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Aktualisering av planprioritering kvartal 4, 2022 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att arbetet med detaljplaner under kvartal 4 

2022 och tills nästa beslut, ska ske efter den planprioritering som finns 

redovisad som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Plan- och exploateringsenheten på Samhällsbyggnadskontoret har ett stort antal 

ärenden att hantera. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från 

olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Det är angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service. Det finns för närvarande 62 detaljplaneprojekt inklusive de 

delområden som pekats ut i omdaning Bro. Det finns inte tillräckligt med 

resurser på Samhällsbyggnadskontoret för att arbeta med samtliga ärenden 

samtidigt.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året för att 

löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser under den 

närmaste tiden. 

I prioriteringslistan har en röd linje införts för att tydliggöra hur många projekt 

som kontoret kan arbeta med samtidigt. Linjen kan komma att flyttas beroende 

på tillgängliga resurser. Projekten ligger i fallande prioriteringsordning, dvs det 

projekt som ligger direkt under den röda linjen är det projekt som lyfts upp 

härnäst när resurser finns tillgängliga. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2022 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om planprioritering den 31 maj 

2022, § 31 

Ärendet 

Plan- och exploateringsenheten på Samhällsbyggnadskontoret har ett stort antal 

ärenden att hantera. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från 
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olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Det är angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service. Det finns för närvarande 62 detaljplaneprojekt inklusive de 

delområden som pekats ut i omdaning Bro. Det finns inte tillräckligt med 

resurser på Samhällsbyggnadskontoret för att arbeta med samtliga ärenden 

samtidigt.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året för att 

löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser under den 

närmaste tiden. 

Prioriteringsnivåer 

Nivåerna för prioritering av detaljplaner är: 

Prioritet 1: Högsta prioritet och de projekt som kontorets resurser främst ska 

koncentreras till. Här finns det möjlighet att använda mer resurser för att hålla 

en högre hastighet och undvika att projektet står still. 

Prioritet 2A: Planer som är prioriterade att arbeta med när det finns tid i högre 

prioriterade projekt. De planer som ligger ovanför det röda strecket handläggs 

aktivt. Övriga planer står i kö för att påbörjas. Projekten ligger i fallande 

prioriteringsordning, dvs det projekt som ligger direkt under den röda linjen är 

det projekt som lyfts upp härnäst när resurser finns tillgängliga. 

Prioritet 2B: Planer av enklare karaktär där det inte finns någon exploatör, 

frimärksplaner samt enklare ändringar av detaljplaner. Planer som är mindre 

tidskritiska och mindre resurskrävande. Dessa planer arbetas endast med när 

det finns resurser och mindre pauser i högre prioriterade projekt. 

Prioritet 3: Vilande planer som inte arbetas med. Dessa planer har antingen ett 

begränsat allmänvärde och får stå tillbaka vid tillfällen av resursbrist. De kan 

också av olika anledningar vila i väntan på besked utan vilka arbetet inte kan 

komma vidare. 

Prioritet 4: Dessa planer handläggs inte aktivt då förutsättningarna ändrats och 

de antingen behöver omformuleras eller avslutas. 

Planbesked: Sist i planprioriteringen redovisas en lista över inkomna 

förfrågningar eller diskussioner som kan leda till kommande uppdrag. 

I prioriteringslistan har en röd linje införts för att tydliggöra hur många projekt 

som kontoret kan arbeta med samtidigt. Linjen kan komma att flyttas beroende 

på tillgängliga resurser. Projekten ligger i fallande prioriteringsordning, dvs det 

projekt som ligger direkt under den röda linjen är det projekt som lyfts upp 

härnäst när resurser finns tillgängliga. 
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Principer för prioritering 

Samhällsbyggnadskontorets utgångspunkt vid förslag till prioritering är att 

fokusera på de påbörjade projekt med bäst möjlighet att slutföras. De projekt 

som kommit längst föreslås prioriteras högst. 

De projekt som föreslås prioriteras högst är de som bedöms ge möjlighet att 

utveckla tätorterna och näringslivet samt ge förutsättningar för satsningar i 

offentlig service. 

Kontoret föreslår att stora förflyttningar av prioritering generellt ska undvikas 

då det påverkar projekten negativt, framför allt för de projekt som där plarbetet 

har påbörjats. Projekt som stannar upp riskerar problem i uppstarten dels på 

grund av byte av projektledare, dels på grund av förändringar i lagstiftning, 

praxis och ändrade förutsättningar. Förändringar i prioriteringen föreslås därför 

bara under det röda strecket. 

Förändringar på listan 

Sedan förra beslutet om planprioritering har tre projekt fått planuppdrag, 

Näshagen, Tibble-Önsta 4:40 samt Storhagen. De ansökningar om planbesked 

som ännu inte har beslutats i Samhällsbyggnadsutskottet tas upp på 

planprioriteringen efter att beslut om planbesked har tagits. 

Säbyholm, Norrboda-Brunna och Kockbacka gärde är flyttade till överklagade 

planer. 

Klövberga etapp 1 och Viby har vunnit laga kraft och är numera 

genomförandeprojekt.  

Barnperspektiv 

Beslutet har en indirekt påverkan på barns livsmiljö då det styr vilka områden 

som kontoret ska arbeta med. I de projekt som beslutas finns möjligheten att 

skapa goda livsmiljöer för barn och ungdomar av stor betydelse liksom att 

skapa goda förutsättningar för lek och rörelse.  
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Samhällsbyggnadskontoret
Datum

2022-11-21

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

Proj ektb eskrivn in g ar för p l an u p pd rag til l h örande
försl ag til l p l an p rioriterin g kvartal 4 2023

Prioritet 1

Tång 2:5
Planen syftar till att utöka Brunna industrio mråde i anslutni ng till den fastighe t
där ICA Fastigheter bygger ett e-handelslager. Den kommer delvis att ta mark i
anspråk som i dagsläget är en del av Kungsänge ns Golfklubbs banor. I
planarbetet ligger stort fokus på att anpassa en stor volym till omgivni nge n
både med avseende på påverkan på landskapet och på naturvärden. Det är
också viktigt att studera etableringe ns effekter för trafiken i Brunna. Arbete
inför granskning pågår. En viktig fråga är att lösa är infarte n till planområdet
från befint lig gata.

Rankhus etapp 1

Ett planprogram för Rankhuso mråde t godkändes 2009. Samråd genomförde s
under våren 2018 för första etappen. Inriktninge n i det förslaget hade ändrats
en del, bl.a. avseende antalet bostäder, men huvuddra ge n ligger fast. Denna
etapp är den första av sju planerade. Efter samrådet har dialog pågått och arbete
pågår med ett förslag som är närmare programförs la get avseende antalet
bostäder. Arbete inför granskning pågår.

Dialog sker med Trafikverke t och Länsstyre lse n för att diskutera hur en
kommande utbyggnad ska kunna ske utan att påverka E18 negativt.

Bro Torg
Planområde inom programområd et för Centrala Bro. Området är det första att
föreslås för uppdrag i samband med godkännandet av programmet. Syftet med
planen är att utveckla en tillgä ngl ighe t till offentli g och kommersie ll service
och att området speglar befint liga värden som historisk karaktär, mångfa ld och
lokal identitet – ett nytt ’hjärta’ för Bro. I området ska det finnas en blandning
mella n olika boendeformer, kommersie l l service, kultur, och arbetsplatser.
Torg och offent liga rum blir även ett centralt fokus i utvecklingsarbe tet. Arbete
inför samråd pågår.
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Klövberga etapp 3 

Området ingår i programmet för Kärrängen och Klöv som godkändes 2014. 
Uppdraget är att utveckla den norra delen av programområdet till ett 
verksamhetsområde. Arbete inför samråd pågår. 

Kungsängens IP 

Ett stort tryck finns på att ordna plats för olika idrottsändamål. Området runt 
Kungsängens IP föreslås förtätas för att skapa ett idrottskluster. 

Prioritet 2 A - aktiva 

Ådö skog 

Planen har föregåtts av planprogram för Ådöhalvön. Plan för att utöka 
byggrätten genom planändring och utreda möjligheten till fler avstyckningar. 
Planen var ute på samråd vintern 2022. Arbete inför granskning pågår. 

Ålsta-Aspvik-Ensta 

Området är ett förtätnings- och omvandlingsområde. Ett förslag till detaljplan 
var ute på samråd 2013. Sedan dess har FÖP för landsbygden antagits där 
tätortsavgränsningen dragits om så att planområdet nu ligger utanför tätorten. 
Därför måste förutsättningarna för planen omprövas. Planen var ute på nytt 
samråd vintern 2022. Arbete inför granskning pågår. 

Örnäs etapp 1 

Ett program finns för Örnäsområdet som pekar ut områden både för bostäder 
och verksamheter. Natur och kulturvärden ska värnas i planområdets norra del. 
Planområdet omfattar etapp 1. Beslut om samråd planeras Q1 2023. 

Tammsvik 

Vid konferensanläggningen Tammsvik finns ett intresse för att komplettera 
med fler byggnader samt utveckla konferensanläggningen. Förslaget omfattar 
även bostäder i blandade former (flerbostadshus, villor). Området ligger delvis 
inom strandskydd. Fokus i arbetet ligger i att anpassa bebyggelsen till 
omgivande natur- och kulturvärden. Arbete inför samråd pågår. 

Klockaren och Härnevihage 

Planuppdrag gavs under 2019 för en utökad bostadsbebyggelse i närheten av 
Bro Hofs golfbana. Denna bebyggelse bör anknyta dels till utbyggnaden av 
Tegelhagen, dels till Bro IP. Programmet var ute på samråd under vintern 
2022. Programmet föreslås godkännas och delas upp i två detaljplaneområden. 
Programmet var uppe för godkännande i kommunfullmäktige sommaren 2022, 
men blev inte godkänd. 
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Jursta 3:5 och 3:6 
Planuppdrag för att göra om befintlig detaljplan för att kunna stycka något 
mindre tomter och att ge möjlighet till tvåvåningsbebyggelse. Planarbetet har 
inte påbörjats. 

Stationsområdet Bro 

Planområde inom programområdet för Centrala Bro. Området har ännu inte 
föreslagits för planuppdrag. Projektet behöver samspela med andra uppdrag om 
parkering och infrastruktur. 

Ekhammars gård 

Planen syftar till att ge möjlighet för markbostäder i området runt Ekhammars 
gård i närheten av Kungsängens kyrka. Kommunen äger mark en del av 
marken inom planområdet. Tidigare markanvisning för kommunens del i 
planområdet har löpt ut. För att komma vidare i planarbetet måste beslut ske 
kring markanvisningen. 

 

Prioritet 2B - aktiva 

Pärlan 

Tillfälligt bygglov finns för förskola. Nuvarande plan är för bostäder. En 
ändring av användningen krävs för att förskolan ska kunna få ett permanent 
bygglov. Planen har varit ute på samråd och granskning. Arbete inför 
antagande pågår. 

Verkaviken 

En planändring föreslås för att tillåta större byggrätter. Planen har varit ute på 
samråd under hösten 2021 och granskning våren 2022. En geoteknisk 
utredning pågår för att klargöra om källare kan tillåtas. Planen beräknas kunna 
antas Q1 2023. 

Sågbacken 

En planändring föreslås för att tillåta större byggrätter. Planen har varit ute på 
samråd under hösten 2021 och granskning våren 2022. En geoteknisk 
utredning pågår för att klargöra om källare kan tillåtas. Planen beräknas kunna 
antas Q1 2023. 

Brogård 1:88 

Planen syftar till att skapa tydliga förutsättningar utifrån de domar som har 
fallit avseende bl.a. gräns mellan naturreservatet och golfbanan. Under detta 
arbete har det även arbetats in ett antal ändringar av ursprungsplanen. Planen 
var ute på granskning under vintern 2022. Planen kan antas efter att en ansökan 
om strandskyddsdispens har beslutats. 
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Prioritet 2A – ej aktiva 

Högbytorp 

Området ingick i detaljplaneprogram som godkändes 2011. Projektet omfattar 
DPL 3 i programmet. Syftet är att kunna utöka Ragnsells verksamhet. Parallellt 
pågår även en miljöprövning av verksamheten. 

Utveckling längs Köpmanvägen 

Planområde inom programområdet för Centrala Bro. Området har ännu inte 
föreslagits för planuppdrag. 

Enköpingsvägen öster om Bro Torg 

Planområde inom programområdet för Centrala Bro. Området har ännu inte 
föreslagits för planuppdrag. Projektet behöver samspela med eller slås ihop 
med uppdraget för Södra Finnsta. 

Enköpingsvägen väster om Bro Torg 
Planområde inom programområdet för Centrala Bro. Området har ännu inte 
föreslagits för planuppdrag.  

Infartsparkering /Parkeringshus i Bro 

I uppdraget ingår både parkeringshus i Bro och uppdraget för att lokalisera 
infartsparkering i Bro. I samband med att Tegelhagen byggs ut krävs en ökning 
av antalet infartsparkeringsplatser i Bro. I uppdraget ingår att undersöka olika 
platser runt Bro station och ta ställning till var det kan vara lämpligt att ha en 
infartsparkering. I samband med antagandet av detaljplanen för 
Trädgårdsstaden lyftes en del gällande parkering ur innan antagandebeslutet. I 
uppdraget ingår att lösa den del av parkeringsfrågan som inte löstes i 
Trädgårdsstaden etapp 1. Samarbete behöver även ske med projektet 
Stationsområdet Bro. 

Trumpetartorp 

Planen syftar till att utreda möjligheten till ett tankställe och en 
snabbmatsrestaurang vid trafikplats Kockbacka. Planen var på samråd 
sommaren 2019. Viktiga frågor i projektet är riskhantering och upphävande av 
strandskydd. För att kunna upphäva strandskyddet inom området behöver det 
kunna motiveras varför verksamheterna måste placeras på platsen.  

Viktor Jonsson-huset 

Planen syftar till att möjliggöra bevarande av det s.k. Viktor Jonsson-huset i 
Bro och en förtätning med nya bostäder. Planen var ute på samråd vintern 
2022. 
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Korsängen etapp 1 

Etapp 1 omfattar den så kallade Volvo-tomten vid Korsängen. Området har 
varit markanvisat, men markanvisningen har gått ut. Det finns inget beslut för 
att dela upp området i flera etapper. 

Korsängen 10:1 infartsparkering 

För att kunna bebygga infartsparkeringen på Volvotomten behöver en ny 
parkering uppföras, vilket föreslås på södra sidan om Enköpingsvägen. 

Korsängen 

Planen syftar till göra om Kungsängens gamla idrottsplats till ett område med 
bostäder och service på ett sätt som harmonierar med både intilliggande 
bostäder, Ekhammarsskolan och kulturmiljön runt kyrkan. Projektet lämpar sig 
för markanvisningstävling då marken i huvudsak är kommunägd. Planprogram 
godkändes 2012. I samband med att detaljplaner i området tas fram måste en 
helhetslösning presenteras. Området har risk för översvämningar vid höga 
flöden från Mälaren samt kraftiga regn. Områdets genomförbarhet behöver 
utredas innan planarbete kan starta. 

Svanudden 

Nära stationen i Kungsängen finns en ansökan om att ta fram en detaljplan som 
skulle ge möjlighet att bygga ett tiotal radhus på en av de större fastigheterna i 
området. Under planarbetet kommer det bli viktigt att ta ställning till 
kulturmiljön i området samt strandskydd. Projektet kallades tidigare Gröna 
udden. 

Stora Lugnet m. fl. 

Planen omfattar området söder om Ådö skog. Området ingår i 
detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön. Beslut om samråd finns, men 
planhandlingarna för samråd är inte färdiga och behöver bearbetas. 

Öster om Kockbacka 

Planen syftar till att undersöka möjligheten till en utökning av antalet bostäder 
öster om Kockbacka. Ett större område har undersökts i en förstudie och 
planen bör utökas till att omfatta mer än bara en fastighet. Beslut om utökat 
uppdrag krävs. 

Kungsängens Tibble 11:1 

Område väster om Korsängen, söder om Enköpingsvägen. Önskemål om att 
utveckla för verksamhetsändamål. 

Trädgårdsstaden, östra delen 

Området öster om den detaljplan som fått laga kraft i Trädgårdsstaden. 
Kommunen äger större delen av marken i området. 
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Täppan 

Planen syftar till att möjliggöra för en förtätning med flerbostadshus mittemot 
Härneviskolan i Bro. På platsen finns i dagsläget ett växthus som inte längre är 
bruk samt intilliggande villor. Projektet är beroende av utvecklingen kring Bro 
station och måste samverka med projektet för Stationsområdet i Bro. 

Långsand 

Fastighet norr om Svartviks strand. Uppdrag för att förtäta fastigheten med 
bostäder. 

Lindormsnäs 1:5 

Bostadsbebyggelse i forma av markbostäder föreslås vid grustaget. Området 
omfattas av riksintresse och strandskydd. 

Näshagen 

Nya bostäder vid området Näshagen. 

Tibble-Önsta 4:40 

Nya bostäder på Tibble-Önsta 4:40, intill Näshagen. Frågan om strandskyddet 
behöver utredas inledningsvis. 

 

Prioritet 2B – ej aktiva 

Länsmanstomten 

Plan för att ge möjlighet att stycka två bostadsfastigheter i östra delen av Sylta, 
vid gamla Länsmansbostaden. Den ursprungliga fastigheten är en av områdets 
större borde detta kunna vara möjligt utan att störa helhetsintrycket. Planarbetet 
är i uppstartsskede. 

Gruppboende Finnsta 2:25 

Gruppboendet har tillfälligt bygglov. En ändring av detaljplanen krävs för att 
befintlig byggnad ska kunna få permanent bygglov. 

Ullevi gamla tomt 

Plan för verksamheter i Skällsta industriområde i Bro. Området är idag 
naturmark. Kommunen äger marken i området. 

Kyrkbytorp 

Ändring av gällande plan. I ungefär hälften av området tillåts huvudbyggnader 
på 160 kvadratmeter medan det i andra halvan bara tillåts en huvudbyggnad på 
60 kvadratmeter. Syfte med planändringen är att ge hela området likadana 
bestämmelser om byggrätt. En viktig förutsättning för att en plan ska kunna 
antas är att en dialog förs med försvaret. 
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Ådö 1:92-93 

Ändring av gällande detaljplan för att ge byggrätt enligt detaljplaneprogram för 
Ådöhalvön och liknande andra planupprdag i området. 

Klöv och lilla Ullevi 1:23 

En ändring av detaljplanen krävs då befintlig byggnad delvis är planstridig. 
Tillfälligt bygglov finns. 

Arken 

En ändring av användningen i detaljplanen krävs för att ge möjlighet för 
Församlingen Arken att bedriva sin verksamhet i befintliga lokaler. I dagsläget 
finns ett tillfälligt bygglov. Närheten till riskverksamheter är en komplikation i 
planarbetet. 

Prioritet 3 

Ekhammar särskola 

Ett planuppdrag finns för att skapa möjlighet för att skapa permanenta 
byggnader för särskola vid Ekhammarsskolan. 

Kasen 

Planuppdrag finns för att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse vid Kasmo 
industriområde. 

Kasmo Ekhammar 4:507 

Närmast E18 i Kasmo industriområde finns en tomt med gällande plan för 
industri. En ansökan finns om att ändra planen så att möjlighet ges att uppföra 
en byggnad för ett gym. Anläggning kompletterar Kungsängens IP på ett 
naturligt sätt.  

Klövängen 

Planen syftar till att undersöka möjligheten att bygga bostäder vid 
handelsplatsen vid trafikplats Bro. 

Komvuxhuset i Kungsängen 

Planen syftar till att undersöka möjligheten att bygga bostäder vid 
handelsplatsen vid trafikplats Bro. 

Lennartsnäs 2:9 

En diskussion förs kring utveckling av bostäder kopplat till marken som 
tidigare har hört till Lennartsnäs slott. En bostadsbebyggelse skulle kunna 
komplettera den jordbruksverksamhet som finns. 
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Norra Stäksön 

Detaljplaneprogrammet godkändes av SBU i december 2020. Det finns inget 
uppdrag för efterföljande detaljplaner. Möjligheten att upphäva strandskydd 
påverkar när projektet kan påbörjas.  

Nygård 

Detaljplan för att möjliggöra högre byggnader samt mer flexibel användning av 
marken för industri och logistik i Nygårds industriområde.  

Trädgårdsstaden, västra delen 

Området väster om den detaljplan som fått laga kraft i Trädgårdsstaden. 

Vattentornsparken 

Ett planuppdrag har getts för att studera möjligheten att förtäta med låg 
bostadsbebyggelse längs Bergvägen. I ett första steg måste ett plandirektiv 
formuleras. 

Björknäs gård 

En anpassning av planen krävs för att kunna utveckla området runt Björknäs 
camping. En ny inriktning för planarbetet beslutades under hösten 2020. 

Klövberga etapp 2 

Detaljplanen ingick i detaljplaneprogrammet för Kärrängen och Klöv som 
godkändes 2014. Totalt finns tre etapper. Detaljplanen omfattar mark för 
drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Området ingick i Klövberga etapp 
1 som var ute på samråd 2016, men uteslöts ur planområdet innan 
granskningen av etapp 1. Nästa steg i för etapp 2 är granskning. 

Södra Finnsta 

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2016. Området är i behov av 
renovering och i samband med en sådan föreslås förtätningar. En viktig 
förutsättning för en tillkommande bebyggelse är att studera hur en omdaning 
av Enköpingsvägen kan göras och att beakta möjligheten att skapa en mer 
varierad bebyggelse i ett område som präglas av en viss enformighet. Området 
är även kopplat till projektet Enköpingsvägen öster om Bro Torg. 

Fördelningsstationen i Bro 

Vid trafikplatsen i Bro finns en önskan om att uppföra en fördelningsstation. 
Stationen är viktig för att förstärka kapaciteten i elnätet. En viktig aspekt att 
bevaka under planprocessen är att gestaltningen av anläggningen stämmer in på 
platsen. Projektet görs i samarbete med både E.ON och Vattenfall. Det finns 
interna motsättningar mellan dessa parter. 
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Överklagade planer 

Kockbacka Gärde 

Området ligger mellan Ginnlögs väg, Enköpingsvägen och Mälarbanan vid 
Finnstarondellen. Detaljplanen innehåller en skola, bostäder och 
dagvattenrening. Planen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.  

Norrboda-Brunna 

En förändring i planen för handelsområdet med ett ökat antal bostäder och en 
komplettering av handelsområdet med fler och mindre butiker och fler 
bostäder.  Planen överprövas av Länsstyrelsen. Beslut väntas i december. 

Säbyholm 

Planen syftar till att möjliggöra bostäder med anpassning till den 
kulturhistoriska miljön runt Säbyholm. De byggnader som tidigare användes 
till internatskola har redan ställts om till bostäder. Området omfattar även viss 
verksamhet och service i form av förskola och skola. Planen är överklagad till 
Mark- och miljödomstolen. 

 

Genomförandeprojekt 

Blommans förskola 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Blommans förskola.  

Granhammarsvägen 

Kockbacka finplanering 

Lillsjö badväg 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Lillsjö badväg.  

Lillsjöbadet 

Ringvägen 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Ringvägen. 

Tegelhagen 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Tegelhagen. 

Tunnlar Petterbergsvägen 

Trädgårdsstaden etapp 1 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Trädgårdsstaden etapp 1. 
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Tibbleängen 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Tibbleängen. 

Svartviks strand 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Svartviks strand. 

Viby 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Viby 

Klövberga etapp 1 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Klövberga etapp 1. 

 

Planbesked 

Kretsloppscentral 

Fråga om placering av ny kretsloppscentral. 

Storhagen 

Fråga om ändring av områdesbestämmelser i Storhagen. 

Kungsängens Kyrkby 2:13 

Fråga om förtätning på Kungsängens kyrkby 2:13 i centrala Kungsängen. 

Ekhammar 4:235 

Fråga om att ändra planen för att kunna köpa mark för parkering. 
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 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2022-11-30 

 

 

§ 1 Aktualisering av planprioritering kvartal 
4, 2022 

 Dnr KS 20/0346 

Beslut 
Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Plan- och exploateringsenheten på Samhällsbyggnadskontoret har ett stort antal 

ärenden att hantera. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från 

olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Det är angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service. Det finns för närvarande 62 detaljplaneprojekt inklusive de 

delområden som pekats ut i omdaning Bro. Det finns inte tillräckligt med 

resurser på Samhällsbyggnadskontoret för att arbeta med samtliga ärenden 

samtidigt.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året för att 

löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser under den 

närmaste tiden. 

I prioriteringslistan har en röd linje införts för att tydliggöra hur många projekt 

som kontoret kan arbeta med samtidigt. Linjen kan komma att flyttas beroende 

på tillgängliga resurser. Projekten ligger i fallande prioriteringsordning, dvs det 

projekt som ligger direkt under den röda linjen är det projekt som lyfts upp 

härnäst när resurser finns tillgängliga. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2022 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om planprioritering den 31 maj 

2022, § 31 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att arbetet med detaljplaner under kvartal 4 

2022 och tills nästa beslut, ska ske efter den planprioritering som finns 

redovisad som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Stefansson (KD) yrkar på att ärendet bordläggs. 
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 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2022-11-30 

 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, Jan Stefanssons 
(KD) förslag om bordläggning och finner att Samhällsbyggnadsutskottet 
besluter enligt detta. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Linnea Rosenberg 

   

Plan- och exploateringsenheten  

   

Linnea.Rosenberg@upplands-bro.se 

2022-12-13 KS 22/0421  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Svar på ansökan om planbesked för 
Kungsängens Kyrkby 2:13 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsutskottet ger positivt planbesked för Kungsängen 

Kyrkby 2:13. 

2. Samhällsbyggnadsutskottet tar ut avgift för planbesked för medelstor 

åtgärd på 15 000 kronor enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

HSB Bostad ansöker om planbesked för nya bostäder på fastigheten 

Kungsängen Kyrkby 2:13. Ansökan omfattar flerbostadshus som rymmer ca 65 

lägenheter samt 10 radhusenheter. Förslaget ligger i linje med den utveckling 

som föreslås i kommunens översiktsplan. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ge ett positivt planbesked. Planarbetet 

kan påbörjas först när dagvatten- och översvämningsproblematiken i Gröna 

dalen har utretts i en dagvattenutredning och eventuella åtgärdsförslag 

framarbetats. Planförslaget behöver även beakta och samordnas med pågående 

samt planerade detaljplaneprojekt samt önskvärd tätortsutveckling kring 

Korsängen för att skapa en god helhetsverkan i Kungsängen.  

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslagets exploateringsgrad behöver 

omarbetats och minskas eftersom denna är för stor i förhållande till 

fastighetens omgivning. Kommande detaljplan bör kunna handläggas med 

standardförfarande, om det inte skulle visa sig att den bedöms få betydande 

miljöpåverkan. 

Detaljplanearbetet bör tidigast kunna påbörjas år 2030 och detaljplanen kunna 

antas 2035. Den beräknade tiden för antagande kan komma att ändras och är 

beroende av planens prioritering.  

Åtgärden är att betrakta som medel i enlighet med gällande taxa. Faktura 

skickas separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 december 2022 

 Översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 

2011, § 162 Detaljplan för Kungsängens kyrkby, nr 6702  

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 

Ärendet 

HSB Bostad ansöker om planbesked för nya bostäder på fastigheten 

Kungsängen Kyrkby 2:13. Ansökan omfattar flerbostadshus som rymmer ca 65 

lägenheter samt 10 radhusenheter. Förslaget ligger i linje med den utveckling 

som föreslås i kommunens översiktsplan och i den fördjupade översiktsplanen 

för Kungsängen (samrådsversion).  

HSB Bostads har tecknat en avsiktsförklaring med fastighetsägaren till 

Kungsängen Kyrkby 2:13 gällande utveckling av nya bostäder.  

Bifogat i ansökan finns en förstudie om kulturmiljön upprättad av Tyrens 

2021-10-07 på uppdrag av HSB Bostad AB. Kulturmiljöutredningen har 

upprättats eftersom fastigheten idag är bebyggd med en villa och ett garage 

som bedöms ha ett visst lokalt kulturvärde i en tidigare kulturmiljöutredning 

från år 1970. Byggnaderna avses att rivas i och med HSB Bostads inkomna 

ansökan. Byggnaderna har uppförts på 1930 talet och är representativa för sin 

tidsepok. De är i nuläget i bra skick såväl exteriört som interiört samt har kvar 

sin ursprungliga karaktär exteriört. Från början har fastigheten tillhört kyrkan 

fram till år 1946. Resterande del av fastigheten utgörs av trädgård.  

Utformningsförslaget för bebyggelsen har en intressant arkitektur men innebär 

en för stor exploateringsgrad och bör minskas samt anpassas till landskapet. 

Längs med Enköpingsvägen föreslås flerbostadshus med tydliga kopplingar 

mot gatan och mot de omgivande villafastigheterna i norr föreslås radhus. De 

föreslagna flerbostadshusen (lameller) är tre- och fyrspännare med total BTA 

på ca. 5840 m2.  De tio radhusen har en BTA på ca 190 m2 inkl. inredningsbar 

vind. Parkering föreslås huvudsakligen att lösas i parkeringsdäck med 

markparkering ovan (totalt 52 platser).   

Positivt planbesked föreslås förutsatt att en dagvattenutredning har upprättats 

för Gröna dalen med eventuella åtgärdsförslag. Dagvattenfrågan för Gröna 

dalen är en prioriterad fråga i och med att en känd översvämningsproblematik 

finns i området vilket behöver utredas. I nuläget komplicerar och påverkar 

detta planeringen och projekteringen i andra exploaterings- och 

detaljplaneprojekt i Kungsängen negativt.  

Det inkomna förslaget behöver även beakta och samordnas med pågående samt 

planerade detaljplaneprojekt samt önskvärd tätortsutveckling kring Korsängen 

för att skapa en god helhetsverkan i Kungsängen. Samhällsbyggnadskontoret 

har som mål att planlägga större områden och inte arbeta med detaljplaner som 
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endast behandlar en eller små fastigheter. Detta förslag innebär just en liten 

fastighet. 

Den befintliga byggnaden på fastigheten är representativ för sin tidsepok och 

har troligtvis ett lokalt betydelsefullt kulturhistoriskt värde, särskilt på grund av 

dess välbevarade skick såväl exteriört som interiört. Byggnaden har också 

tillskrivits för att vara ”intressant” i en inventering genomförd år 1970/1971. 

Enligt förstudien gällande eventuell rivning upprättad år 2021 av Tyrens, är 

bedömningen att det befintliga huset troligtvis uppfördes år 1929 eller 1930. I 

och med att befintlig byggnad avses rivas så försvinner ett lokalt 

kulturhistoriskt värde. I avvägningen om att gå vidare med det inkomna 

planförslaget eller inte, så bedömer kommunen att gå vidare med det inkomna 

förslaget av HSB. Det innebär att kommunen inte har någon invändning mot att 

huset rivs eftersom planförslaget tillför andra värden som mer bostäder i ett 

centralt läge. Ett alternativ skulle kunna vara att låta det befintliga huset stå 

kvar och låta de södra delarna av föreslagen bebyggelse uppföras.  

Kommande detaljplan bör kunna handläggas med standardförfarande, om det 

inte skulle visa sig att den bedöms få betydande miljöpåverkan vid 

undersökning och samråd med Länsstyrelsen. 

Detaljplanearbetet bör tidigast kunna påbörjas år 2030 och detaljplanen kunna 

antas 2035. Den beräknade tiden för antagande kan komma att ändras och är 

beroende av planens prioritering.  

Åtgärden är att betrakta som medel i enlighet med gällande taxa. Faktura 

skickas separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 

 

Barnperspektiv 

På innergården finns möjlighet att anordna lekplatser för barn. Barnen har även 

gång- och cykelavstånd till Gröna dalen och skolorna; Ekhammarskolan, 

Upplands-Brogymnasiet, Kulturskolan samt intilliggande 

sportcentra/idrottsplats. Gröna dalen har också ett varierat utbud av lekplatser, 

vegetation och stora friytor för barn att nyttja till lek och rörelse.  

Området ligger i närheten av en mycket trafikerad väg, Enköpingsvägen, där 

flerbostadshusen i förslaget skyddar innergården. Barnen behöver inte korsa 

denna väg för att ta sig till skolan, Kungsängen centrum eller de andra nämnda 

platserna ovan.   

 

 



2 Svar på ansökan om planbesked för Kungsängens Kyrkby 2:13 - KS 22/0421-3 Svar på ansökan om planbesked för Kungsängens Kyrkby 2:13 : Svar på ansökan om planbesked för Kungsängens Kyrkby 2:13

 

 
   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-12-13 KS 22/0421 

 
 

 

 

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Miljö- och stadsbyggnadschef  

 

 

 

Tove Carlsson  

Plan- och exploateringschef  

 

Bilagor 

1. Ansökan om planbesked inklusive bilagor 

2. Plandirektiv, den 13 december 2022 

3. Utdrag ur Plan- och bygglovstaxan 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto och utdrag ur Plan- och bygglovtaxa 
samt överklagandeanvisning. 
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Underlag för ansökan om planbesked 
för fastighet Kungsängen Kyrkby 2:13
2022-06-20

2:13
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Kvarteret består av platsanpassade och 
karaktärsfulla lameller mot Enköpingsvägen. 
Inspirationen är tagen från Hägerstensvägen 
i Aspudden, Stockholm, flerbostadshus i en 
fyravåningsskala med inredda vindar. Artikulerat 
taklandskap med gavlar och frontespiser. Mot norr 
och den befintliga villamiljön trappas skalan ner 
med introduktion av radhus i en tvåvåningsskala.

Lamellerna är tre- och fyrspännare med ett 
normalplan på runt 315m2 BTA, hörnläget ännu 
något större än de tre raka lamellerna. Stora 
lägenheter blir möjliga. Stadsradhusen är hämtade 
från HSB:s småhuskoncept ämnade som BRF:er.

Parkering löses i parkeringsdäck med 
markparkering ovan. Befintlig kulle ansluts 
till p-däckets tak på så sätt att p-däcket 
döljs från omgivningen och inkorporeras i 
gårdsutformningen. Fasad mot väg i norr kläs 
in i växtlighet. Parkeringslösningen rymmer 
45 bilplatser varav 2 handikapplatser. Samt 5 

Projektbeskriving

parkering på tomten intill några av radhusen. Det 
ger ett p-tal på 1,0 för radhusen samt 0,6 för 65 
lägenheter. Varav 20% små, 40% mellan och 40 % 
stora lägenheter. Gatuparkeringen med 8 platser 
är en option och ej inräknad i p-tal.

Lamellernas totala BTA är ca. 5840 m2. De 
tio radhusen har en BTA på ca 190 m2 inkl. 
inredningsbarvind.  
 
Hänsyn har tagits till tomtens naturvärden. Den 
befintliga villan avses att rivas, kulturhistoriska 
värden på tomten har utretts. 

22022-06-20 Underlag för ansökan för planbesked 
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Hägerstensvägen i Aspudden.

Till vänster Grubbenrsringen, Kungsholmen. HSB. Arkitekt: Brunnberg & Forshed. 
Nedan två bilder Kvarteret Martallen, Midsommarkransen. Arkitekt Brunnberg & Forshed

Referenser

Kommunen har i styrdokument FÖP 2020 fört 
fram Hägerstensvägen i Aspudden som referens 
för förtätningen i området. Småskalig bebyggelse 
med ett artikulerat taklandskap. Sammansatta 
kvarter som ofta består av både kvartershus och 
friliggande hus. 

32022-06-20 Underlag för ansökan för planbesked 



2 Svar på ansökan om planbesked för Kungsängens Kyrkby 2:13 - KS 22/0421-3 Svar på ansökan om planbesked för Kungsängens Kyrkby 2:13 : Bilaga 1 - Ansökan om planbesked inklusive bilagor

Arkitektur

Konceptskissen här visar en möjlig karaktär för 
bebyggelsen i kvarteret. Korta fasadlängder med 
tydligt markerade volymer bryter ner skalan längs 
Enköpingsvägen. Ett artikulerat taklandskap 
med gavelmotiv, kupor och frontespiser skapar 
en intressant stadsbild med tydliga kopplingar 
till Hägerstensvägen i Aspudden. Entréer till 
bostadshusen vänds mot gatan som därmed 
flankeras av en aktiverad bottenvåning. 
Regelbundna fönsteraxlar ger ett ordnat intryck 
till en i övrigt händelserik arkitektur.

42022-06-20 Underlag för ansökan för planbesked 
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Bild
Volymhantering sedd från 
nordväst. 

52022-06-20 Underlag för ansökan för planbesked 
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Bild
Volymhantering sedd från sydost. 

62022-06-20 Underlag för ansökan för planbesked 
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Bild
Volymhantering sedd från 
sydväst. 

72022-06-20 Underlag för ansökan för planbesked 
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Utsikts- & Skuggstudie

+12,7

+15,7

+18,7

+21,7

+24,7

50 75 100M403020100

Strandlinjen

Gles trädridå.

Vån 4-5:  Utsikten hindrad enbart av enstaka trädkronor, annars fri horisont 

Vån 3:  Utsikten delvis hindrad av enstaka trädkronor och hustak

Vån 2:  Utsikten i stora delar hindrad av trädkronor och villor och radhus i sluttningen. Dock rikt med sjöglimtar

Vån 1:   Enstaka sjöglimtar mellan hus och träd i sluttningen

Kartering av tillgången på sjöutsikt utifrån 
topografi och bebyggelse i 3D-modell. Här finns 
även en uppskattning av hur mycket vegetation 
längs sluttningen ner mot Mälaren påverkar 
utsikten. Som blickpunkt har valts en punkt cirka 
250 meter ut i Mälaren. Det är värt att komma ihåg 
att den obrutna vattenytan sträcker sig mer än 5 
km söderut vilket gör att tillgången på utsikt mot 
horisonten återfinns även längre ner i huset. 

Tillgången på sjöutsikt återfinns redan i markplan 
med enstaka sjöglimtar mellan enfamiljshusen och 
träden i sluttningen ner mot Mälaren. Topografin 
på motstående sida av järnvägsspåren och rampen 
upp till bron gör att utsikten blir något bättre ju 
längre österut man rör sig längs Enköpingsvägen. 
Vid våning 3 är utsikten inte hindrad av 
bebyggelse i någon märkbar utsträckning utan den 
hindras enbart av vegetation. Det enda högre träd 
som blockerar utsikten är en relativt gles trädridå 
söder om järnvägsspåren. Enstaka trädkronor 
hindrar utsikten på samtliga våningsplan men det 

rör sig om ett fåtal för våning 4-5.

Skuggstudie. Tre klockslag under vårdagjämning 
(höstdagjämning) respektive sommarsolståndet 
ger ett medelvärde för året. Sommartid är 
skuggningen av omgivande fastigheter i 
det närmaste obefintlig. För vårdag- och 
höstdagjämningen är skuggningen av 
granntomterna begränsad under dagen, kl. 10-14. 
Då skuggas istället den egna bostadsgården. Under 
morgon och kväll skuggas dock angränsande 
villatomter öster och väster om kvarteret. Då 
tomten idag är tätbevuxen av större träd med 
täta och utbredda trädkronor skuggas omgivande 
villatomter även idag. Möjligen blir skuggningen 
av omgivande villatomter mindre än idag då 
flera höga träd behöver tas ned för att möjliggöra 
nybyggnationen.

21 MARS KL 12:00

21 JUNI KL 12:00

21 MARS KL 9:00

21 JUNI KL 9:00

21 MARS KL 15:00

21 JUNI KL 15:00
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Bild
Volymhantering sedd från sydväst. 
Möjlig utbyggnad av övriga 
kvarter längs Enköpingsvägen är 
översiktligen illustrerad.

152021-10-28 Projektidéer Kungsängen -Möte Upplands-Bro kommun
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4 Uppdrag 318248
2021-10-07

INLEDNING

BAKGRUND
HSB Bostad AB har tagit fram ett par projektidéer gällande nybyggnation på fastigheten Kungsängens 
kyrkby 2:13, varvid en rivning av på fastigheten befintliga byggnader är önskvärd. 

UPPDRAGETS OMFATTNING 
Tyréns uppdrag omfattar framtagande av en förstudie i PM-form med syfte att dels kartlägga de kultur-
historiska värden som den befintliga byggnaden besitter, dels placera in den i sitt kulturhistoriska sam-
manhang. Vidare omfattar uppdraget att undersöka vad gällande lagstiftning och kommunens styrdoku-
ment, program etc. ger för förutsättningar för framtida hantering av byggnaden. 

TILLÄGAGÅNGSSÄTT
Uppdraget inleddes med ett platsbesök på fastigheten och i närområdet den 15 september 2021. Samt-
liga färgfoton är tagna av Tyréns vid platsbesöket. Vidare har efterforskningar skett i kommunarkivet 
och hos Kungsängens bibliotek samt att studier av relevanta planer och program har genomförts. Även 
lantmäteriets historiska kartor har studerats samt att kontakt har tagits med hembygdsföreningen och 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut. 

Figur 1. Fastigheten Kungsängen kyrkby 2:13:s placering i Kungsängen
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

PLAN- OCH BYGGLAGEN
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur mark- och vattenområden används och samt hur markanvänd-
ningen skall utvecklas. Lagen fastställer att planläggningen av mark- och vattenområden är en kom-
munal angelägenhet och ställer krav på att kommunen upprättar en översiktsplan över hela kommunen. 
Lagen innehåller föreskrifter om bland annat detaljplaner och bygglov.

Planläggning enligt denna lag ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, andra miljöaspekter 
samt mellankommunala och regionala förhållanden. Lagen fastställer att byggnader eller områden som 
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får för-
vanskas. Dessa kan av kommunerna skyddas genom bestämmelse i detaljplan. Skyddet regleras i PBL:s 
8 kapitel och de bestämmelser som läggs in i planen är juridiskt bindande.

Plan- och bygglagens varsamhetskrav gäller däremot alltid för all bebyggelse oavsett om en byggnad 
eller bebyggelsemiljö har ett kulturhistoriskt värde. Ändringar ska göras varsamt med hänsyn till bygg-
nadens karaktär och värden. Kravet handlar om att positiva egenskaper och kvalitéer ska tas tillvara. För 
att uppnå varsamhet krävs kunskap om byggnadens värden.

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt 
Plan- och bygglagen är även 2 kap. 6 § tillämplig.

I PBL regleras om de fall där det krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader samt 
förutsättningarna för att ge rivningslov. 

PBL kap 8 § 13 (förvanskning):

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt får inte förvanskas. 

PBL kap 8 § 17 (varsamhet): 

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad skall utföras varsamt så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, mil-
jömässiga och konstnärliga värden.

PBL kap 2 § 6 (hänsyn):

bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till

   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
 intresset av en god helhetsverkan,

Vid planläggning [...] ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 
och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
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PBL kap 9 § 10 (rivningslov): 

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller del av en byggnad

1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och

2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att 
rivningslov krävs. 

PBL kap 9 § 34 (rivningslov ska ges): 

Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte

   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga eller konstnärliga värde.

Figur 2. Utsnitt ur gällande detaljplan, laga kraft 1968-02-23
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR RIVNING PÅ FASTIGHETEN 
Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader inom ett område med detaljplan, om 
inte kommunen har minskat lovplikten genom en planbestämmelse. 

Skäl att inte ge rivningslov är om byggnaden omfattas av ett rivningsförbud i detaljplan eller områdes-
bestämmelser. 

Rivningslov kan också nekas om byggnaden bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens 

• historiska,

• kulturhistoriska, 

• miljömässiga eller 

• konstnärliga värden. 

Den behöver alltså inte vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 PBL för att kom-
munen ska kunna neka ett rivningslov. Är det en kulturhistoriskt värdefull byggnad så kan kommunen 
alltid avslå en begäran om rivningslov. För detta behövs inget stöd i detaljplan eller områdesbestäm-
melser eller att byggnaden på något annat sätt har utpekats i förväg. Om byggnaden inte omfattas av 
rivningsförbud i plan, så kan dock kommunen ändå bevilja ett rivningslov även om det är en kulturhis-
toriskt värdefull byggnad. För att avslå en begäran om rivningslov krävs det inte att byggnaden i sig har 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden, det räcker att byggnaden 
utgör en del av en miljö med sådana värden. Det räcker om det rivningshotade huset till exempel ingår 
i en enhetlig grupp med tidstypiskt byggnadsskick eller ligger i en husrad eller vid ett torg av miljömäs-
sigt värde. Att byggnaden lokalt tillmäts stor betydelse kan vara ett tillräckligt skäl för att avslå en begä-
ran om rivningslov. Som stöd i en sådan bedömning kan kommunen utnyttja kunskapsunderlag som 
har tagits fram i samband med olika typer av byggnadsinventeringar eller överväganden som har gjorts 
i översiktsplanen om hur områden av riksintresse för kulturmiljövården bör tas till vara. Byggnaden lig-
ger inte i ett område för riksintresse. 

 

GÄLLANDE PLANER/PROGRAM

ÖVERSIKTSPLAN
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010 och antogs av kommunfull-
mäktige i december 2011. Den har aktualitetsprövats under nuvarande mandatperiod och beslutades 
vara aktuell.

I ÖP 2010 anges att en fortsatt expansiv utveckling av tätorten Kungsängen bejakas fram till år 2030. 
Utvecklingen av orten ska ta tillvara befintliga värden och samtidigt öka förutsättningarna för hög livs-
kvalitet. Vidare anges att Kungsängen utmärker sig genom att byggnaderna i de centrala delarna sticker 
i höjden. På detta vis skiljer sig Kungsängen tydligt mot Bro som i stället präglas av lägre bebyggelse. 
Detta är enligt översiktsplanen ett särdrag att utveckla vidare. Kungsängen ligger med fina utblickar 
över Mälaren och med en terräng som enligt översiktsplanen gör det intressant att bygga högt.

Utöver gällande översiktsplan är en fördjupad översiktsplan för Kungsängen på väg att arbetas fram, för 
närvarande föreligger en samrådshandling (2020-06-30), FÖP Kungsängen 2040. Även i samrådshand-
lingen anges att Kungsängens centrala delars stadsmässiga karaktär med tät och hög bebyggelse är 
något som ska utvecklas vidare och stärkas. Vidare anges i samrådshandlingen att stationsområdet ska 
anpassas efter en större befolkning och fler funktioner. Tätorten ska fortsätta att förtätas i centrumnära 
lägen, med arkitektur som drar nytta av det kuperade landskapet och stärker platsens identitet. I hand-
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ligen anges också att kommunen ser Kungsängens spretiga bebyggelse som en kvalitet som är viktig 
att bevara och utveckla. Centrala Kungsängen ska även fortsättningsvis vara ett myller av höga och låga 
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse, bostadsrätter, hyresrätter och äganderät-
ter. Byggnader med högt kulturhistoriskt värde ska värnas och ny bebyggelse ska vara en balanserad 
blandning av flerbostadshus och småhus.

DETALJPLAN
För fastigheten gäller Dp 6702, Byggnadsplanebestämmelser till förslag till sammanställning, ändring 
och utvidgning av byggplan för Kungsängen fast. Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 m.fl. i Upplands-Bro 
kommun, Uppsala län. Laga kraft 1968-02-23. 

Planen reglerar inga skyddsbestämmelser för fastigheten Kungsängen Kyrkby 2:13. Någon planbestäm-
melse som minskat lovplikten för rivning föreligger inte heller för fastigheten och det föreligger inte 
heller något rivningsförbud eller områdesbestämmelser som hindrar rivning.   

KULTURMILJÖPROGRAM
I samband med arbetet för fördjupad översiktsplan för Kungsängen har en uppdatering för kulturmil-
jöer i Kungsängen tagits fram av kommunen genom WSP (2019-12-13). Omfattningen är en komplet-
tering och revidering av det äldre kulturmiljöprogrammet för berörda delar, men dokumentet ersätter 
inte tidigare program. Kompletteringen/revideringen omfattade att göra en inventering av värdefulla 
kulturmiljöer. Utpekande har gjorts på två nivåer där karaktärsområden och särskilt värdefulla områden 
identifieras. I arbetet har också ingått att utvärdera om områden som är utpekade i tidigare kulturmiljö-
program fortfarande är relevanta. Fastigheten Kungsängen kyrkby 2:13 ligger inte inom de åtta miljöer 
som pekats ut i utredningen. Fastigheten verkar inte heller omfattas av tidigare kulturmiljöprogram. 

TIDIGARE UTREDNINGAR
På fastigheten Kungsängen kyrkby 2:13 finns två byggnader, ett bostadshus och ett garage. Husen 
finns med i en inventering som genomfördes 1971/1972 av Elisabet Tegner på uppdrag av Upplands-
Bro kulturnämnd och i samråd med Landsantikvarien i Stockholms län. I inventeringen pekas ett mindre 
antal byggnader ut som intressanta och några som värdefulla. Bostadshuset pekas ut som intressant. 
Samtidigt finns noterat att inventeringens fokus låg på byggnader som uppfördes före 1920- och 1930-
talen. 
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KORT HISTORIK OMRÅDET 
Upplands-Bro kommun är en trakt med naturresurser som vattenkraft, skog och bördig jordbruksmark, 
vilket historiskt sett resulterat i en större mängd stora gods och säterier. Under 1600-talet förlänades 
stora arealer mark från kronan till adelsmän som betalning för deras tjänster. 

Kungsängens kyrka är belägen nord ost om fastigheten Kungsängen Kyrkby 2:13. Kungsängen kyrka 
etablerades under tidigt 1200-tal och hette fram till 1960-talet Stockholms-Näs kyrka. Trakten kring 
Stockholms-Näs kyrka var vid 1800-talets slut fortfarande ett renodlat jordbrukslandskap. Sedan 1500-
talet fanns här ”Näs Kungsäng” kronojord som utgjorde ett stort fält och Gustav Vasa hade tillsatt en 
särskild ängsvaktare. Fältet är beläget öster om den aktuella fastigheten och utgörs idag av en idrotts-
plats. 

Under 1870-talet drogs järnvägen mellan Stockholm och Västerås fram för att säkra varutransporten 
från Bergslagen. En station anlades vid det som skulle bli Kungsängen som vid tiden var en glest befol-
kad jordbruksbygd. Förutom stationsbyggnaden uppfördes efter ett par årtionden ett antal villor längs 
Prästhagsvägen på tomtmark som prästgården låtit hyra ut.

Uppbyggandet av stationssamhället gick långsamt. Vid år 1920 fanns det ca 25 bostadshus i Kungs-
ängen, ett par av dessa norr om stationen. I slutet av 1920-talet gick det att friköpa tomtmark, vilket 
dock inte kom att öka tillväxten. År 1945 hade antalet bostadshus i Kungsängen bara vuxit till ca 70 
stycken.

Kommunen Upplands-Bro bildades 1952, med säte i den äldre orten Bro. År 1968 började de första 
pendeltågen rulla på järnvägssträckan Kungsängen – Södertälje. Ungefär samtidigt inleddes en expansiv 
period i Kungsängens historia. En villastad började på allvar att växa fram norr om stationen. Miljonpro-
grammet Tibble med nytt kommunhus kom därefter att uppföras. Ett modernistiskt centrum skapades 
och befolkningen ökade runt 1970 till omkring 3 000 personer i tätortsområdet. Under 1990-talets 
första år genomfördes stora ombyggnadsprojekt i Kungsängens centrum och i området kring stationen. 
Under 2000-talet har ytterligare punkthus uppförts mittemot stationsområdet och längs med Enkö-
pingsvägen. Kommunhuset och torget har byggts om och flera utbyggnadsprojekt för villor pågår i tät-
ortens utkanter.

Figur 3. Utsnitt från bild av järnvägsstationen i Kungsängen, 1908. Källa: Upplands-Bro bildweb
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HISTORIK - HUS OCH BYGGHERRE
På fastigheten Kungsängen kyrkby 2:13 finns två byggnader, ett bostadshus och ett garage. Husen 
finns med i en inventering som genomfördes 1971/1972 av Elisabet Tegner på uppdrag av Upplands-
Bro kulturnämnd och i samråd med Landsantikvarien i Stockholms län. I inventeringen pekas ett mindre 
antal byggnader ut som intressanta och några som värdefulla. Bostadshuset pekas ut som intressant. 
Samtidigt finns noterat att inventeringens fokus låg på byggnader som uppfördes före 1920- och 1930-
talen. 

I inventeringen finns angivet att bostadshuset uppfördes 1929. Byggherre var J.A. Palm. Efter kontakt 
med Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut framkom ytterligare information kring bostadshu-
sets historik och dess byggherre. Institutet anger följande. 

”Förre direktören/köpmannen Johan Arvid Palm fick arrende på tomten 14/3 1929 av kyrkan som ägde 
marken. Tomten var då på 6.096 kvm. Förmodligen uppfördes huset samma år, eller året efter. År 
1930 är Palm skriven här. Palm hade sin bakgrund som velocipedarbetare i Stockholm i ungdomen och 
blev senare köpman. 1930 står han skriven som förre direktören vid roddfabrik. Han var då i 60-årsål-
dern. Familjen var inte på platsen särskilt länge, bara några få år, redan 1934 är de bosatta i Sollen-
tuna.

Tomten friköptes i samband med avstyckningsåtgärder 1946 av en senare ägare, Edit Thorén, då upp-
mätt till 5.760 kvm. Platsen är känd under namnet Ingalunda.”

I den inventering som Elisabet Tegner gjorde finns bilder, arkitektritningar och byggnadsbeskrivning 
bilagt för bostadshuset. Byggnaden verkar vara den enda i inventeringen över byggnader i kyrkbyn/
Kungsängen som har bilagda ritningar och beskrivningen av huset är mer utförlig jämfört med de flesta 
andra byggnader. Detta kan eventuellt indikera att huset hade en viss status i området. 

Byggnadsbeskrivningen i inventeringen omfattar endast exteriör och är enligt följande:

Bostadshus: Gjuten grund. Trä, rödfärgad locklistpanel, vita snickerier. Tvåkupigt taktegel. Snickerier 
från byggnadstiden, dörrarna brunlaserade med mörkbruna lister. Fönster stängs med utanpåliggande 
spanjonetter. Blyinfattade fönster i kök, kapprum, hall och toalett.   

Figur 4. Utdrag ur registret för inventeringen 
som skedde 1971/1972. 
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Figur 5. Bostadshuset Skolvägen 1. Foto från 
inventeringen 1971/1972 av Elisabet Tegner

Figur 6. Bostadshuset. Foto från inventeringen 
1971/1972 av Elisabet Tegner

Figur 7. Nybyggnadsritning från 1929 av bostadshusets framsida. Källa: Upplands-Bro kommun 
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Figur 8. Nybyggnadsritning från 1929 av bostadshusets baksida. Källa: Upplands-Bro kommun 

Figur 9. Nybyggnadsritning från 1929 av bostadshusets östra gavelfasad. Källa: Upplands-Bro kommun 
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Figur 10. Planritning över bottenvåning bostadshuset, nybyggnadsritning 1929. Källa: Upplands-Bro 
kommun 

Figur 11. Planritning över vindsvåning bostadshuset, nybyggnadsritning 1929. Källa: Upplands-Bro 
kommun 
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Figur 12. Planritning över källarplan bostadshuset, nybyggnadsritning 1929. Källa: Upplands-Bro kom-
mun 
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NULÄGE
OMRÅDET

Närområdet kring fastigheten Kungsängen kyrkbyn 2:13 består av en blandad bebyggelse i form av 
både villor och höga flerbostadshus som tillsammans representerar de olika utvecklingsfaserna i 
Kungängens tätorts historia. I nedan illustration, skapad av WSP i uppdateringen för kulturmiljöer i 
Kungsängen (komlettering/uppdatering av kulturmiljöprogram), framgår att de dominerande årsring-
arna i området kring fastigheten är åren 1945-1970. 

Figur 13. Illustration från uppdatering kulturvärden, WSP, 2019-12-13.
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BOSTADSHUSET

EXTERIÖR
Vid en okulär besiktning på plats kan konstateras att byggnaden i nuläge, jämfört med nybyggnadsrit-
ningar, sammataget har en välbevarad exteriör. Husets karaktäristiska veranda med vitmålade snicke-
rier finns kvar med endast mindre förändringar jämfört med nybyggnadsritningarna. Fönstersättningen 
i botten- och källarplan är bevarad, vitmålade fönsterluckor finns och kvar finns även de blyinfattade 
fönstren som beskrivs i inventeringen från 1971/1972. Bottenvåningens fönster är spröjsade och är 
sannolikt ursprunliga. Vindsvåningens fönster och fönsterkupor samt fönsteromfattningar har däremot 
ett förändrat utförande jämfört med nybyggnadsritningarna, men är placerade i samma läge och har 
samma  antal. Fasaden är klädd med rödmålad locklistpanel och taket är lagt med tvåkupigt taktegel. 
Bevarade, karaktäristiska vindskivor och fasadknutar. 

Tillagt är en trappa ned till källaringången på byggnadens baksida och även källardörren är sekundär. 
En tillagd ingång till källaren finns idag i den östra gavelfasaden, med till synes ursprunglig funktion 
som garage. 

I bilderna från inventeringen 1972 fanns även en ingång till bottenvåningen i den norra gavelfasaden. 
Den är i dagsläget igensatt och finns inte heller med i nybyggnadsritningarna. 

Norr om bostadshuset finns ett garage som uppfördes 1967. 

Byggnaderna är placerade på en tomt som har bevarade ädelträd i form av gamla ekar och fur. 

Figur 14. Bostadshusets framsida
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Figur 15. Bostadshusets baksida. 

Figur 16. Bostadshusets östra gavelfasad. Blyinfattade fönster i kök och entréhall. 
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Figur 17. Garaget uppfört 1967.Figur 18. Bostadshusets västra gavelfasad. I fotot 
syns de karaktäristiska vindskivorna. 

Figur 19. Bostadshuset sett från sydväst. 
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Figur 20. Bostadshuset har en mängd karaktäristiska snickeridetaljer. 

Figur 21. Bostadshusets veranda med karaktäristiska snick-
erier. 

Figur 22. Blyinfattade fönster i verandans 
fasad, mot innanliggande hall. 
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INTERIÖRT
Vid platsbesöket var det endast möjligt att komma in i delar av byggnaden och endast under några 
minuter. 

Bottenvåningen: planlösningen är tillsynes bevarad sedan byggåret. Flera detaljer finns även bevarade i 
form av innerdörrar, dörrhandtag och underskåp i serveringsgången. 

Vindsvåningen: var vid platsbesöket endast möjlig att beträda i vissa delar där kunde konstateras att 
samtliga ytskikt är sekundära.    

Källaren: var inte möjlig att beträda vid platsbesöket. 

Figur 23. Fyllningsdörr bottenvåning Figur 24. Eldstad i hall kan vara ursprunglig

Figur 25. Vy från rum till serveringsgång. Bevarad innerdörr, fönster och underskåp i serveringsgång
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Figur 26. Kassettak i vardagsrummetFigur 27. Bevarade innerdörrar och dörrhandtag

Figur 28. Vardagsrum med bevarade garderobsdörrar och fönster med utanpåliggande spanjonetter 

Figur 29. Detalj fönsterFigur 30. Bevarad skåpinredning i serverings-
gång.
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KULTURVÄRDEN
Bostadshuset har ett värde som representant för framväxten av Kungsängen. Antalet byggnader som 
uppfördes vid tiden var få. Vid år 1920 fanns det ca 25 bostadshus i Kungsängen och år 1945 hade 
antalet bostadshus i Kungsängen vuxit till det knappa antalet av ca 70 stycken. Det är ett mindre antal 
byggnader inom Kungsängen som är bevarade från tiden innan 1945. 

Värdebärande karaktärsdrag - bostadshuset exteriör:

• Byggnadens volym och skala

• Verandans snickerier

• Fasadens locklistpanel

• Taktegel

• Vindskivor

• Fönstrens utförande och placering

• Fönsterluckor

SAMLAD BEDÖMNING
• Byggnaderna på fastigheten har inget skydd i detaljplan och omfattas inte heller av 

områdesbestämmelser.

• Fastigheten är inte efter vad som framkommit utpekad i kulturmiljöprogram.

• Byggnaden ingår inte i en enhetlig grupp av byggnader med tidstypiskt byggnadsskick och 
byggnaden bedöms som enskild komponent inte ingå i en helhetsmiljö med särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.

• Centrala Kungsängen ska enligt översiktsplanen även fortsättningsvis vara ett myller av höga och 
låga hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse, bostadsrätter, hyresrätter och 
äganderätter. Byggnader med högt kulturhistoriskt värde ska värnas och ny bebyggelse ska vara en 

balanserad blandning av flerbostadshus och småhus.

• Att byggnaden lokalt tillmäts stor betydelse kan vara ett tillräckligt skäl för att avslå en begäran 
om rivningslov. Bostadshuset är en av få kvarvarande representanter i Kungsängen för tiden innan 
1945 och har pekats ut i den byggnadsinventering som skedde under 1970-talet att ha intressant 
kulturhistoriskt värde. Det har passerat 50 år sedan inventeringen, vilket kan peka i riktningen 
att värdet har ökat. Däremot är byggherre och arkitekt enligt framkommen information inte 

representativ för området.

• Bostadshuset har exteriört en välbevarad ursprunglig karaktär och är en av få kvarvarande 
representanter i området. 

• Fastigheten var en del av kyrkans ägo fram till 1946, vilket kan ha betydelse. 
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STOCKHOLM 2021-10-07 
 

Jennifer Magnusson  
Byggnadsantikvarie 
Certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden, KUL 2 
TYRÉNS AB
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PLANDIREKTIV 

Samhällsbyggnadskontoret Datum Vår beteckning 

 2022-12-13  KS 22/0421  
 

 

 

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 

 
 

 

Plandirektiv  
Kungsängens kyrkby (2:13) i Kungsängen  
 

  
  

Inkommet datum 
2022-06-21  

Fastighetsbeteckning 
Kungsängens kyrkby 2:13 

Fastighetsägare 
HSB Bostad 

Förfrågan från 
HSB Bostad 

Önskad åtgärd  
HSB Bostads ansöker om planbesked för nya bostäder på fastigheten Kungsängen 
Kyrkby 2:13. Ansökan omfattar flerbostadshus som rymmer ca 65 lägenheter 
samt 10 radhusenheter. Förslaget ligger i linje med den utveckling som föreslås 
i kommunens översiktsplan. Bifogat i ansökan finns en förstudie om kulturmiljön 
som upprättats av Tyrens 2021-10-07 på uppdrag av HSB Bostad AB. 
Kulturmiljöutredningen har upprättats eftersom fastigheten idag är bebyggd med en 
villa och ett garage som bedöms ha ett visst lokalt kulturvärde. Dessa byggnader avses 
att rivas i och med HSB Bostads inkomna ansökan.  
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HSB Bostads har tecknat en avsiktsförklaring med fastighetsägaren till Kungsängen 
Kyrkby 2:13 gällande utveckling av nya bostäder. Förslaget ligger i linje med de 
förslag som under hösten kommunicerats med Planavdelningen, 
Samhällsbyggnadskontoret och som föredrogs för PLG 2021-10-28. 
 
De föreslagna flerbostadshusen (lameller) är tre- och fyrspännare med total BTA på 
cirka 5840 m2.  De tio radhusen har en BTA på ca 190 m2 inklusive inredningsbar vind. 
 
Bilparkering föreslås att lösas i parkeringsdäck med markparkering ovan. 
Parkeringslösningen rymmer 45 bilplatser varav 2 är handikapplatser, samt 5 
parkeringar på tomten intill radhusen. Det ger ett p-tal på 1,0 för radhusen samt 0,6 för 
65 lägenheter. Varav 20% små, 40% mellan och 40 % stora lägenheter. 
Gatuparkeringen med 8 platser är en option och ej inräknad i p-tal. 
 
 
 

 
Figur 1. Planillustration för projektet, av FOJAB AB, HSB 
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Figur 2, av FOJAB. Vy i nordvästlig riktning från korsning Enköpingsvägen/Skolvägen.  
Konceptskissen visar flerbostadshus i en fyravåningsskala med inredda vindar. Längs med fastighetens 
nordvästra del mot angränsade befintlig villabebyggelse trappas skalan ner med radhus i en 
tvåvåningsskala. Taklandskapet artikuleras med gavlar och frontespiser. Regelbundna fönsteraxlar ger ett 
ordnat intryck till en i övrigt händelserik arkitektur. 
 
 
 

 
Figur 3. Vy från nordväst, volymstudie av FOJAB.  
Korta fasadlängder med tydligt markerade volymer bryter ner skalan längs Enköpingsvägen. Entréer till 
bostadshusen vänds mot gatan som därmed flankeras av en aktiverad bottenvåning.  
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Gällande plan för området 
Byggnadsplan med plannummer:6702, Byggnadsplanebestämmelser till förslag till 
sammanställning, ändring och utvidgning av byggplan för Kungsängen fast. 
Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 m.fl. i Upplands-Bro kommun, Uppsala län. Laga kraft 
1968-02-23. 
 

  
Figur 4. Utsnitt från kommunens planmosaik. Fastigheten är markerad med svart linje och omfattas av 
plannummer 6702. Söder om fastigheten längs med Enköpingsvägen går befintlig järnväg (plannummer 
9401). 
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Figur 5. Plannummer 6702, för fastigheten gäller bestämmelserna BF II. Laga kraft: 1968-02-23. 
Fastighetens ungefärliga utbredning är markerad med rödlinje. 

Genomförandetid 
Gällande byggnadsplans genomförandetid har gått ut. Laga kraftdatum är 
1968-02-23.  

Användning och bestämmelser 
Fastigheten är i gällande byggnadsplan planlagd för Bostadsändamål (B) där endast 
fristående (F) hus med maximalt 2 våningar (II) får uppföras. För med F betecknat 
område gäller därtill bestämmelse enligt § 5 Mom.1 att högst en femtedel av tomt får 
bebyggas samt § 5 Mom. 2 får endast en huvudbyggnad och ett gårdshus uppföras.  
Enligt § 2 får med punktprickning betecknat område icke bebyggas.  
I fastighetsgräns längs med Enköpingsvägen finns bestämmelse om utfartsförbud där 
stängsel ska vara anordnat med hänsyn till trafiksäkerheten.  
 
Planen reglerar inga skyddsbestämmelser för fastigheten Kungsängen Kyrkby 2:13. 
Någon planbestämmelse som minskat lovplikten för rivning föreligger inte heller för 
fastigheten och det föreligger inte heller något rivningsförbud eller 
områdesbestämmelser som hindrar rivning. 
 
En ny detaljplan behöver således tas fram för att kunna gå vidare med den inkomna 
ansökan. 
  

Nuvarande förhållanden 
Enligt förstudien av Tyréns så finns på fastigheten Kungsängen kyrkby 2:13 två 
byggnader, ett bostadshus och ett garage. Husen är dokumenterade i en 
byggnadsinventering som genomfördes 1971/1972 av Elisabet Tegner på uppdrag av 
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Upplands-Bro kulturnämnd och i samråd med Landsantikvarien i Stockholms län. 
Bostadshuset pekas ut som intressant i denna inventering men ej som värdefull. 
Inventeringens fokus riktades emellertid på byggnader som uppfördes före 1920- och 
1930-talet. Enligt förstudien gällande eventuell rivning upprättad år 2021 av Tyrens, 
är bedömningen att det befintliga huset troligtvis uppfördes år 1929 eller 1930. 
 

Landskapsbild och stadsbild 
Närområdet kring fastigheten Kungsängens kyrkby 2:13 består huvudsakligen av 
småskalig villabebyggelse. 100 meter österut finns höga flerbostadshus. Tillsammans 
representerar bebyggelsen olika utvecklingsfaser i Kungängens tätortshistoria. I 
illustrationen nedan framgår de dominerande årsringarna (1945-1970) i området kring 
fastigheten. 
 

 
Figur 7. Illustration av WSP daterad 2019-12-13 från Kulturmiljövärden i Kungsängen, Underlag till den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsängen.  
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Figur 8. Flygfoto över området. Gulstreckad linje visar fastighetens ungefärliga placering.  

Kulturhistoriska värden  
Tyréns bedömer i sin förstudie att det befintliga bostadshuset lokalt tillmäts stor 
betydelse vilket kan vara ett tillräckligt skäl för kommunen att avslå en begäran om 
rivningslov. Bostadshuset är en av få kvarvarande representanter i Kungsängen för 
tiden innan år 1945 och har pekats ut i den byggnadsinventering som skedde under 
1970-talet för att ha ett intressant kulturhistoriskt värde. Det har passerat 50 år sedan 
inventeringen, vilket kan peka i riktningen att värdet har ökat. Däremot är byggnadens 
byggherre och arkitekt enligt framkommen information inte representativ för området.  
Byggnaderna på fastigheten har inget skydd i detaljplan och omfattas inte heller av 
områdesbestämmelser. Fastigheten är inte efter vad som framkommit i Tyréns 
förstudie utpekad i kulturmiljöprogram. 
 
I den tidigare inventeringen (år 1971/1972) anges att kyrkan först har ägt marken ända 
fram till år 1946. Bostadshuset uppfördes dock år 1929 då marken arrenderades ut. I 
dokumentationen för inventeringen finns bilder, arkitektritningar och 
byggnadsbeskrivning bilagt för bostadshuset. Då denna byggnad verkar vara den enda 
i inventeringen över byggnader i Kungsängen som har bilagda ritningar och en mer 
utförlig byggnadsbeskrivning jämfört med de flesta andra byggnader, kan det 
eventuellt indikera på att huset hade en viss status i området (se alla ritningar i Tyréns 
förstudie). 
 
Baserat på Tyréns okulära besiktning (platsbesök) bedömer de att byggnaden är 
välbevarad både exteriört och interiört. Tyréns menar också att husets karaktäristiska 
veranda med vitmålade snickerier finns kvar och endast mindre förändringar har skett 
av huset jämfört med nybyggnadsritningarna. 
 
I det kulturmiljöprogram för Kungsängen som tagits fram av kommunen genom WSP 
(2019-12-13) där inventering genomförts av värdefulla kulturmiljöer samt utvärdering 
av områden som varit utpekade i tidigare kulturmiljöprogram (för att se de om de 
fortfarande är relevanta), så ligger fastigheten Kungsängen kyrkby 2:13 inte inom de 
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åtta miljöer som pekats ut i utredningen. Fastigheten verkar inte heller omfattas av 
tidigare kulturmiljöprogram. 
 
I förstudien som upprättats av Tyréns har de identifierat följande värdebärande 
karaktärsdrag för bostadshuset exteriör: 
 
• Byggnadens volym och skala 
• Verandans snickerier 
• Fasadens locklistpanel 
• Taktegel 
• Vindskivor 
• Fönstrens utförande och placering 
• Fönsterluckor 
 

   
Figur 9. Bostadshusets framsida. Fotot är hämtat från Tyréns förstudie 2021.  
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Fotona ovan är hämtade från Tyréns förstudie 2021.  
 
 
Tyréns hade vid platsbesöket endast möjlighet att besöka vissa delar av byggnaden. På 
följande sida visas några utvalda foton från byggnadens interiör. Tyrens konstaterar att 
för bottenvåningen så är planlösningen tillsynes bevarad sedan byggåret. Flera detaljer 
finns även bevarade i form av innerdörrar, dörrhandtag och underskåp i 
serveringsgången. För vindsvåningen konstaterar Tyréns fortsättningsvis att samtliga 
ytskikt är sekundära.  
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Fotona ovan är hämtade från Tyréns förstudie 2021.  
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Varsamhetskravet och rivningsförbud enligt Plan- och Bygglagen  
I och med att byggnaden anses ha ett lokalt kulturvärde så beskrivs i detta stycke hur 
kommunen bör förhålla sig till detta enligt Plan- och Bygglagen.  
För all bebyggelse gäller alltid varsamhetskravet oavsett om en byggnad 
eller bebyggelsemiljö har ett kulturhistoriskt värde eller inte. Varsamhetskravet gäller 
både invändigt som utvändigt, och är oberoende av om en åtgärd är bygglovs- eller 
anmälningspliktig eller inte. Kravet innefattar att ta tillvara på positiva egenskaper och 
kvalitéer, där ändringar ska göras varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär och 
värden. För att uppnå varsamhet krävs kunskap och underlag om byggnadens värden. 
En plats värden skapas hos invånarna och därmed ska de ges inflytande och tycka till, 
i en demokratisk process för att tillräckligt med underlag ska kunna samlas in. 
 
För att uppfylla varsamhetskravet ska kunskap om byggnaden samlas in avseende dess  

• Historiska och kulturhistoriska sammanhang och hur det kommer till uttryck i 
byggnaden. 

• Tidstypiska utförande och tidigare användning. 
• Byggnadens teknik, konstruktion och skick. 

 
Fastigheten omfattas inte av rivningsförbud i gällande plan. Däremot så kan 
rivningslov nekas om byggnaden bör bevaras på grund av byggnadens eller 
bebyggelsens, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden. 
Byggnaden behöver inte heller vara klassad som en sådan särskilt värdefull byggnad 
som avses i 8 kap. 13 (PBL 2010) för att kommunen ska kunna neka ett rivningslov. 
Ett tillräckligt skäl är således att byggnaden lokalt tillmäts stor betydelse för att avslå 
en begäran om rivningslov. 
 
 
 
 
 

   
Figur 10. Utsnitt från Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, 
Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09.  
Svart pil visar fastighetens ungefärliga placering och denna är inte utpekad för att vara belägen inom 
värdefull kulturmiljö eller område för riksintresse.  
 

Fornminnen 
Det finns inga registrerade fornminnen i Riksantikvarieämbetets register. 

Natur 
Fastigheten innehåller ekosystemtjänster enligt kommunens kartlager. I fastighetens 
sydöstra hörn finns ett skyddsvärt träd enligt Länsstyrelsen samt en yta för 
skyddsvärda trädmiljöer. Kommunens ekolog har under ett platsbesök 2022-08-01 
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identifierat att detta skyddsvärda träd är en ek som är över en meter i diameter. Även 
hassel och tallar har identifierats. Fastigheten är även markerad som ett 
spridningsområde för groddjur enligt kommunens kartlager. Sammantaget innebär 
detta att både en naturinventering inklusive en artskyddsutredning måste göras. Ingen 
grodinventering behövs dock om det inte visar sig att det finns en liten damm på 
fastigheten. 

Vatten 
Inget markavattningsföretag finns inom eller omkring fastigheten. 
 
Fastigheten ligger inom Görnväln, Östa Mälarens avrinnings- och 
vattenskyddsområde som utgör vattentäkt för 400 000 personer. Det innebär att 
särskilda föreskrifter gällande dagvattenhanteringen för området. Området tillhör den 
sekundära skyddszonen eftersom området ligger beläget 50 meter från strandlinjen.  
Området/fastigheten avrinner mot Tibbleviken som utgör ett ekologiskt känsligt 
vattenområde enligt 3kap Miljöbalken. Enligt VISS (förvaltningscykel 3, 2017-2021) 
är ekologisk status på vattenförekomsten Mälaren-Görväln måttlig och den kemiska 
statusen behöver förbättras (uppnår ej god). 

 

 
 
Figur 11. Utsnitt från kommunens översiktsplan 2010. 
 
 
Strandskydd 
Området berörs inte av strandskydd. 
 

Buller 
Platsen exponeras för mycket buller från Enköpingsvägen som löper längs områdets 
södra del. Utsnitten nedan från en översiktlig bullerkartering för ekvivalent ljudnivå 
och maximal ljudnivå visar att ungefär hälften av fastighetens södra del är utsatt för 
bullerstörningar. Den planerade bostadsbebyggelsen i förslaget bör emellertid inte 
bidra till att bullerstörningar ökar på ett betydande sätt. 
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Figur 12. Utsnitt från en översiklig bullerkartering från år 2022 (ekvivalent ljudnivå). Buller alstras från 
Enköpingsvägen.  
 
 

  
Figur 13. Utsnitt från en översiklig bullerkartering från år 2022 (maximal ljudnivå). Buller alstras från 
Enköpingsvägen.  
 
 
Specifik bullerutredning för hur mycket buller som generas från järnvägen behöver 
även undersökas i kommande skede eftersom uppgifter saknas i Bullerkarteringen av 
Norconsult.  

 

Riskfrågor 
Farligt gods 
Mälarbanan som passerar cirka 30 meter söder om området är transportled för farligt 
gods på järnväg.  
 
För transporter av farligt gods på järnväg anger Banverket (numera Trafikverket) och 
Räddningsverket (numera MSB) i rapporten ”Säkra järnvägstransporter av farligt 
gods” att det bör finnas en bebyggelsefri zon på minst 30 meter från mittlinjen av ett 
järnvägsspår och en riskhanteringszon på upp till 150 meter från mittlinjen av ett 
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järnvägsspår. En inledande riskanalys behöver därför göras för fastigheten för att 
undersöka hur området kan uppfylla rekommenderade riskavstånd mellan bebyggelse 
och väg respektive järnväg med hjälp av säkerhetshöjande eller byggnadstekniska 
åtgärder. 
 
För detaljplan Kungsängens kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2, (laga kraft 2017) som 
ligger ca 100 meter från det aktuella området anges däremot att;  
”Järnvägsspåren ligger ca 5 meter lägre än Enköpingsvägen och risken vid en 
eventuell urspårning bedöms som mycket liten… Mängden farligt gods som 
transporteras på Mälarbanan är förhållandevis liten. Sannolikheten för olycka är liten 
men konsekvenserna av en sådan är stora, främst vad gäller olyckor med giftig gas. 
För att uppnå en tolerabel risknivå i planområdet reglerar detaljplanen att bostäder 
som placeras inom 30 m från spårens mitt på järnvägen, ska utformas och lokaliseras 
så att förhöjd risknivå i bostäderna inte uppstår” 
 
Enligt Länsstyrelsens kungörelse om sammanställning av rekommenderade vägar och 
lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods i Stockholms län; beslutat den 13 
maj 2022 (451-83460-2021), är inte Enköpingsvägen som passerar i direkt anslutning 
till området är numer inte utpekad som sekundärled för transport av farligt gods. 
 
 
Översvämningsrisk 
Enligt Länsstyrelsens översvämningskartering så föreligger inga översvämningsrisker 
inom eller omkring området.  
 
Lågpunkter och skyfall 
Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering så finns en lågpunkt vid järnvägsspåret söder 
om fastigheten. I anslutning till fastigheten finns även ytavrinningsvägar som leder 
mot Gröna dalen, vidare mot recipienten Tibbledammen. Gröna dalen har i nuläget 
översvämningsproblematik.  
 

 
Figur 14. Utsnitt från kommunkartan som visar avrinningsvägar för vatten och lågpunkter. Svart pil visar 
fastighetens ungefärliga placering. 
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Figur 15. Utsnitt från Länsstyrelsens skyfallskartering år 2021 kommunkartan som visar att maxdjupet 
vid skyfall uppgår till 10-30 mm inom fastighetens södra del. 
 
 
 
Det är viktigt att dagvattenhanteringen beaktas väl och sker lokalt för föreslagen 
exploatering inom kommande planområde. Det inkomna Förslaget föreslår att 
fastigheten ska exploateras i stor omfattning vilket innebär att mycket ny hårdgjord yta 
tillkommer och därmed är det motiverat att en dagvattenutredning tas fram i ett nästa 
skede. 
 
 
 
 
Risk för ras och skred  
Enligt SGU består en stor del av fastighetens södra del av glacial lera, där det 
uppskattade djupet i meter är 3-5 till fast mark. Baserat på att området också är utpekat 
som aktsamhetsområde avseende risk för ras och skred behöver en geoteknisk 
markundersökning genomföras i tidigt skede. 
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Figur 16. Utsnitt från SGUs aktsamhetsområde som visar att risk föreligger för ras eller skred inom en del 
av områdets/fastighetens södra del.  
  
SGUs kartvisare för aktsamhetsområden avseende risk för skred och ras är baserat på 
att jorden ska bestå av lera och/eller silt i kombination med att marklutningen 
överstiger 1:10 (cirka 27 graders lutning). Det motsvarar en slänt på cirka 25 grader 
med höjden 15 meter. Höjdskillnaden är liten inom området som ligger på cirka 4 
meter enligt kommunkartan och bör således inte medföra någon risk för ras eller 
skred.  
 

Ledningar 
En ledningskoll inom området beställdes den 7 juli 2022, och följande ledningar har 
identifierats kring fastigheten/området; 

• Kommunens VA-enhet har dagvatten, vatten- och avloppsledningar kopplade 
till fastigheten. 

• E.ON har elkablar, elskåp, och fjärrvärmeledningar intill området. 
• Skanova har flera telefonledningar till/intill området. 
• Stobak har en brunn och fiberledningar intill området.  

 

Kommunikationer 
Området ligger inom 500 meters räckvidd till Kungsängens pendeltågstation och 
busstorg. Området ligger intill Skolvägen och Enköpingsvägen. Enköpingsvägen är 
vältrafikerad. Närmaste busshållplatser finns beläget vid Bygdegårdsvägen, Skolvägen 
och Enköpingsvägen.   
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Figur 17. Identifierade busshållplatser (1-4) nära fastigheten. Svart pil visar fastighetens placering. 

1: 555, 558.     2: 554, 559, 591.     3: 555, 591 och       4:554, 555, 558, 559, 591  

 

     
Figur 19. Utsnitt från kommunens gång- och cykelplan 2021 – med åtgärdsförslag, som visar att det finns 
goda gång-och cykel förbindelser till fastigheten. Svart pil visar fastighetens placering. 
 

Tillgänglighet 
Området ligger inom Kungsängens tätortsavgränsning och är tillgängligt med buss, 
cykel, till fots och med bil. Området ligger cirka 400-500 meter från 
pendeltågsstationen. Gångväg sträcker sig längs med hela Skolvägen mot Ekhammar 
skolan, Upplands-Brogymnasiet och sport/tennisklubb vilket även ligger beläget intill 
rekreationsområdet/parken Gröna dalen. Även äldre ytor av dåvarande Kungsängens 
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idrottsplats finns kvar här. Den nya Kungsängens Idrottsplats ligger numer uppe vid 
E18 – 1,5kilometer från planområdet. 
 
Det kan bli svårt att uppfylla tillgänglighetskrav i planen för rörelsehindrade eftersom 
den är kuperad. Det medför att marken behöver planas ut eller fyllas upp.  
 
 

Geoteknik 
Marken består till större del av glacial lera, postglacial sand och resterande del av berg 
med morän som ytlager enligt SGUs översiktliga jordartskartering. Markens 
geotekniska förutsättningar behöver utredas vidare eftersom lera kan medföra 
stabilitetsproblem för planens genomförande.  
 
 

   
Figur 18. Utsnitt från SGU som visar områdets jordarter. Källa: SGUs Kartvisare 
 

 
Figur 19. Utsnitt från SGU som visar uppskattat jorddjup till fast mark. Källa: SGUs Kartvisare 
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Figur 20. Utsnitt från SGU som visar fördelningen av fastmark. Källa: SGUs Kartvisare 
 

Förhållningssätt 

RUFS 
Enligt RUFS 2050, är området utpekat som strategiskt stadsutvecklingsområde. 
 

  
Figur 21. Utsnitt från RUFS 2050. Svart pil visar fastighetens placering. 
 

 

 

 

Översiktsplanen 
Att utveckla fastigheten enligt det inkomna planförslaget är förenligt med både 
Översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i december 2011 (fortfarande 
aktuell) och den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen (samrådshandling). 
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I ÖP 2010 anges att en fortsatt expansiv utveckling av tätorten Kungsängen 
förespråkas fram till år 2030. Utvecklingen av orten ska ta tillvara befintliga värden 
och samtidigt öka förutsättningarna för hög livskvalitet. Kungsängen utmärker sig 
genom att byggnaderna i de centrala delarna sticker i höjden, ett särdrag som ska 
fortsätta att utvecklas vidare. Kungsängen ligger med fina utblickar över Mälaren vars 
terräng också gör det intressant att bygga högt. 
 

 
Figur 22. Utsnitt från kommunens översiktsplan 2010. Svart pil visar fastighetens placering. 
 
Mälarbanan är utpekad i ÖP 2010 med ”reservat för att möjliggöra fyrspår” och en 
planeringsinriktning om att ”reservera mark i nya detaljplaner för att i framtiden 
möjliggöra fyrspår på Mälarbanan”. Planen behöver titta på konsekvenser av en 
eventuell framtida utveckling av Mälarbanan. 

Enligt Förstudie Bro stationsområde 20210201 så innebär en utvidgning av spåret till 
fyrspår 5 meter från befintlig järnväg. Enligt Trafikverket ska inte ny bebyggelse 
placeras inom 30 meter räknat från närmast belägen järnvägs spårmitt. En grov 
mätuppskattning visar på att det endast är 25 meter mellan närmast belägen 
fastighetsgräns och nytt järnvägspår. Detta behöver utredas vidare i kommande 
detaljplanering så att förslaget inte får en negativ påverkan på utbyggnad av en 
fyrspårig järnväg. 
 
I samrådshandlingen av FÖP anges att Kungsängens centrala delars stadsmässiga 
karaktär med tät och hög bebyggelse är något som ska utvecklas vidare och stärkas. 
Stationsområdet ska anpassas efter en större befolkning och fler funktioner. Tätorten 
ska fortsätta att förtätas i centrumnära lägen, med arkitektur som drar nytta av det 
kuperade landskapet och stärker platsens identitet.  
Kungsängens spretiga bebyggelse utgör en kvalitet som är viktig att bevara och 
utveckla. Centrala Kungsängen ska även fortsättningsvis vara ett myller av höga och 
låga hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse, bostadsrätter, 
hyresrätter samt äganderätter. Byggnader med högt kulturhistoriskt värde ska värnas 
och ny bebyggelse ska vara en balanserad blandning av byggnadstyper. Den 
utbyggnadsordning som föreslås är att förtäta områden som är närmast kollektivtrafik 
(pendeltågsstationer), teknisk infrastruktur som VA- och vägnät, centrumnoder och 
service. 
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Figur 23. Utsnitt från den fördjupade översiktsplanen (samrådshandling). 
 

  
Figur 24. Utsnitt från den fördjupade översiktsplanen (samrådshandling), som visar att området är 
prioriterat att förtäta till år 2030. Svart pil visar fastighetens placering. 

 

Övriga planer 
I kommunens Grönplan 2008, är området utpekat som trädgård.   
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Figur 25. Utsnitt från kommunens Grönplan 2008. Svart pil visar fastighetens placering. 

 

Vattenplan 
Dagvatten  
Lokalt och ekologiskt omhändertagande av dagvatten (LOD, EOD) tillämpas vid all 
ny bebyggelse där så är möjligt. LOD innebär att dagvattnet ska tas om hand på den 
egna fastigheten. 
 

  
Figur 26. Utsnitt från kommunens VA-plan, som visar att Tibbledammen och Gröna dalen ligger närmast 
fastigheten. Gröna Dalen har i nuläget översvämningsproblematik. 

 

Dagvattenfrågan måste utredas ordentligt då den nuvarande marken består av stor 
andel genomsläpplig mark och en så pass stor hårdgjord yta som tillkommer i 
planförslaget kommer att leda till ökad avrinning. Inriktningen för alla 
detaljplaneprojekt är att dagvatten ska fördröjas inom planområdet och att avrinningen 
till omgivningen inte får öka. Även rening av dagvatten ska lösas inom området. 
Då marken består av glaciallera blir det svårt att ta hand om allt tillkommande 
dagvatten från hårdgjorda ytor. Särskilt då lera inte har en god infiltrationsförmåga. 
Alternativt kommer dagvattnet att ledas via Gröna Dalen (som enligt vad som nämns 
redan är överbelastad) samt Tibbledammen vars kapacitet att klara av ytterligare 
föroreningspåfrestningar är tveksam. 
 
Dagvatten från fastigheten kommer att avrinna mot Gröna dalen. I kommunens 
Dagvattenplan antagen den 15 juni 2022 av kommunfullmäktige anges att 
huvudledningar för dagvatten i Gröna dalen är hårt belastade och slutar att fungera 
optimalt redan vid ett 5-års regn. Kapaciteten och åtgärdsbehov för ledningsnätet 
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behöver utredas vidare för att begränsa framtida marköversvämningar. Inom eller i 
anslutning till Gröna dalen pågår sedan tidigare andra utvecklings- och 
detaljplaneprojekt som Ekhammars Gård, Korsängen 1:21 och 1:41 samt Tibbleängen.  
Med anledning av översvämningsproblematiken har kommunen påbörjat ett arbete 
med att upprätta ett Tekniskt PM som ska beskriva hur dagvattensituationen fungerar i 
dialog med Länsstyrelsen, samt eventuella krav som ska ställas på ny exploatering i 
avrinningsområdet. Ett planarbete för detta inkomna förslag bedöms inte kunna 
påbörjas förrän dagvattenfrågan kring Gröna dalen har utretts mer utförligt genom en 
dagvattenutredning samt att eventuella åtgärdsförslag presenterats och blivit 
godkända. Risk finns att arbetet med hur dagvattenproblematiken ska lösas framöver 
kan bli långdraget vilket tidplanen för aktuellt förslag behöver ta höjd för.  
 

Riksintressen 
Området omfattas inte av några Riksintressen. Enligt 3 kap Miljöbalken är 
Kungsängens pendeltågsstation som ligger cirka 500 meter från fastigheten utpekat 
riksintresse, likaså är järnvägen (Mälarbanan) som ligger 30 meter från fastigheten. 
Fastigheten ligger i nära anslutning till Riksintresse för kulturmiljö (3 kap, 6 § 
Miljöbalken), men ingår inte i detta område. 
 

 
Figur 27. Utsnitt för kommunens utpekade Kulturmiljöer. 
 
 
Fastigheten ligger nära Görvälnkilen som är en regionalt viktig grönkil enligt RUFS 
2050 samt riksintresse för Natura 2000.  
 

 
Figur 28. Utsnitt av kommunens utpekade naturreservat och betydelsefulla naturområden. 

Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa konsekvenser 
kan undvikas eller minskas. 
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Ekologiska konsekvenser 
Fastigheten har biologiska värden och en naturvärdes- och artskyddsinventering 
behöver göras för att säkerhetsställa att kommande detaljplaneläggning inte påverkar 
dessa negativt. Bebyggelseförslaget kan även behöva anpassas efter dessa.  
 
Andelen hårdgjorda ytor på platsen kommer att öka om den bebyggs. Visserligen 
består marken av lera, vilket ger en liten infiltration, men mängden vatten som 
transporteras bort från området kommer att öka. För att kunna hantera den ökade 
belastningen av dagvatten behöver en lösning för fördröjning och rening utredas i 
planförslaget. En sådan lösning kan integreras med exempelvis innergården, entré eller 
dagvattenmagasin, infiltrationsstråk som diken. Påverkan vid kraftiga regn 
(skyfallsutredning) behöver studeras så att inbyggda områden, där vatten samlas, inte 
skapas. Föreslagen exploatering bedöms innebära att mycket hårdgjord yta tillkommer 
vilket blir problematiskt för dagvatten och skyfallshantering.  
 
Nuvarande fastighet avrinner mot Gröna dalen. Dagvatten och 
översvämningsproblematiken i Gröna dalen är en prioriterad fråga som behöver 
utredas och lösas innan detta ett planarbete kan startas för detta förslag. Arbetet med 
hur dagvattenproblematiken ska lösas kan bli långdraget vilket tidplanen för aktuellt 
förslag behöver ta höjd för.  
 
Kommunen behöver arbeta för att skapa fysiska strukturer som möjliggör för 
kommunen att bli mer hållbar. Sett ur ett miljövänligt perspektiv innebär detta att bli 
mindre bilberoende. Den strukturella omvandlingen kan på bästa sätt mötas genom 
förtätning i kollektivtrafikförsörjda lägen som har rimliga gångavstånd till 
pendeltågsstationer. Ett försök om att minska antalet parkeringsplatser bör därmed 
göras där möjlighet finns. Fastighetens centrala läge i Kungsängen möjliggör för ett 
vardagsliv utan bilberoende där fler parkeringsplatser för cykel jämfört med bilplatser 
kan föreslås och därmed kan ett lågt parkeringstal uppnås för kommande detaljplan.  
 
HSB har i ansökan bifogat bolagets hållbarhetsmål för deras nyproduktionsprojekt 
som tar utgångspunkt i FN:s 17 Globala hållarbetsmål samt Sveriges 
Miljökvalitetsmål. Att dessa mål kan integreras i detta planförslag och i 
genomförandeskedet gynnar även att Upplands-Bro kommuns miljö och klimatmål 
uppnås på lång sikt. 
 

Sociala konsekvenser 
I och med att befintlig byggnad rivs så försvinner ett lokalt kulturhistoriskt värde 
samtidigt som vi fortsätter bygga på de årsringar som finns. Fastigheten ligger inom 
gångavstånd till nödvändiga faciliteter och funktioner (stort utbud av skolor och 
utbildningsmöjligheter, sportcentra/idrottsplats, Kungsängen centrum, kollektivtrafik 
och rekreationsområden) som underlättar vardagslivet för människor i alla åldrar. En 
utbyggnad av fastigheten kommer också medföra en ökad trafik av cyklister och 
gående vilket kommer att öka antalet personer som passerar övergångsställen i 
anslutning till området. Biltrafiken längs med Enköpingsvägen samt in i 
bostadsområdet kommer också att öka men inte på ett betydande sätt så att det kan 
innebära problematik i trafiken.  
 
Ett tillskott av nyinflyttade invånare på platsen bidrar till mer liv och rörelser i centrala 
Kungsängen vilket kan öka upplevelsen av trygghet.  
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En bebyggelse enligt förslaget kommer att påverka landskapsbilden eftersom platsen 
och dess omgivning huvudsakligen består av småskalig villabebyggelse och 
trädgårdar. Om det befintliga huset på platsen rivs som är i fint skick försvinner en 
representativ byggnad för sin tidsepok, med andra ord att ett mindre inslag/värde i 
Kungsängens historia förloras. Viktigt är att allmänheten får tycka till och ges 
inflytande i kommande detaljplaneläggning, eftersom byggnaden kan ha ett lokalt 
värde. 
 
De högre lamellhusen som har ett mer stadsmässigt uttryck är placerade mot 
Enköpingsvägen med bostadsentréer vända mot gatan. Lamellhusen skapar också ett 
positivt inslag i stadsbilden i och med att fasaderna har ett varierande uttryck och 
takdetaljer som gavelmotiv, kupor och frontespiser, vilket väcker intresse hos 
förbipasserande. Detta kan stärka entrén till Kungsängens centrum och främja 
Kungsängens identitet som präglas av olika hushöjder och bebyggelsestrukturer. Den 
sammanbyggda bebyggelsestrukturen möjliggör för en tyst innergård där människor 
kan samlas och vistas vilket kan främja socialt utbyte.  
 
Bebyggelseförslaget behöver däremot anpassas mer till platsen genom att 
exploateringsgraden minskas. Omkringliggande bebyggelse består av villatomter och 
mindre villor motsvarande en småskalig bebyggelsestruktur. Det inkomna förslaget 
bedöms att utgöra en för stor skillnad jämfört med sin omgivning och föreslås därför 
att omarbetas till att endast möjliggöra för en mer småskalig och glesare bebyggelse, 
exempelvis stadsradhus istället för flerbostadshus.  
 
 
Bullerfrågan kommer att bli en utmaning i projektet men kan med en genomtänkt 
utformning och goda lägenhetslösningar hindra att människor inte störs av buller från 
Enköpingsvägen och järnvägen. Lamellhusen kan även bidra till att bullernivån sänks 
för andra omkringliggande fastigheter. Föreslagen bebyggelse kan dock vara för 
omfattande i förhållande till sin fastighetsyta och omgivning (nordväst om fastigheten) 
eftersom det är trångt mellan intilliggande fastigheter och bebyggelse. Logistik för 
exempelvis byggtrafik och uppslagsytor kan därför bli en utmaning i planens 
genomförandeskede. 
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Foto (2022-08-11) på gaturummet mellan utvecklingsfastigheten (Röda huset till vänster) och omgivande 
bebyggelse i norr.  

Barnkonsekvenser 
På innergården finns möjlighet att anordna lekplatser för barn. Barnen har även gång- 
och cykelavstånd till Gröna dalen och skolorna; Ekhammarskolan, Upplands-Bro 
gymnasiet, Kulturskolan samt intilliggande sportcentra/idrottsplats. Gröna dalen har 
också ett varierat utbud av lekplatser, vegetation och stora friytor för barn att nyttja till 
lek och rörelse. Området ligger i närheten av en mycket trafikerad väg, 
Enköpingsvägen, förslagets flerbostadshus kan skydda innergården. Barnen behöver 
inte korsa denna väg för att ta sig till skolan, Kungsängen centrum eller de andra 
nämnda platserna ovan.  

Ekonomiska konsekvenser 
Med de geologiska förutsättningar som platsen har finns det risk att byggnader 
behöver pålas på ett förhållandevis stort djup, vilket kan bli kostsamt. Förslaget 
behöver anpassas efter nuvarande nivåskillnader alternativt spränga bort höjder inom 
fastighetens norra del. Förslaget behöver anpassas efter den slänt som finns längs med 
Enköpingsvägen 
 
Förslaget ger ett varierat utbud av lägenhetsstorlekar och radhus vilket kan passa olika 
socioekonomiska samhällsgrupper. Dock görs fortfarande bedömningen om att endast 
en småskalig bebyggelse är aktuell som radhus, kedjehus eller villor är aktuellt. 
Framtagandet av en ny plan för fastigheten bekostas av fastighetsägarna och kommer 
inte belasta skattekollektivets ekonomi.  
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Utlåtande 
 
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att ge ett positivt planbesked förutsatt att en 
dagvattenutredning har upprättats för Gröna dalen med eventuella åtgärdsförslag. 
Dagvattenfrågan för Gröna dalen är en prioriterad fråga och behöver vara utredd 
eftersom detta komplicerar och medför en negativ påverkan för planering och 
projektering i andra exploaterings- och detaljplaneprojekt i Kungsängen. 
 
Det inkomna förslaget behöver även beakta och samordnas med pågående samt 
planerade detaljplaneprojekt samt den önskvärda tätortsutvecklingen kring Korsängen 
för att skapa en god helhetsverkan i denna del av Kungsängen. 
Samhällsbyggnadskontoret har som mål att planlägga större områden och inte arbeta 
med detaljplaner som endast behandlar en eller små fastigheter. Detta förslag innebär 
just en liten fastighet och bör planläggas i ett större sammanhang. 
  
Det inkomna förslaget av HSB Bostad AB bedöms lämpligt att gå vidare med genom 
detaljplaneprövning eftersom det är i enlighet med den utbyggnadsutveckling som 
föreslås i RUFS, ÖP och FÖP.  
Fastighetens centrala läge ger goda förutsättningar för människor att nå olika 
faciliteter och samhällsfunktioner till fots. Befintlig teknisk infrastruktur kan nyttjas 
vilket är gynnsamt för kommunen. Förslaget har goda gestaltnings- och 
utformningskvaliteter som också kan bidra med estetiska värden i Kungsängen. 
Däremot så innebär förslaget en för omfattande bebyggelseexploatering i förhållande 
till fastighetens yta och omkringliggande småskalig bebyggelse. eftersom det i nuläget 
är trångt mellan dessa. Därmed bedöms att bebyggelsestrukturen behöver omarbetas 
bör förslagsvis något av husen tas bort, eller huskroppar minskas.  
 
Den befintliga byggnaden på fastigheten är representativ för sin tidsepok och har 
troligtvis ett lokalt betydelsefullt kulturhistoriskt värde, särskilt på grund av dess 
välbevarade skick såväl exteriört som interiört. Byggnaden har också tillskrivits för att 
vara ”intressant” i en inventering genomförd år 1970/1971. Inventeringen fokuserade 
på byggnader som uppfördes under 1920- och 1930 talen. I avvägningen om att gå 
vidare med det inkomna planförslaget eller inte, så bedömer kommunen att gå vidare 
med det inkomna förslaget av HSB. Det innebär att kommunen inte har någon 
invändning mot att huset rivs. Ett alternativ skulle kunna vara att låta det befintliga 
huset stå kvar och låta de södra delarna av föreslagen bebyggelse uppföras.  
 
Dock behöver de biologiska värdena utredas i tidigt skede för att förslaget ska kunna 
förhålla sig till och anpassas efter dessa på ett bra sätt. 
Det är viktigt att de kommande utredningarna utförs tidigt eftersom fastigheten är 
utsatt för buller, markens geoteknik är svår och en ökning av dagvattenflöden kommer 
att bli stora eftersom mycket hårdgjord yta kommer tillföras platsen.   
 
 
 
Planförfarande som föreslås: 
Planen är förenlig med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens 
granskningsyttrande. Planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i detta 
stadie.  
Kommande detaljplan bör kunna handläggas med standardförfarande, om det inte 
skulle visa sig att den bedöms få betydande miljöpåverkan vid undersökningen om 
betydande miljöpåverkan.  
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Då befintlig byggnad innehåller ett visst kulturvärde kan den således ha ett stort lokalt 
intresse som medför att planen är av betydande intresse för allmänheten. Det går även 
att växla förfaranden mellan samråd och granskning till utökat förfarande. 
 

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Dagvatten  

• Skyfallsutredning 

• Riskanalys 

• Buller 

• Geoteknik 

• Naturinventering inklusive artskyddsinventering 

Tidplan och prioritering 
Prioritering beslutas av SBU. Under förutsättning att planen får prioritet 2 bedöms 
detaljplanearbetet tidigast kunna påbörjas år 2030 och detaljplanen kunna antas 2035. 
Den beräknade tiden för antagande kan komma att ändras och är beroende av planens 
prioritering. 
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Bilaga till beslut om planbesked 

 

Överklagandeanvisning 

Beslut som innebär en tillämpning av taxan kan i det enskilda fallet överklagas 

genom förvaltningsbesvär enligt kap. 13 § 3 Plan- och bygglagen. 

Överklagan ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till 

Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 91 Upplands-Bro. Överklagandet 

ska vara skriftligt och ha inkommit till Kommunstyrelsen senast inom tre veckor 

efter det att du tagit del av beslutet. 

 

Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa 

Antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 § 57. 

Positiva besked debiteras med 100% av nedanstående belopp.  

Negativa besked debiteras med 60% nedanstående belopp.  

 

Planbesked - Ärendekategorier  

Enkel åtgärd - 10 000 kronor 

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 

omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till 

totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst  

2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning 

av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 

planförfarande. 

Medelstor åtgärd - 15 000 kronor  

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 

åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.  

Stor åtgärd - 30 000 kronor  

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 

eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 

5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea 

eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 

2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att förslag till detaljplan för Örnäs (del av 

Örnäs 1:2 m.fl.), nr 1604, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickas 

ut på samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900) i dess 

lydelse efter den 1 januari 2015.  

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av bostäder, skola och 

verksamheter vid Örnäs i den yttre delen av Kungsängens tätort och att koppla 
området kring Örnäs herrgård till Norrboda-Brunna. Planen omfattar totalt ca 

550 bostäder, en förskola alternativt F-9 skola samt omkring 26 000 kvm mark 
för småskaliga verksamheter. Närheten till naturen betonas genomgående 
genom landskapsanpassning och möjligheten för boende att enkelt ta sig ut i 

naturreservatet. 

Örnäsområdet beskrivs i Översiktsplan för Upplands-Bro kommun (ÖP 2010) 

som ett utredningsområde och till liten del för verksamhetsområde.  

Planförslaget har bedömts kunna antas medföra betydande miljöpåverkan och 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. 

En förutsättning för att detaljplanen skickas ut på samråd är att en 

rapport/utredning biläggs som planhandling till detaljplanen, om vilka 

kompensationsåtgärder som krävs för att detaljplanens genomförande inte ska 

utlösa krav på artskyddsdispens. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 juni 2022 

 Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag den 9 mars 2016 § 27  

 Samrådsredogörelse Förslag till detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl.  

den 8 februari 2016, godkänt av Kommunfullmäktige den 11 maj 2016, 
§ 48 

 Detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. godkänt av Kommunfullmäktige 
den 11 maj 2016, § 48  

 Översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 

2011, § 162   
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Ärendet 

Bakgrund 

Planområdet ligger nordöst om Örnässjön och avgränsas av naturreservate t 
Lillsjön-Örnässjön i väst, Örnäs gård och herrgård i norr och bostads- och 

handelsområdet Norrboda-Brunna i syd. Längs områdets östra kant löper 
motorvägen E18. Den norra delen av planområdet, belägen närmast Örnäs 

herrgård, består av tomtmark med anslutande betesmark. Planområdet består 
huvudsakligen av obebyggd mark med undantag från ett fåtal byggnader i den 
norra delen. En stor del av området, i dess centrala och södra del består av 

barrskog med inslag av värdefulla sumpskogspartier. En masshanteringsyta med 
pågående verksamhet är belägen mot E18. 

Planområdet omfattar fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:478 och 1:644 samt 
del av Örnäs 1:2 som ägs av Kilenkrysset AB, Norrboda Örnäs Mark AB i 
Stockholm AB och HSB Bostad AB.   

Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2015 § 108 att sända ut 

planprogrammet för Örnäs på samråd enligt reglerna för normalt 

planförfarande.  

Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2016 § 48 att ge Tillväxtchefen i 

uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Örnäs 1:2 m.fl. med tillägget att i  

område D värna natur och kulturvärden. Småhus bebyggelse och radhus ska 

uppföras i lämplig omfattning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2016 § 48 att godkänna 

samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. samt 

reviderat förslag till detaljplaneprogram för Örnäsområdet (Örnäs 1:2 m.fl.). 

Revideringarna innebär att planområdets gräns har justerats med anledning av 

det blivande Naturreservatets gränsdragning så att gränserna sammanfaller.  

I planprogrammet från 2016 beskrevs Örnäs för att innehålla olika områden (A, 

B, C, D och E). Område A föreslås bli en separat detaljplan. Delområde B och 

D planerades för bostäder och delområde C föreslogs för verksamheter. 

Område E avser huvudsakligen bevarande av kulturvärden men att tillägg till 

befintlig bebyggelse i liten omfattning kan göras. Under år 2017 slogs sedan de 

tre områdena B, C och D samman till detta projekt, som avser aktuellt 

planområde. Markanvändningen inom område C omvärderades och 

verksamhetsdelen krympte och kompletterades med bostäder.  

Örnäsområdet beskrivs i Översiktsplan för Upplands-Bro kommun (ÖP 2010) 

som ett utredningsområde och till liten del som verksamhetsområde. En 

förutsättning för bostadsexploatering är att området ansluts till kommunalt VA, 

att hänsyn tas till strandskydd samt befintliga natur- och friluftsvärden runt 

Örnässjön-Lillsjön. En grön koppling för att säkerställa Görvälnkilens värden 

och funktioner samt tillgängligheten till grönområden på båda sidor E18 är en 
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förutsättning. Även planeringens påverkan på vattenstatusen i de båda sjöarna 

måste beaktas. 

Planförslaget har bedömts kunna antas medföra betydande miljöpåverkan och 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. 

 

 

Detaljplanens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av bostäder, skola och 

verksamheter vid Örnäs i den yttre delen av Kungsängens tätort och att koppla 
området kring Örnäs herrgård till Norrboda-Brunna. Längs en gemensam 

huvudgata föreslås en varierad bebyggelse. Planen omfattar totalt ca 550 
bostäder, en förskola alternativt F-9 skola samt omkring 26 000 kvm mark för 
småskaliga verksamheter. Närheten till naturen betonas genomgående genom 

färgsättning, landskapsanpassning och möjlighet för boende att enkelt ta sig ut i 
naturreservatet. 

Planförslaget innebär en naturlig övergång från den storskaliga handeln kring 
Norrboda handelsområde och den lantliga miljön runt Örnäs Herrgård. 
Gatunätet utgår från en gemensam huvudgata som får en utformning som följer 

områdets skiftande karaktär vilket även möjliggör kollektivtrafikförsörjning 
med buss. Från huvudgatan utgår mindre villagator och andra lokalgator.  

Vid områdets södra entré, närmast Norrboda-Brunna, föreslås ett torg omgivet 
av mindre verksamheter och flerbostadshus med möjlighet till kommersiell 
service, cykelparkering och busshållplats. I söder placeras också förskolan som 

efter behov kan utvecklas till en F9-skola i takt med att området byggs ut och 
demografin förändras. Skolans lokalisering innebär också bilfri tillgång till 

naturreservatet samt en smidig och trafiksäker miljö vid hämtning och lämning. 

Längre in i området övergår småstadskaraktären till en trädgårdsstad med 
radhus, kedjehus och villor. Mitt i området föreslås en större park för 

spontanlek, som övergår till naturmark och vidare till naturreservatet. Den 
bullervall som redan finns idag förlängs norrut längs hela området. 
Bebyggelsen närmast skogen och naturreservatet får en glesare karaktär med 

framför allt kedjehus och friliggande villor för att övergå till mer inslag av 
radhus närmare huvudgatan. Planen möjliggör också att befintliga bostadshus 

får möjlighet till fastighetsbildning. 

I områdets norra del passerar huvudgatan först genom en befintlig trädridå och 
områdets karaktär blir mer lantlig med tillkommande villa- och 

parhusbebyggelse. Bebyggelsen placeras varsamt i landskapet och anpassas i 
volym och kulörer som är anpassade till kulturmiljön. Här får gator och 

offentliga ytor en enklare lantlig karaktär. 
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Miljökonsekvenser 

Detaljplanens genomförande har bedömts kunna medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram.  

Störst negativa konsekvenser har planförslaget för naturmiljön. Planförslage t 

bedöms sammantaget kunna innebära stora negativa konsekvenser för 
naturmiljön. Detta eftersom exploatering sker inom ett område med orörd 
skogsmark som har inslag av sumpskog och våtmarker som i sig är en 

skyddsvärd naturtyp. I bedömningen har även vägts in att en del av Görvälns 
värdekärna som bedöms vara mycket betydelsefull för grönstrukturen kommer 

att försvinna. Detaljplanen tar en begränsad del jordbruksmark i anspråk. En 
lokaliseringsutredning om varför inte annan mark än denna del kan tas i anspråk, 
ska tas fram i samband med att planen skickas ut på samråd. Skyddsvärda 

djurarter har identifierats inom planområdet vilket kräver att 
kompensationsåtgärder redovisas så att planens genomförande inte utlöser krav 

på artskyddsdispens. Denna redovisning ska tas fram innan detaljplanen skickas 
på samråd och biläggas som en planhandling vid samrådsutskicke t. 
Naturreservatet intill planområdet utgör en säker plats dit vissa av 

kompensationsåtgärderna kan förläggas, alternativt i våtmarken söder om 
planområdet, även inom planområdets grönytor. Den planerade bullervallen 

längs med väg E18 utgör också ett viktigt skydd för dessa djurarters fortlevnad.  

Ur rekreationssynpunkt bedöms detaljplanen medföra positiva konsekvenser. 
Med detaljplanen kommer fler att bosätta sig inom området och därmed kunna 

ta del av den kulturhistoriska miljön runt om Örnäs Säteri samt naturreservate t 
Lillsjön-Örnässjön. Det kommer även bli lättare att ta sig till och röra sig i 
området genom tillgång till bättre vägar och ny entré till naturreservatet. 

 

Barnperspektiv 
Planen ger goda möjligheter att skapa ett tryggt, naturnära boende med närhet 

till stora rekreationsområden som Örnäs sjön och naturreservatet. Områdena är 
lätta för skolbarnen och boende att nå eftersom planen har en genomgående 

grönstruktur samt gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägar föreslås till stor 
del längs med gatorna genom hela området. Ett område för skola/förskola 
planeras. Skolan kommer att ligga i anslutning till grönområden och kan nås 

via gång- och cykelväg. Vid planområdet södra entré planeras ett område som 
bland annat kan rymma kultur- och fritidsändamål.  

Hållplatser för buss planeras intill torgen och bussen åker genom hela 

planområdet fram till Örnäs säteri (fabrik) där den sedan vänder. Busstrafikens 

turtäthet kommer succesivt att ökas i takt med att befolkningsmängden inom 

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder endast flerbostadshusB1

Bostäder endast radhusB2

Bostäder endast kedjehusB3

Bostäder endast friliggande enbostadshusB4

CentrumC

Tekniska anläggningarE

DetaljhandelH

KontorK

ParkeringP

SkolaS

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

gång1 Gångväg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg1 Torg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

Bullerskydd1 Bullerskydd i form av vall och/eller plank ska uppföras till en lägsta
höjd av 6 meter över angränsande körbana på E18,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Dike1 Dike ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
Dagvattenhantering1 Dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e2 Största byggnadsarea är 30 % per fastighetsarea inom
egenskapsgräns,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 50 % per fastighetsarea inom
egenskapsgräns,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Största byggnadsarea är 40 % per fastighetsarea inom
egenskapsgräns för kedjehus och parhus och 25 % för friliggande
enbostadshus, varav 30 kvadratmeter per bostad reserveras för
garage, carport och förråd,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 150 kvadratmeter,  4 kap.
11 § 1 st 1 p.

e6 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 kvadratmeter och
30 kvadratmeter för komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e7 Största byggnadsarea är 10 % per fastighetsarea inom
egenskapsgräns,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Byggnaders omfattning och användning
e1 Byggnadens entréplan mot yta

torg ska innehålla minst 100
kvadratmeter lokalyta för centrumändamål,  4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 250 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d2 Minsta fastighetsstorlek är 600 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Huvudbyggnaden ska placeras 1 meter från användningsgräns mot

allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Huvudbyggnaden ska placeras 2 meter från användningsgräns mot
allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p3 Huvudbyggnaden ska placeras minst 6 meter från
användningsgräns mot allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnaden ska placeras 4 meter från användningsgräns mot
allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Minst en entré per byggnadskropp vänds mot gatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasader ska utföras antingen Gulvit NCS 2010-Y20R, Faluröd NCS
5040-Y80R, Ljust faluröd NCS 4040-Y70R, grågrön NCS
6010-G70Y, Ljust grågrön NCS 3005-G50T eller Mörkbrun NCS
7502-R. Utöver de kulörer som anges ovan kan byggnaderna ha
detaljer i ljusare och/eller starkare kulörer,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Taket utförs som sadeltak med röda takpannor,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnadens gavelfasad får vara som mest 8,5 meter bred. Del av

Taket utförs som sadeltak med röda takpannor
f4 Byggnadens gavelfasad får vara som mest 8,5 meter bred. Del av

byggnaden med större byggnadsdjup än 8,5 meter ska vara
indragen minst 0,5 meter från gavelfasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Byggnadens gavelfasad får vara som mest 7,5 meter bred. Del av
byggnaden med större byggnadsdjup än 7,5 meter ska vara
indragen minst 0,5 meter från gavelfasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

00 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

00-00 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Färdigt golv i bostäder ska ligga minst 0,5 meter över angränsande

gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Staket ska uppföras i fastighetsgräns mot allmän plats Natur,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

b3 Yta för dagvattenhantering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Markens anordnande och vegetation
n1 Minst 50 procent av marken ska vara genomsläpplig,  4 kap. 10 §

n2 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n3 Träd mätt 1,3 meter över marken med en stamdiameter över 20
centimeter får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk,  4 kap. 10 §

n4 Gata/angöring,  4 kap. 10 §

Parkering inom användning Bostad får vara som mest 25 meter * 17 meter stora per
parkeringsyta och ska avgränsas från gatan med ett staket eller häck,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Friskluftsintag får inte placeras i fasad mot E18,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ILLUSTRATION
Illustrationslinje

Illustrationstext

Denna detaljplan följer ett utökat
förfarande enligt PBL 2015:900,
efter 2 januari 2015.

dike

Information

Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter över

20 centimeter mätt 1,3 meter över marknivå,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Villkor för lov
a2 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd i form

av vall och/eller plank har uppförts till en lägsta höjd av 6 meter
över angränsande körbana på E18,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

GRUNDKARTA UPPRÄTTAD AV
KOMMUNENS MÄT- OCH GISAVDELNING
2022-05-10

KOORDINATSYSTEM I PLAN SWEREF 99 18 00
KOORDINATSYSTEM I RH2000
AJOURHÅLLEN ENDAST INOM PLANOMRÅDET

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Före schaktning bör kontakt tas med el-, tele-, kabeltv-, fiberkabel-
samt fjärrvärmeoperatör angående underjordiska ledningar.
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Illustrationslinje

Illustrationstext

Denna detaljplan följer ett utökat
förfarande enligt PBL 2015:900,
efter 2 januari 2015.
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Information

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder endast flerbostadshusB1

Bostäder endast radhusB2

Bostäder endast kedjehusB3

Bostäder endast friliggande enbostadshusB4

CentrumC

Tekniska anläggningarE

DetaljhandelH

KontorK

ParkeringP

SkolaS

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

gång1 Gångväg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg1 Torg,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

Bullerskydd1 Bullerskydd i form av vall och/eller plank ska uppföras till en lägsta
höjd av 6 meter över angränsande körbana på E18,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Dike1 Dike ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
Dagvattenhantering1 Dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e2 Största byggnadsarea är 30 % per fastighetsarea inom
egenskapsgräns,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 50 % per fastighetsarea inom
egenskapsgräns,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Största byggnadsarea är 40 % per fastighetsarea inom
egenskapsgräns för kedjehus och parhus och 25 % för friliggande
enbostadshus, varav 30 kvadratmeter per bostad reserveras för
garage, carport och förråd,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 150 kvadratmeter,  4 kap.
11 § 1 st 1 p.

e6 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 kvadratmeter och
30 kvadratmeter för komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e7 Största byggnadsarea är 10 % per fastighetsarea inom
egenskapsgräns,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Byggnaders omfattning och användning
e1 Byggnadens entréplan mot yta

torg ska innehålla minst 100
kvadratmeter lokalyta för centrumändamål,  4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 250 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d2 Minsta fastighetsstorlek är 600 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering
p1 Huvudbyggnaden ska placeras 1 meter från användningsgräns mot

allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Huvudbyggnaden ska placeras 2 meter från användningsgräns mot
allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p3 Huvudbyggnaden ska placeras minst 6 meter från
användningsgräns mot allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Huvudbyggnaden ska placeras 4 meter från användningsgräns mot
allmän plats gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Minst en entré per byggnadskropp vänds mot gatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasader ska utföras antingen Gulvit NCS 2010-Y20R, Faluröd NCS
5040-Y80R, Ljust faluröd NCS 4040-Y70R, grågrön NCS
6010-G70Y, Ljust grågrön NCS 3005-G50T eller Mörkbrun NCS
7502-R. Utöver de kulörer som anges ovan kan byggnaderna ha
detaljer i ljusare och/eller starkare kulörer,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Taket utförs som sadeltak med röda takpannor,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnadens gavelfasad får vara som mest 8,5 meter bred. Del av

Taket utförs som sadeltak med röda takpannor
f4 Byggnadens gavelfasad får vara som mest 8,5 meter bred. Del av

byggnaden med större byggnadsdjup än 8,5 meter ska vara
indragen minst 0,5 meter från gavelfasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Byggnadens gavelfasad får vara som mest 7,5 meter bred. Del av
byggnaden med större byggnadsdjup än 7,5 meter ska vara
indragen minst 0,5 meter från gavelfasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

00 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

00-00 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Färdigt golv i bostäder ska ligga minst 0,5 meter över angränsande

gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Staket ska uppföras i fastighetsgräns mot allmän plats Natur,  4 kap. 16
§ 1 st 1 p.

b3 Yta för dagvattenhantering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Markens anordnande och vegetation
n1 Minst 50 procent av marken ska vara genomsläpplig,  4 kap. 10 §

n2 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n3 Träd mätt 1,3 meter över marken med en stamdiameter över 20
centimeter får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk,  4 kap. 10 §

n4 Gata/angöring,  4 kap. 10 §

Parkering inom användning Bostad får vara som mest 25 meter * 17 meter stora per
parkeringsyta och ska avgränsas från gatan med ett staket eller häck,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Friskluftsintag får inte placeras i fasad mot E18,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter över

20 centimeter mätt 1,3 meter över marknivå,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Villkor för lov
a2 Bygglov får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskydd i form

av vall och/eller plank har uppförts till en lägsta höjd av 6 meter
över angränsande körbana på E18,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.
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Handlingar 

Planhandlingar 
Plankartor med bestämmelser i skala 1:1000 (B1), daterad den 15 december 2022. 

Denna planbeskrivning. 

Illustrationsplan, 2022-06-07  

Miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2022-12-02 

Fastighetsförteckning 

Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. (Kommunfullmäktige 2016-05-11 §48) 

Samrådsredogörelse Förslag till detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. (2016-02-08) 

Övriga handlingar 
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan för detaljplan Örnäs etapp 1, 2019-11-01 

Trafikbullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustik, 2014-01-09 

Bullerutredning, Åkerlöf Hallin Akustik, 2022-04-12 

Dagvattenutredning, WSP, 2022-04-27 

Arkeologisk utredning, Kraka Kulturmiljö, 2019-03-05 

Trafikutredning Örnäs 1, Tyréns, 2022-04-20 

Naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun, 2019-10-21 

Kulturmiljöutredning, WSP, 2019-09-17 

Bilaga 2. Rödlistade och skyddade arter, WSP, 2018-10-12 

Översiktligt PM Geoteknik, Bjerking, 2013-12-09 

Naturvärdesbedömning Örnäs, Adoxa, 2014-01-14 

Naturinventering – fåglar, groddjur och fladdermöss, Adoxa, 2022-08-06 

Kommande utredningar 
Lokaliseringsutredning för ianspråktagande av jordbruksmark 

Förprojektering av gata och mark 

Skyfallsutredning 

Fördjupad geoteknisk utredning 
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 
Den 11 maj 2016 godkändes detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. av Kommunfullmäktige. I samband 

med detta beslutades även att inleda detaljplanearbete med syfte att utveckla området med ny 

bebyggelse och ett verksamhetsområde. Arbetet koordinerades med utredning om att instifta ett nytt 

naturreservat kring Lillsjön och Örnässjön så att gränser mellan planprogrammet och naturreservatet 

sammanföll. Detaljplanen omfattar sammanlagt tre delområden från planprogrammet (B, C och D). 

Område A föreslås hanteras i en separat detaljplan och område E föreslås bevaras. 

Den övergripande strukturen och föreslagna markanvändningen från planprogrammet har utretts, 

utvecklats och preciserats. 

Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av bostäder, skola och verksamheter vid Örnäs i den 

yttre delen av Kungsängens tätort samt skapa en parallell vägstruktur och koppling mellan den norra 

vägpassagen under E18 och området kring Örnäs herrgård och Norrboda-Brunna. Genom detta ska 

allmänhetens tillgänglighet och möjlighet till rekreation i såväl naturreservatet som kulturmiljön öka. 

Planens huvuddrag 
Längs en gemensam huvudgata föreslås en varierad bebyggelse. Planen omfattar totalt ca 550 

bostäder, en förskola alternativt F-9 skola samt omkring 26 000 kvm mark för småskaliga 

verksamheter. Närheten till naturen betonas genomgående genom färgsättning, landskapsanpassning 

och möjlighet för boende och allmänhet att enkelt ta sig ut i naturreservatet. 

Planförslaget innebär en naturlig övergång från den storskaliga handeln kring Norrboda 

handelsområde och den lantliga miljön runt Örnäs Herrgård. Gatunätet utgår från en gemensam 

huvudgata som får en utformning som följer områdets skiftande karaktär vilket även möjliggör 

kollektivtrafikförsörjning med buss. Från huvudgatan utgår mindre villagator och andra lokalgator.  

Vid områdets södra entré, närmast Norrboda-Brunna, föreslås ett torg omgivet av mindre 

verksamheter och flerbostadshus med möjlighet till kommersiell service, cykelparkering och 

busshållplats. I söder placeras också förskolan som efter behov kan utvecklas till en F9-skola i takt 

med att området byggs ut och demografin förändras. Skolans lokalisering innebär också bilfri tillgång 

till naturreservatet samt en smidig och trafiksäker miljö vid hämtning och lämning. 

Längre in i området övergår småstadskaraktären till en trädgårdsstad med radhus, kedjehus och villor. 

Mitt i området föreslås en större park för spontanlek, som övergår till naturmark och vidare till 

naturreservatet. Den bullervall som redan finns idag förlängs norrut längs hela området. Bebyggelsen 

närmast skogen och naturreservatet får en glesare karaktär med framför allt kedjehus och friliggande 

villor för att övergå till mer inslag av radhus närmare huvudgatan. Planen möjliggör också att 

befintliga bostadshus får möjlighet till fastighetsbildning. 

I områdets norra del passerar huvudgatan först genom en befintlig trädridå och områdets karaktär blir 

mer lantlig med tillkommande villa- och parhusbebyggelse. Bebyggelsen placeras varsamt i 

landskapet och anpassas i volym och kulörer som är anpassade till kulturmiljön. Här får gator och 

offentliga ytor en enklare lantlig karaktär. 

Planprocessen 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2016 och handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900). 
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Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 

förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där synpunkter 

som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 

behov innan ett granskningsförslag upprättas. 

Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)   Kvartal 1, år 2023  

Samrådstid     Kvartal 2, år 2023  

Beslut om granskning (SBU)  Kvartal 1, år 2024 

Granskningstid    Kvartal 2, år 2024  

Antagande (KF)    Kvartal 1, år 2025 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 9 mars 2016 §27, Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan 

för Örnäs 1:2 m.fl. genom utökat förfarande. 

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. 

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 jordbruksmark ianspråktas för bostads-, verksamhets- och 

skoländamål. 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 och jordbruksmark. De viktigaste positiva konsekvenserna är att tillgängligheten till 

naturreservatet kring Lillsjön-Örnässjön och kulturmiljön runt Örnäs Herrgård ökar samt tillskapande 

av nya bostäder, arbetstillfällen och möjlighet till förbättrad kommunal service. Genom att koppla ihop 

områdena utökas också verksamhetsområde för VA och skapar en parallellstruktur vilket möjliggör en 

ökad resiliens i systemet. Området ligger framförallt inom tätortsavgränsningen för Upplands-Bro och 

de delar som ligger utanför bebyggs endast i mindre omfattning. 

Planläggningens inriktning innebär också att en genomgående grönstruktur skapas med god 

tillgänglighet för skolbarn och boende att lätt kunna ta sig ut till naturreservatet och ner till Örnässjön.  

Marken har under lång tid nyttjats som sekundär betesmark för hästverksamheten och har ett litet 

värde för odling då förutsättningarna för kvaliteten på odlingarna är låg.  Marken har inte heller 

använts för livsmedelsproduktion (varken direkt eller indirekt) under mycket lång tid. 

Naturinventeringar har genomförts för att undersöka dess värde ur ett biologiskt mångfaldperspektiv. 

Efter samrådet föreslås även en särskild utredning för alternativ ianspråktagande av jordbruksmark. 
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Jordbruksmark 

Planeringsinriktningen enligt kommunens Översiktsplan (ÖP) är att ny bebyggelse på högvärdig 

jordbruksmark bör undvikas så långt det är möjligt, speciellt där ekologisk odling sker. I planområdets 

norra del finns ett jordbruksblock i en del som ligger utanför kommunens tätortsavgränsning.  

Delar av jordbruksmarken som tas i anspråk för bostadsbebyggelse i planförslaget används idag för 

betesändamål åt den närliggande hästverksamheten. Resterande del av jordbruksmarken är en lågpunkt 

i området och övergår från privat till kommunalt huvudmannaskap och fungerar som uppsamlingsyta 

för områdets dagvattenanläggning.  

Jordbruksmarken utgörs av cirka 5 hektar vilken cirka 2 hektar tas i anspråk, medan cirka 3 hektar av 

jordbruksmarken bevaras och planläggs som naturmark. Jordbruksmarken är klassad som Klass 3 på 

en femgradig skala, där klass 5 är den bästa klassificeringen som kan uppnås.  

Enligt Länsstyrelsens Vägledning för jordbruksmark i den fyiska planeringen (remiss 2021) klassas 

emellertid betesmark som jordbruksmark; “betesmark är en mark som betas men som inte kan plöjas 

upp och användas som åker, den gödslas inte och ingen insådd av andra växter sker. Marken har 

skötts genom bete under många generationer och har ofta ett kulturhistoriskt och biologiskt värde.”  

3 kapitlet 4 § Miljöbalken reglerar möjligheten att ta åkermark i anspråk. För att kunna planlägga 

brukningsvärd åkermark för bebyggelse krävs att bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Det krävs också att dessa intressen inte kan tillgodoses genom att någon annan plats 

tas i anspråk. Bostadsbebyggelsen i planförslaget utgör ett väsentligt samhällsintresse genom att bidra 

till kommuens bostadsförsörjning samtidigt som planförslaget också tillgängliggör naturreservatet i 

väst längs med Örnässjön genom ny väginfrastruktur. Befintlig vägstruktur nyttjas också för att 

trafikförsörja planområdet. Planförslagets utformning har därtill i olika omgångar omarbetats under 

åren för att begränsa exploateringen på jordbruksmarken.  

Eftersom en liten del jordbruksmark tas i anspråk och att denna troligtvis har ett lågt bruknings- och 

produktionsvärde kan det i ett lokalt perspektiv antas att bortfallet av jordbruksmarken inte på sikt 

innebär några konsekvenser för den lokala livsmedelsförsörjningen inom kommunen. Nationellt 

bedöms konsekvenserna också för att bli små då värdet av jordbruksmarken är litet och 

produktionsfördelar med större sammanhängande marker inte ges på aktuell plats. Däremot bedöms 

planförslaget kunna innebära små negativa konsekvenser för den regionala livsmedelsförsörjningen i 

ett generationsperspektiv, om behovet av regional självförsörjning ökar i framtiden.  

En utredning om alternativa lokaliseringar och/eller konsekvensanalys om varför inte annan mark än 

aktuell jordbruksmark i planförslaget inte kan tas i anspråk, kommer således att tas fram parallellt med 

att planförslaget är ute på samråd. 

Dock anses vid en avvägning att samhällsnyttan av att fler nya bostäder uppförs, delvis kring befintlig 

bostadsbebyggelse cirka 2,5–3 km från Kungsängen centrum väga tyngre än att bevara aktuell 

jordbruksmark som omfattar en relativt liten yta. En förutsättning för planförslaget är att den 

föreslagna bebyggelsen kan ansluta till infrastruktur både i norr och i söder. Noggranna avvägningar 

har gjorts mellan olika intressen för att både bevara naturvärden, kulturmiljövärden samt tekniska 

förutsättningar och möjligheter att skapa goda boendemiljöer. De byggnader som föreslås på befintlig 

jordbruksmark har både ett syfte i att tillföra nya bostäder och att rama in gaturummet. 

Särskilt i och med att planförslaget möjliggör för ny dragning av busslinje. Att förtäta i kollektivnära 

läge där vatten- och avlopp samt gator finns i nära anslutning, är ett bra sätt att hushålla med 

kommunens resurser, mark och vattenområden. Detta beskrivs även i avsnittet om Konsekvenser av 

planens genomförande. 
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Figur 1 Planförslaget i förhållande till mark som klassats som åkermark enligt Jordbruksverkets data Jordbruksblock.  

Påverkan på riksintressen 
Planområdet angränsar till riksintresset för motorvägen E18. De prognosticerade trafikmängderna 

visar att det inte kommer att ske någon dramatisk förändring på vare sig Granhammarsvägen eller E18 

med tillkommande trafik från planområdet. E18 mot Stockholm samt tillhörande på- och 

avfartsramper får en ökning på drygt 1400 fordon/dygn (öster om trafikplats Brunna) och 700 

fordon/dygn (väster om trafikplats Brunna) med trafikmängderna från Örnäs och Norrboda-Brunna. 

Planområdet omfattas inte av några andra riksintressen.  

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden.  

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 överskridandet av miljökvalitetsnormer 

(MKN) orsakade av trafik är det alltid dessa parametrar som identifieras. 

Längs E18 och inne i Örnäsområdet visar beräkningar av halten av kvävedioxid som dagsvärde är 

klart lägre än MKN i dagsläget. MKN är 60 μg/m3 och dygnsvärdet uppmättes till 9-36 μg/m3 

beroende på avståndet till vägen. För PM10 är motsvarande intervall 16-30 μg/m3 vilket understiger 

MKN (50 μg/m3). 
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Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överstigas då förslaget 

innebär öppen bebyggelse som skyddas från motorvägen via en bullervall. 

Vatten 

Planområdet avrinner främst till de mindre sjöarna Örnässjön och Lillsjön. Enligt senaste klassningen i 

VISS är sjöarna upptagna som en gemensam vattenförekomst, Lillån (Kungsängen). Recipienten 

Lillån (Kungsängen) har enligt VISS måttlig ekologisk status samt uppnår ej god kemisk status. 

Örnässjön avvattnas till Lillsjön via ett markavvattningsföretag/träskmark. Lillsjön avvattnar i sin tur 

till vattenförekomsten och den slutliga recipienten Mälaren – Görväln där gällande 

miljökvalitetsnormer för ytvatten innebär att vattenkvaliteten måste förbättras avseende kemisk status 

och behållas avseende ekologisk status. Enligt senaste beslut ska Mälaren-Görväln till år 2027 uppnå 

god ekologisk och kemisk status. 

Det finns en vattendelare i södra delen av planområdet, vilket gör att en del av huvudgatan och 

verksamhetsområdet avrinner söderut mot Pettersbergsvägen. Inom verksamhetsområdet reserveras 

lämplig yta för skyfallshantering för att undvika negativ påverkan på nedströms liggande områden. 

För planområdet föreslås olika åtgärder, däribland diken, gröna ytor och infiltrationsstråk. Utöver de 

föreslagna åtgärderna kommer en stor del av planområdets dagvatten ledas till ett uppsamlande sista 

steg i en torrdamm som möjliggör ytterligare rening och fördröjning. En större del av dagvattnet 

passerar även åtgärderna i serie innan de slutligen når recipienten. Utifrån de beräknade 

reningseffekterna bedöms detaljplanen inte ha någon negativ inverkan på den ekologiska statusen i 

Mälaren-Görväln. Under rubriken Dagvatten längre ner beskrivs systemlösning och åtgärder mer 

utförligt. 

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. 

Planområdet påverkas av trafikbuller från i trafiken på väg E18, huvudgatan och lokalgator inom 

området samt visst industribuller och ljud från lekande barn etcetera. En utredning av trafik- och 

verksamhetsbuller vid planerad nybyggnation är utförd av Åkerlöf Hallin Akustik (2022), denna 

redovisas under rubriken Störningar och risker. Planen och bebyggelsen har utformats med 

utgångspunkt i utredningen med åtgärder som bullerskärm och vall. Detta för att riktvärdena enligt 

Trafikbullerförordningen 2015:216 ska innehållas.  

Ekologiskt känsliga områden 

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. Örnässjön ligger som 

närmast omkring 160 meter från planområdet och utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område 

(ESKO) enligt MB 3 kap. Detaljplanen har utformats så att Örnässjön och Lillsjön inte påverkas 

negativt. Ett recipientkontrollprogram kommer att upprättas för att säkerställa detta.  

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för 

Örnäs kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning ska genomföras och en 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Planbeskrivning Örnäs, samråd nr 1604, den 15 december 2022

Sida 10 av 76 
 

 

 

Detaljplan för Örnäs (del av Örnäs 1:2 m.fl.), nr 1604 Planbeskrivning  

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram för detaljplanen. Ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen 

avseende avgränsning av MKB:n genomfördes under april 2022. Länsstyrelsens delar kommunens 

bedömning att framför allt kulturmiljö, naturmiljö och vattenmiljö är särskilt viktiga att beskriva i 

MKB:n och noterar även att det bör finnas en öppenhet för att fler aspekter än de uppräknade kan 

framkomma i efterhand och få betydelse för miljöbedömningen. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är ca 37 ha stort och ligger i Kungsängen längs väg E18. Planområdet avgränsas av 

naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i väst, Örnäs gård och herrgård i norr och bostads- och 

handelsområdet Norrboda-Brunna i syd. Längs områdets östra kant löper motorvägen E18.  

Markägoförhållande 

Planområdet omfattar fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:478 och 1:644 samt del av Örnäs 1:2 som 

ägs av HSB Norrboda Örnäs AB, Norrboda Rankhus Krysset AB och Norrboda Örnäs Mark AB. 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Detaljplanen föreslår bebyggelse som närmast 75 meter från E18 som är ett riksintresse för 

kommunikationer och ingår i det av EU utpekade Tran-European Transport Network, TEN-T. 

Strandskydd 
I beslut om utvidgat strandskydd i Upplands-Bro kommun (Länsstyrelsen, Dnr 511-53095-2017) 

framgår att större delen av Örnässjön omfattas av utvidgat strandskydd till 300 meter från strandlinjen. 

Planområdet omfattas dock inte av strandskyddsbestämmelse.  

 

Figur 2 Översiktskarta för utökat strandskydd, Länsstyrelsen (2018-11-13) 

Vattenskyddsområde 
Planområdet är beläget inom den sekundära zonen av 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 

Planförslaget ligger i plankartan till RUFS 2050 delvis inom område som är utpekat som sekundärt 

respektive primärt utbyggnadsområde, delvis inom en så kallad grön kil. Cirka 44 % av planområdet 

är beläget inom en grön värdekärna i den gröna kilen. 

 

Figur 3 Utdrag ur RUFS 2050, planområdet ligger vid pilens spets. 

Kommunala planer och program 

Översiktsplan 

Örnäsområdet beskrivs i Översiktsplan för Upplands-Bro kommun (ÖP 2010) som ett 

utredningsområde. En förutsättning för bostadsexploatering är att området ansluts till kommunalt VA. 

Viktiga förutsättningar att ta hänsyn till är strandskydd samt befintliga natur- och friluftsvärden runt 

Örnässjön-Lillsjön. En grön koppling för att säkerställa Görvälnkilens värden och funktioner samt 

tillgängligheten till grönområden på båda sidor E18 är en förutsättning. Även planeringens påverkan 

på vattenstatusen i de båda sjöarna måste beaktas. Om utredningar visar att planprövning ska göras av 

möjligheten att bygga i området, så kan en fördjupad översiktsplan eller detaljplaneprogram behövas 

där bland annat konsekvenser belyses av hur strandskyddet kan tillgodoses. Möjliga bil-/buss-, gång- 

och cykelvägskopplingar norrut till Brunna industriområde, Lejondals naturreservat och Hällkanans 

friluftsområde ska undersökas. 
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Fördjupad översiktsplan för landsbygden (2016) och Planeringsförutsättningar (2017) 

I landsbygdsplanen utökas tätortsavgränsningen bland annat med anledning av planprogrammet för 

Örnäs. Delar av planprogrammet ligger kvar utanför landsbygdsavgränsningen, medan resterande 

delar förväntas få bostads- och verksamhetsbebyggelse av tätortskaraktär. 

Figur 5 Pågående planarbete i närområdet, detaljplaner och program (källa: Upplands-Bro kommun) 

Figur 4 Utdrag ur karta över utvecklingsområden i Kungsängen ur Översiktsplanen, ÖP2010. Planområdet är nummer 30 

och del av 23 på kartan. Utrednings- och verksamhetsområde föreslås. 
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Även om området kring Örnäs herrgård inte pekas ut i sammanställningen över kommunala 

kulturmiljöer så ska bebyggelse på landsbygden ske enligt pärlbandsprincip med bebyggelsegrupper 

längs viktiga kommunikationsstråk. 

Den norra delen av planområdet som ligger i gränsområdet till landsbygden föreslås kännetecknas av 

tätortsnära landsbygd. Planförslaget och utvecklingen bedöms bidra till målsättningen om att 

möjliggöra teknisk försörjning och ökad tillgänglighet. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

I kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning konstateras att det finns ett underskott på 

småhusbebyggelse. Detaljplanen bidrar till att uppfylla detta mål genom att utvidga tätorten och 

komplettera med efterfrågad bebyggelse. 

Andra mål som uppfylls är att boende ska ges tillgång till parkmark och närnatur med förutsättningar 

att bli väl kollektivtrafikförsörjda. Planeringen ger förutsättningar för kommunal service som förskola 

och skola samt möjlighet till LSS-boende. 

Detaljplaneprogram 

Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. är godkänt av Kommunfullmäktige 2016-05-11 §27. Programmets 

syfte är att översiktligt utreda förutsättningarna och utforma utgångspunkter för kommande 

detaljplanering av nya bostads- och verksamhetsområden i området. I programmet ingår utöver de tre 

delområden (B, C & D) som ingår i det aktuella detaljplaneförslaget även ett område A och område E. 

Planprogrammet är framtaget i samordning med bildandet av det kommunala naturreservatet kring 

Lillsjön och Örnässjön. 

Figur 6 Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09. sid 

23. 
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Figur 7 Plankarta, Planprogram. 

Till planprogrammet har en översiktlig naturvärdesinventering, översiktlig geoteknisk utredning, 

bullerutredning samt en landskapsanalys genomförts. 

Totalt föreslår programmet omkring 200 nya bostäder i olika former av småhus samt ett nytt 

verksamhetsområde för småindustri och handel. 

Område B föreslås användas för bostadsändamål med primärt markbostäder. Förslaget innebär att stor 

hänsyn läggs vid att placera bebyggelsen efter platsens topografiska förutsättningar. 

I område C föreslås ett verksamhetsområde med inriktning mot småskalig icke störande industri samt 

handel och kontor. Verksamhetsområdet ska ha sin storskaliga utsida mot väg E18 för att markera 

entrén till Kungsängen. Ett exploateringstal på 0,6 föreslås samt en totalhöjd om ca 16 meter. 
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I område D föreslås bostadsändamål med primärt markbostäder i två till tre våningar. Byggnadernas 

placering bör göras med hänsyn till landskapet, befintlig bebyggelse samt rådande bullersituation. 

Tillskottet av bostäder i delområdet ska bidra till utvecklingen av målpunkter i det anslutande området 

E, dvs. fabriken, herrgården och hästanläggningen. I programmet föreslås ett femtiotal småhusenheter 

på åker/ängsmarken, med möjlighet till ytterligare tillskott i det fall ett bullerskydd kan ordnas. 

Område A, som ligger i anslutning till Granhammarsvägen, föreslås behandlas i en separat detaljplan 

och ska enligt planprogrammet framför allt utvecklas med bostäder med både småhus och 

flerbostadshus. Område E föreslås bevaras med utgångspunkt från de befintliga byggnaderna och 

målpunkterna i fabriken, herrgården samt hästgården. Inga större bebyggelsetillskott föreslås i område 

E men tillägg till befintlig bebyggelse kan med fördel göras. 

Förutsättningar och planförslag  

I detta avsnitt beskrivs planområdets befintliga förutsättningar och den tänkta utvecklingen. I avsnittet 

beskrivs också de planbestämmelser som regleras i plankartan. 

Natur 

Mark och vegetation 

Idag utgörs planområdet till större delen av obebyggd mark med undantag från ett fåtal byggnader i 

den norra del. Området begränsas i väst av naturreservatet Örnässjön-Lillsjön och i öst av motorvägen 

E18. 

Inom planområdet finns ett antal övergripande karaktärer. Den norra delen karaktäriseras av tomtmark 

med anslutande betesmark. Hagmarken och åkermarken utgörs till största delen av lera med inslag av 

berg och fastjordskullar. Kring den befintliga tomtmarken finns både en mindre talldunge och en 

björkdunge med inslag av ung tall. 

Tomt och hagmarken övergår med ett skogsbryn till de centrala delarna som till största delen består av 

relativt likåldrig barrskog med växelvis dominans av tall respektive gran, med inslag av fuktigare 

områden och små värdefulla sumpskogspartier. I detta område pågår även verksamhet för 

materialhantering och materialåtervinning. Skogsmarken präglas av markförhållanden av morän och 

berg i dagen.  
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Figur 8 Foto från platsbesök. 

Området ligger delvis inom värdekärnan för Görvälns grönkil. Inom området finns områden med ytligt 

grundvatten. De högsta naturvärdena i området är knutna till äldre barrskogar, sumpskogar och större 

ädellövträd. Det finns också ett antal dokumenterade skyddsvärda träd. 

Det intilliggande kommunala naturreservatet kring Lillsjön-Örnässjön säkerställer områdets värdefulla 

naturmiljöer och dess biologiska mångfald knutet till de olika miljöerna i området. I detaljplanen 

föreslås också ytterligare en buffertzon mot reservatet och den tillkommande bebyggelsen placeras 

varsamt i terrängen för att inte störa vare sig upplevelsevärdena eller naturlivet i naturreservatet.  

Samtliga områden som är klassificerade med klass 2 (högt naturvärde) är undantagna från bebyggelse. 

Tre områden med klass 3 (betydande naturvärde) föreslås ianspråktas för exploatering med motivet att 

skapa en god boendemiljö med dubbelsidiga gator och ett effektivt gatunät. Den befintliga 

grönstrukturen med våta ytor integreras och blir en del av områdets dagvattensystem. 

Utifrån den naturvärdesinventering som gjorts samt från utdrag ur artportalen förekommer inga 

fridlysta arter inom planområdet, dock förekommer några skyddsvärda träd (askar samt en jätteek). 

Huruvida dessa kan sparas vid utbyggnad av planen är oklart, men de står på kvartersmark. 

Avverkning av de skyddsvärda träden skulle bidra till den negativa påverkan på naturmiljön som 

planförslaget bedöms innebära. Förekomst av ask har minskat kraftigt de senaste 10 åren enligt SLU 

(artdatabanken)1 och gamla ekar är ofta värdträd för en rad andra organismer som lavar och insekter. 

Inom området identifierades även fyra stycken askar, vilket är klassat som ”starkt hotat” (EN) enligt 

rödlistan och därför räknas som ett skyddsvärt träd. Även ett skyddsvärt träd i form av en ek med 

diameter ca 125 cm har identifierats Ingen av arterna är dock fridlyst. 
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Landskaps- och stadsbild 

I programskedet genomfördes en landskapsanalys som pekar ut viktiga landmärken, barriärer, 

landskapsrum och gränser inom området. Brynzonen mellan hagmarken i norr och skogsmarken är 

värdefull för upplevelsen av landskapsrummet som fältet bildar. De gula ytorna indikerar 

svårtillgänglig sumpskog.  

 

Figur 9. Utklipp från Landskapsanalys Örnäs (2013-12-20). Gula stjärnor är landmärken, gula fält är svårtillgänglig 

sumpskog. Gröna områden är rekreativt värdefull skog. Rosa streckade linjer är äldre vägnät. Orangea streckade linjer är 

landskapsrum och lila streckade linjer är privat zon. 

Det aktuella planområdet avgränsas av naturreservatet kring Örnässjön i väst och motorvägen E18 

samt Brunna verksamhetsområde i öst. Det finns vägtunnlar under E18 både norr och söder om 

planområdet men det saknas idag kopplingar däremellan utöver skogsstigar genom naturreservatet. 

Norr om planområdet börjar landsbygden med Örnäs Herrgård, syltfabriken och Örnäs hästgård. 

Krossverksamheten som pågår i området innebär att landskapet inom verksamhetsområdet är under 

kontinuerlig förändring. När detaljplanen ska genomföras och verksamheten avslutas ska ytan 

återställas och planas ut. 

Vid områdets södra entré ligger det väl synliga vattentornet som utgör ett viktigt landmärke i 

kommunen. 

I planförslaget tas dessa karaktärer till vara på och utgör de tre landskapstyperna som ligger till grund 

för de bebyggelsetyperna som föreslås i området. 
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Strax söder om planområdet ligger Norrboda med blandad bostadsbebyggelse och storskalig handel. 

Här pågår även detaljplanearbete för att ytterligare utveckla området med bostäder. 

 

Figur 10 Vattentornet och pågående verksamheter. 

Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 

I det intilliggande naturreservatet kring Lillsjön-Örnässjön finns möjlighet att bada, fiska, motionera 

och ströva längs stigarna. I reservatet finns även ett tillgänglighetsanpassat grillhus och en 18 håls 

discgolfbana. I reservatet finns rikligt med bär och svamp att plocka och i Örnäslunden växer olika 

orkidéer och den sällsynta gentianan. Det finns idag inga parkeringsmöjligheter eller 

kollektivtrafikhållplatser i närheten av planområdet. 

Förslag 

Genom förslaget ökas både boende och allmänhetens tillgänglighet till naturreservatet genom 

uppförande av en entréplats och infrastruktur. Närheten till naturreservatet ger möjlighet till motion, 

bad och friluftsliv och bidrar till hälsa och välbefinnande. 
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Figur 11 Exempel på spång inom naturmark. 

Gator och gångvägar knyter an till befintlig stigstruktur i naturreservatet. En entréplats med skylt och 

parkeringsplatser anläggs i området. För att bevara så mycket som möjligt av platsens karakteristiska 

fuktiga skog kan angöringen göras i form av en spång. 

Fornlämningar 

En arkeologisk utredning (2018) har genomförts inom ramen för planarbetet. 

Utredningen konstaterade att även om det finns flera kända fynd av yxor från området så finns där 

inga spår av en boplats. Området saknar fornlämningar och det gränsröse som alltjämt står kvar i 

befintlig gräns klassas som en övrig kulturhistorisk lämning. Yxfynden anger dock att det bör ha 

funnits en boplats som är bortodlad eller bortschaktad.  

Geologi/Geotekniska förhållanden 

En övergripande geoteknisk utredning genomfördes för ett större området i samband med att 

planprogrammet togs fram. Området kring Örnäs herrgård som till större delen utgörs av hängs- och 

hagmark består till största delen av lera med inslag av berg och fastjordskullar. Närmast E18 återfinns 

ett högre beläget skogsområde med morän och berg. I söder gränsar området mot Örnässjön. Närmast 

sjön, utanför planområdet, i väster återfinns torv och lera. 

Längre söderut utgörs planområdet av skogsmark med morän och berg i dagen. Mindre partier med 

lera förekommer i ett stråk i nordsydlig riktning centralt i området. Förutsättningarna för 

grundläggning är bra inom större delen av området och grundläggning kan ske i morän- och 

bergområden utan förstärkningar. 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Planbeskrivning Örnäs, samråd nr 1604, den 15 december 2022

Sida 20 av 76 
 

 

 

Detaljplan för Örnäs (del av Örnäs 1:2 m.fl.), nr 1604 Planbeskrivning  

Skyddsvärda våtmarker har utretts genom naturvärdesinventering och inom områden med lera och kärr 

bedöms lerans mäktighet vara måttlig. En geoteknisk utredning i kommande skede kommer att utpeka 

vilka grundläggningsmetoder som blir lämpliga i olika delar av planområdet. Inom lerområden kan 

enklare bebyggelse i form av villor och radhus normalt kunna ske direkt i mark utan några större 

åtgärder. 

Grundvattennivån i anslutning till Örnässjön bedöms sammanfalla med sjöns nivå och ökar troligen i 

riktning från denna. I morän- och bergsområden förekommer grundvatten även som lokala vattenytor i 

isolerade lågpunkter i det underliggande berget. 

Bebyggelseområden 

Övergripande disposition 

Den nya stadsdelen i Örnäs sträcker sig från den storskaliga miljön med volymhandel och 

verksamheter i söder till en lantlig miljö med vackert kulturlandskap och småskalig bebyggelse i norr. 

Området har därför skiftande karaktär som både ansluter till angränsande miljöer på ett anpassat sätt 

och som drar nytta av platsernas särdrag. 

Planområdet kan delas in i tre övergripande landskapstyper; skog, jordbrukslandskap och anlagt 

landskap. Den föreslagna bebyggelsen kan därefter delas in i tre huvudsakliga grupper; 

flerbostadshus/verksamheter och skola, tät småhusbebyggelse och gles småhusbebyggelse 
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Figur 12 Landskapstyper och karaktärer. 

Genom området löper en huvudgata som ansluter till Pettersbergsvägen i syd och Örnäsvägen i norr. 

Från huvudgatan grenar sig därefter lokalgator som angör olika delar av den nya stadsdelen.  

Landskapsrummet i det norra delområdet föreslås till stora delar att bevaras och en skogsridå bevaras 

mellan denna del och bebyggelsen längre söderut. Ytterligare klungor med träd planteras för att 

minska av bebyggelse från fältet. Mot fältet avgränsas bebyggelsen med buskage av brynkaraktär. 

Buskaget ligger inom allmän plats för att säkerställa att en enhetlig gräns mot fältet bibehålls. De 

föreslagna tomterna avgränsas från varandra och gatan med staket av enklare lantlig karaktär. 

Bebyggelsen i området är även anpassad efter de kulturhistoriskt utpekade siktlinjer som bidrar till 

berättelsen om området och som utgår från viktiga landmärken i norr (kring herrgården och 

syltfabriken). 

Stads- och landskapsrummet i de centrala delarna tar fasta på närheten till naturreservatet och en 

grönstruktur med fingrar som letar sig in i området i öst-västlig riktning. Gator och gångvägar leder ut 

till naturen och skogspartier sparas inom bebyggelsen där så är möjligt. Särskilt värdefull naturmiljö 
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bevaras och vävs samman med en ordnad allmän park. Ytan där det pågår materialåtervinning 

innehåller ingen naturlig topografi utan denna måste därför planeras. Inom denna del har varje kvarter 

en gemensam grön och bilfri gård eller bilfri kontakt med den allmänna parken vid områdets mitt. Den 

nyanlagda grönskan är mer ordnad än befintlig natur med klippta häckar och alléplanterade gator, men 

kan med växtval anknyta till naturen i angränsande områden. 

Bebyggelsen närmast parken utgörs av radhusbebyggelse med framsidan vänd inåt för att skapa en 

tydlig avgränsning och överblick. Radhusens tomter är därmed placerade på baksidan av husen och 

tydligt privata i kontrast till den offentliga parken. Mellan bebyggelsen och parkytan föreslås två meter 

förgårdsmark och en körbar gångväg som är körbar endast för utryckningsfordon, flyttbilar och dyl. 

Bostäderna har en sekundär entré på baksidan mot sina gemensamma parkeringsytor och sophus. De 

bostäder som vetter direkt mot parken har därför bilfri tillgång till en offentlig gård. 

Som en förutsättning för detaljplanen förlängs den befintliga bullervallen vilken även minskar 

upplevelsen av motorvägen i området. Bullervallen ska, i kombination med skärm, vara åtminstone 

6 meter hög i förhållande till vägbanan på E18.  

Bullerskydd1 Bullerskydd i form av vall och/eller plank ska uppföras till en lägsta höjd av 6 
meter över angränsande körbana på E18. 

Tillsammans med det väl synliga vattentornet markeras områdets entré av en torgyta som ramas in av 

flerbostadshus och verksamheter på vardera sida. Verksamheterna och flerbostadshusen anpassas för 

att smälta in i området och bilda en naturlig övergång från den storskaliga handeln i Norrboda-Brunna 

och för att ge underlag till viss lokal service i bottenvåningarna. Här planeras även en flexibel 

skoltomt som kan rymma såväl förskola som skola. Skoltomtens storlek motsvarar behovet för det 

antal bostäder som planeras inom detaljplanen. 
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Figur 13 Illustrationsplan med befintliga byggnader (grått) och tillkommande bebyggelse (vitt). Illustrationsplanen finns i sin 

helhet med teckenförklaring som bilaga till detaljplanen. Illustrationen redovisar en i princip maximalt utnyttjad byggrätt. 

Befintlig bebyggelse 

Nuläge 

Planområdet är obebyggt med undantag från fem enbostadshus, med tillhörande 

komplementbyggnader, i den norra delen närmast Örnäs herrgård. Byggnaderna står på ofri grund. 
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Figur 14 Befintligt bostadshus. 

Förslag 

Befintliga hus inom planområdet är 1,5 plan med faluröd träfasad. Byggnaderna ges byggrätt 

motsvarande tillkommande friliggande 1,5-planshus. Byggnaderna ges inget särskilt skydd i 

plankartan. Den tomtyta som hör till respektive bostadshus regleras och avstyckas. 

Ny bebyggelse 

Småstad 

Området närmast Norrboda och infarten till detaljplaneområdet från Pettersbergsvägen har en 

blandning av verksamheter, bostäder i flerbostadshus och skola. Blandningen av användningar och den 

relativa tätheten skapar en övergång från den storskaliga bebyggelsen i det anslutande handelsområdet 

till bebyggelse med småhus längre in. Bebyggelsen drar nytta av närheten till det större 

verksamhetsområdet och E18 och utgör ett komplement till handels- och verksamhetsområdena 

utanför planområdet. En blandning av verksamheter ger liv och rörelse i området över hela dygnet och 

möjligheten att ha viss service i nära anslutning till bostäderna.  Det ger ett minskat behov av resor och 

möjliggör en mötesplats i form av ett mindre torg i områdets entré. 

Bebyggelsen samlas runt huvudgatan och ett mindre torg. Bebyggelsen möter gata och torg med 

framsidan på husen och fasaderna placeras nära gatan för att ge överblick och ett sammanhållet. 

Detaljplanen reglerar byggnadernas höjd, placering och att de har entréer mot gatan. Mot torget 

regleras att entréplan ska innehålla lokaler för centrumändamål. 

Figur 15 Principsektion av verksamheter och flerbostadshus på vardera sidan om huvudgatan. 
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Fasaderna utförs i puts eller tegel med inslag av trä. Byggnaderna får dämpade kulörer anpassade till 

skogsmiljön och angränsande bebyggelse. Detaljer som fönsterfoder och dörrar kan utföras i starkare 

komplementfärger. 

Figur 16 Exempel på en gata som är dimensionerad för busstrafik med verksamheter och bostäder på vardera sida. 

Planteringsyta mellan fasad och gångbana och tallar som gatuträd. Roslagstullsbacken. 
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Torget 

I områdets entré planeras ett mindre torg i anslutning till busshållplatsen. Runt torget finns lokaler med 

centrumverksamheter och bostäder. Torget har också direkt koppling till skogen. På torget finns plats 

för såväl uteservering som icke kommersiella vistelseytor med sittplatser, planteringar och förslagsvis 

konst. 

Figur 17 Exempel på mindre torg med bevarad tall 

Torget utformas med en avvikande beläggning som sträcker sig på vardera sidan om körbanan. Inom 

torgytan är ambitionen att spara befintliga uppvuxna träd. 

Torgets belysning avviker från övrig gatubelysning och annonserar att platsen är en mötesplats. 

Belysningen kan vara en del av konstnärlig utsmyckning på platsen med lysande eller belysta objekt. 

Torg1 Torg 

Figur 18 Exempel lysande skulpturer 
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Verksamheter och handel 

I den sydöstra delen av planområdet föreslås ett mindre verksamhetsområde som ansluter och 

kompletterar befintligt verksamhetsområde i Brunna och Norrboda. Vid entrétorget föreslås även 

inslag av centrumverksamhet. Användningen medger en kombination av handel, service, tillfällig 

vistelse, samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet. I en del av ytan närmast huvudgatan 

medges även parkering för att möjliggöra uppförande av mobilitetshus. Genom detta kan 

parkeringsbehovet som flerbostadshusen ger upphov till ordnas på en samlad plats och den yta som 

reserverats för markparkering inom de kvarteren istället användas för gemensamma vistelseytor. 

Närmast huvudgatan begränsas verksamheternas byggnadshöjd till 14 meter för att harmoniera med 

bostäderna på motsatt sida. Verksamheterna delas in i småskaligare byggnader närmare huvudgatan 

och större byggnader längre från gatan. För byggnader närmast gatan gäller samma regler om 

färgsättning och hur byggnaden möter gatan som för flerbostadshusen. Byggnaderna ska planeras med 

minst en gångentré mot huvudgatan per byggnadskropp och förgårdsmarken planteras med buskar. 

Figur 19 Exempel småskaliga verksamheter med fasader delvis i tegel och plantering på förgårdsmark. Nytorp, Täby 

C Centrum 

P Parkering 

e1 Byggnadens entréplan mot yta torg ska innehålla minst 100 kvm lokalyta för 
centrumändamål 

e3 Största byggnadsyta är 50% per fastighetsarean inom egenskapsgräns 

Längre in i verksamhetsområdet preciseras användningen med tillägg för verksamheter. Även kontor, 

detaljhandel och parkering föreslås. Totalt 50% av fastighetsytan får bebyggas med en byggnadshöjd 

på högst 15 meter. 

H Detaljhandel 

K Kontor 

Z Verksamheter 
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 Högsta nockhöjd i meter 

I verksamhetsområdets sydöstra del reserveras en tillräcklig yta för att fördröja dagvatten vid skyfall. 

 Marken får inte förses med byggnad 

Skolan/förskolan 

Centralt i området och med god tillgänglighet till både kommunikationer och natur föreslås en flexibel 

skolfastighet. Fastigheten är ca 12 000 kvm med en begränsad byggnadshöjd på 14 meter och en 

största byggnadsarea på 30% av fastighetsytan. 

Skolan är en samlingspunkt i stadsdelen med många besökare. Byggnaden placeras mot gatan så att en 

tyst gård bildas på baksidan och så att skolbyggnaden bidrar till gaturummet. Byggnadens 

förgårdsmark varieras i djup så att en indelning av volymen sker och så att funktioner som 

cykelparkering och bänkar kan rymmas. Skoltomten ansluter direkt mot naturmark och delar av 

skolgården har uppvuxna tallar som kan integreras i skolgårdens utformning. 

Färgsättning och materialval ska vara samstämmiga med övrig bebyggelse inom område ”skogen” och 

redovisas under rubriken Kulörprogram (sid 41). I planområdets norra del är det, av hänsyn till 

kulturmiljön, även motiverat att reglera färgsättning med en bestämmelse i plankartan. 

S Skola 

e2 Största byggnadsarea är 30% per fastighetsarean inom egenskapsgräns 

n3 Träd mätt 1,3 över marken med en stamdiameter över 20 centimeter får endast 
fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk 

f2 Fasader ska utföras antingen Gulvit NCS 2010-Y20R, Faluröd NCS 5040-Y80R, 
Ljust faluröd NCS 4040-Y70R, grågrön NCS 6010-G70Y, Ljust grågrön NCS 3005-
G50T eller Mörkbrun NCS 7502-R. Utöver de kulörer som anges ovan kan 
byggnaderna ha detaljer i ljusare och/eller starkare kulörer, 

Flerbostadshusen 

Flerbostadshusen utförs i tre till fem våningar. Mot torget utförs bottenvåningen med butikslokaler 

som kan innehålla handel och service. Övriga bottenvåningar utförs med bostäder som har upplyft 

golv i förhållande till gatan, så att passerande inte har direkt insyn i bostäderna. Mellan gångbanan och 

fasaden finns en meter förgårdsmark som planteras med buskar, här ryms även entréfunktioner som 

sittplats/bänk och skärmtak. Planteringen bidrar till upplevelsen av ett grönt gaturum. 

Gårdar som ansluter till naturmark avgränsas från denna med en gångväg. Inom gårdarna kan 

befintliga träd sparas där så är möjligt och gården kan med fördel planteras med växter som ansluter 

till angränsande natur.  
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Figur 20 Exempel på gård med naturanpassad utformning. 

 

B1 Bostäder endast flerbostadshus 

e3 Största byggnadsarea är 50% per fastighetsarean inom egenskapsgräns 

f1 Minst en entré per byggnadskropp vänds mot gatan 

p1 Huvudbyggnaden ska placeras 1 meter från användningsgräns mot allmän plats 
gata 

b1 Färdigt golv i bostäder ska ligga minst 0,5 meter över angränsande gata 

Tät småhusbebyggelse 

I övergången mellan Norrboda och landsbygden föreslås en karaktär som hämtar inspiration från den 

historiska trädgårdsstadens principer. Inom området finns två övergripande typer. Den del där 

krossverksamheten pågår måste landskapet planeras och anläggas medan den nya föreslagna 

bebyggelsen som föreslås i befintlig terräng ska anpassas därefter. 
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Skogen 

En bärande kvalitet i förslaget är närheten till naturen. Detta stärks genom att gator och gångvägar 

leder ut till naturen och att skogspartier sparas inom bebyggelsen där så är möjligt. Inom ”skogen” 

utförs bebyggelsen nedtonad i kulör och uttryck och den skogliga karaktären lyfts fram. Byggnader 

utförs med tak som är mörka eller klädda i växtlighet och fasaderna utförs i dova kulörer. 

Bebyggelsen består av radhus, parhus, kedjehus och friliggande hus som ansluter mot en gemensam 

gård eller naturmark. Så mycket som möjligt av befintliga träd sparas och byggnaderna ges en 

nedtonad färgsättning. Fasaderna utförs i obehandlat trä eller målade i dova kulörer. Detaljer som 

fönsterfoder och dörrar kan utföras i starkare komplementfärger. Planteringar mot gatan kan med 

fördel utföras med buskage i stället för klippt häck och staket mellan tomter och i fastighetsgräns mot 

naturmark uppförs enklare staket som tydliggör gränsen mellan privata ytor och allmän plats. 

Kedjehus är två eller flera, med varandra via garage, förråd eller dylikt sammanbyggda enbostadshus. 

Parhus är småhus som är sammanbyggda parvis i mellanliggande tomtgräns. Båda typerna utförs med 

parkering inom den egna tomten med ett garage eller carport som ligger minst 6 meter från gatan så att 

en bil kan parkeras framför garaget/carporten. På plankartan regleras att 30 kvadratmeter av 

byggrätten ska avsättas för garage, carport och förråd. 

  

Figur 22 Exempel gata med kedjehus och 4 meter förgårdsmark 

motsvarande gata B2. Rikstens friluftsstad 

Figur 21 Exempel enkla staket. 
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B3 Bostäder endast kedjehus 

e2 Största byggnadsarea är 30 % per fastighetsarea inom egenskapsgräns 

e4 Största byggnadsarea är 40 % per fastighetsarea inom egenskapsgräns för 
kedjehus och parhus och 25 % för friliggande enbostadshus, varav 30 
kvadratmeter per bostad reserveras för garage, carport och förråd 

e5 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 kvm och 30 kvm för 
komplementbyggnad 

p2 Huvudbyggnaden ska placeras 2 meter från användningsgräns mot allmän plats 
gata 

p4 Huvudbyggnaden ska placeras 4 meter från användningsgräns mot allmän plats 
gata 

n1 Minst 50 procent av marken ska vara genomsläpplig 

d1 Minsta fastighetsstorlek är 250 kvadratmeter 

 Endast komplementbyggnad får placeras 

Friliggande enbostadshus är småhus med en bostad som inte är sammanbyggt med ett annat småhus. 

Parkering ordnas inom den egna tomten som är relativt stor (jämfört med kedjehusen och radhusen). 

Figur 23 Småhus möter skogen. 
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Anslutning mot naturen 

Vissa tomter ligger i direkt anslutning mot skogen. Närheten till naturmarken gör att behovet av en 

stor egen tomt är begränsat. För dessa tomter är det av extra stor vikt att gränsen mellan tomten och 

naturmarken är tydlig så att de boende inte privatiserar delar av naturmarken. I dessa lägen ska ett 

staket uppföras i tomtgräns mot naturmark.  

Mellan husen ordnas släpp där gångvägar leder ut i naturen. Dessa ligger i de flesta fall i änden på ett 

längre gångstråk eller en gata inom bebyggelsen. Anslutningen utförs med en enkel gångbana med 

stenmjölsyta. 

 

Figur 24 Princip för radhus som möter naturmark med gångväg och dike. 

Entréplats naturreservatet 

Närheten till naturreservatet och möjligheten till motion, bad och friluftsliv bidrar till hälsa och 

välbefinnande. Gator och gångvägar knyter an till befintlig stigstruktur i naturreservatet. En entréplats 

med skylt och parkeringsplatser anläggs i området. För att bevara så mycket som möjligt av platsens 

karakteristiska fuktiga skog kan angöringen göras i form av en spång. 

NATUR Naturområde 
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Småhusbebyggelse i anlagt landskap 

Inom det område som i dag är ett grustag måste all mark och grönska anläggas. Inom denna del har 

varje kvarter en gemensam grön och bilfri gård eller bilfri kontakt med parken i mitten av området.  

Den nyanlagda grönskan är mer ordnad än naturen med klippta häckar och alléplanterade gator, men 

kan med växtval anknyta till naturen i angränsande områden. Bebyggelsen görs mer framträdande och 

varierad i sitt uttryck i denna del med klarare färger och inslag av puts och tegel. I denna del läggs 

också större fokus på detaljering av byggnadernas entrépartier och förgårdsmark. Byggnadernas 

variation i uttryck balanseras av en ordnad placering i tydliga kvartersformer, där bebyggelsen står på 

jämnt avstånd från gatan och sammanbinds i fasadliv med staket, plank och komplementbyggnader. 

Bebyggelsen utgörs till stor del av radhus eller andra sammanbyggda bostadstyper som har en 

bullerdämpande effekt på gårdarna. På gårdarna ryms ytor för lek, odling och möten. Mellan gården 

och husen ligger en egen mindre tomt eller uteplats. 

B2 Bostäder endast radhus 

n2 Marken får inte användas för parkering 

Bostäderna placeras på jämnt avstånd från gatan för att bilda ett sammanhållet gaturum och gårdsrum. 

Avståndet till gatan regleras på plankartan. Mot huvudgatorna regleras avståndet till två meter på 

skuggsidan och fyra meter på solsidan. Vid två meters förgårdsmark är ytan tänkt att rymma trappor 

och ramper till entréer samt plats för cykelparkering och plantering. Förgårdsmarken är en 

halvoffentlig zon och avgränsning av den privata tomten sker med plank eller staket i liv med 

huvudbyggnadernas fasader. Vid 4 meter förgårdsmark ryms en mindre uteplats framför huset som 

avgränsas från gatan med häck i tomtgräns. 

Byggnaderna kan med fördel utföras putsade eller med fasader av tegel som ger ett stadsmässigt 

uttryck och knyter an till flerbostadshusbebyggelsen intill. Inom området med gårdar utförs 

bebyggelsen i varma jordfärger som ger ett ombonat och välkomnande intryck. Dessa beskrivs 

närmare under rubriken Kulörprogram (sid 41). 

Figur 25 Exempel radhus i puts och tegel 
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Parken 

Centralt i området ligger en park med lekutrustning för barn, sittplatser och möjlighet till spontan lek. 

Parken är omgärdad av bostadshus och är synlig från huvudgatan så att den är överblickbar och lätt att 

hitta till för såväl boende inom det nya området som angränsande bostadsområden. Parken ansluter till 

naturmark som leder ut till naturreservatet. Kombinationen av naturmark med skog och anlagda 

parkytor ger en variation av lekmöjligheter för flera åldersgrupper. Parken utformas med klippta 

gräsytor. 

Parken omgärdas av radhusbebyggelse som vänder framsidan mot denna, så att parken är överblickbar 

och avgränsad. Radhusens tomter ligger på baksidan av husen så att dessa är tydligt privata och så att 

parken upplevs som tydligt offentlig. Mellan bebyggelsen och parkytan ligger en 2 meter 

förgårdsmark och en körbar gångväg som endast används för utryckningsfordon, flyttbilar etc. (utöver 

gång och cykeltrafik). Dessa bostäder har en sekundär entré på baksidan mot sina gemensamma 

parkeringsytor, sophus etc. Bostäderna som ligger direkt mot parken har bilfri tillgång till en offentlig 

grönyta och har därför ingen gemensam gård. Bostäderna ligger upplyfta från gångbanan så att 

insynen minskas. 

PARK Park 

gång1 Gångväg 

 Utfartsförbud 

Figur 26 Gata D1 
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Figur 27 Illustrationsplan med figurhänvisningar till sektioner och perspektiv 

Landsbygd 

Inom det öppna landskapsrummet mot Örnäs Herrgård utformas bebyggelsen med volymer, kulörer 

och placering som är anpassad till kulturmiljön. Bebyggelsen är glesare och mer småskalig än i övriga 

delar och gator och offentliga ytor har en lantlig karaktär. En skogsridå bevaras mellan denna del och 

övrig bebyggelse så att gränsen för det öppna landskapsrummet alltjämt är läsbar. Ytterligare klungor 

med träd planteras för att lösa upp intrycket av bebyggelsen från fältet. 

Parhus 

Längs huvudgatan placeras parhus som med sin sammanhållna bebyggelse skapar en bullerskyddad 

sida åt sydväst. Tomterna möter gatan med häckar och förgårdsmark. På södra sidan gatan 

(skuggsidan) är förgårdsmarken 4 meter djup och på norra sidan gatan görs förgårdsmarken minst 6 

meter djup för att medge en solbelyst och bullerskyddad uteplats. Byggnadernas proportioner regleras 

genom att ett maximalt mått på gavelmotiv anges.  Utöver detta mått får byggnadsdelar som är 
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indragna minst 0,5 meter från gavelfasaden förekomma. Det säkerställer att bygganden upplevs som 

relativt smal samtidigt som en erforderlig volym för moderna bostadsbehov kan skapas. 

Figur 29 Principiell illustration över mått som regleras i landsbygdsmiljön. 

Byggnaderna färgsätts enligt kulörprogrammet (sid 42) nedan i färger som anknyter till den befintliga 

bebyggelsens historiska kontext med arbetarbostäder från runt 1940. Taken utförs med sadeltak som 

kläs med rött taktegel. Mindre utstickande delar kan kläs med sinuskorrugerad plåt eller bandtäckas. I 

denna del styrs utformning av bebyggelsen mer genom planbestämmelser då utformningen påverkar 

den kulturhistoriska miljön. 

Byggnaderna ligger i ett relativt bullerutsatt läge men har möjlighet till utsikt över fältet eller sjön från 

den övre våningen. Byggnaderna kan med fördel utformas med en delvis inglasad balkong på övre 

plan som ger en tyst uteplats med västersolsläge och utsikt. 

e6 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 kvm och 30 kvm för 
komplementbyggnad 

Figur 28 Principiell illustration över mått som regleras i plankartan i gränsen mot fältet 
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f2 Byggnader ska färgsättas enligt kulörprogram 

f3 Taket utförs som sadeltak med röda takpannor 

f4 Största gavelmått i meter är 8,5. Utöver detta får byggnaden ha utstickande 
delar som är indragna minst 0,5 meter från gaveln. 

f5 Största gavelmått i meter är 7,5 meter. Utöver detta får byggnaden ha 
utstickande delar som är indragna minst 0,5 meter från gaveln. 

 Minsta takvinkel i grader 

 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen 

d2 Minsta fastighetsstorlek är 600 kvadratmeter 

Fördröjningsyta 

På fältet anläggs en yta för dagvattenhantering. Anläggningen består av ett meandrande dike för rening 

och fördröjning som avslutas i en mindre damm. Runt denna finns en större yta där vatten kan dämma 

upp och fördröjas kontrollerat under kraftiga regn. 

Figur 30. Exempel på ett mindre meandrande dike. 

Ytan ska upplevas som en naturlig del av fältet och ambitionen är att så långt som möjligt nyttja 

områdets befintliga marknivåer. Viss bearbetning kommer dock behövas i områdets norra ände där en 

mindre vall behöver anläggas för att möjliggöra dämningen. Vallen utförs som en flack slänt mellan 

befintlig väg och ny gångbana.  

dike1 Dike 
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Figur 31 Principsektion (B3) för anpassning av befintlig väg till syltfabriken. 

Pumpstation 

Längst norrut i området placeras en pumpstation för spillvatten. Denna mindre byggnad målas faluröd. 

Invid denna ordnas möjlighet för vändning. 

E Tekniska anläggningar 

Kulturmiljö 

Nuläge 

Området närmast Örnäs herrgård utgör en kommunalt kulturhistorisk värdefull miljö. En utredning har 

pekat ut sex bärande karaktärsdrag i området: 

- Öppet landskap av äldre odlingsmark med långt tidsdjup belägen i dalgång som avgränsas 

med skogsklädda höjder, dessa utgjorde tidigare utmark. Både äldre lövskog och odlad skog 

finns idag inom området. Det storskaliga öppna odlingslandskapet är typiskt för 

herrgårdsmiljöer. 

- Öppet landskap ger visuella kopplingar till gårdens övriga bebyggelse och struktur. 

- Bebyggelse placerad traditionsenligt på impediment och med funktionella kopplingar till verk-

samheter. Till industrin kopplad boendemiljö från 40-talet då verksamheten expanderade 

bestående av matsal, arbetarbostäder, ungkarlsbostäder, disponent och förmansbostäder. 

- Arbetarbostädernas och ekonomibyggnadernas tidstypiska placering avskilt från herrgården. 

- Industrimiljö med geografisk närhet till herrgården. Industribyggnadens äldre skorstenar. 

- Äldre vägar som vittnar om miljöns årsringar och funktionella kopplingar mellan 

verksamheten och omkringvarande gårdar. 

Utredningsområdet bedöms ha viss potential för ny bebyggelse. Detta förutsätter att den placeras och 

utformas med stor hänsyn till utpekade kulturhistoriska värden. Mer kuperade och delvis trädbevuxna 

sektioner i områdets norra del längs med väg E18 bedöms utgöra sådana platser. Likaså skulle 

skogspartiet sydöst om det öppna odlingslandskapet kunna bebyggas förutsatt att en skogsridå bevaras 

däremellan. Förläggs bebyggelse på detta sätt så bibehålls karaktärsdraget av ett skogsbekransat 

odlingslandskap. 

Ny bebyggelse bör ansluta i sin karaktär till befintlig, till exempel de enkla arbetarbostäder som redan 

finns i området. Den naturliga topografin behöver också värnas för att förståelsen av att dessa platser 

inte varit odlingsmark ska bibehållas. 

De öppna ytorna som idag utgör betesmark bedöms vara mycket känsligt, till mycket känsligt, för 

förändring. Markerna behöver hållas öppna för att läsbarheten och det kulturhistoriska värdet ska 
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bevaras. Det visuella sambandet mellan säteriets olika delar är viktigt och beroende av detta. Det 

visuella sambandet mellan fabriken och bostäderna är viktigt för förståelsen av miljön. 

Utredningsområdet kan sägas ligga i kulturmiljöns utkant men utgör lika fullt en betydande del i 

helheten. En ovarsam förändring av denna kan komma att påverka hela herrgårdslandskapet. 

Vägarna genom landskapet är till största del strukturer som utgör de äldsta bevarade tidslagret i denna 

kulturmiljö. Allén till huvudbyggnaden utgör ett mycket typiskt herrgårdsattribut. Den ligger utanför 

det direkta utredningsområdet men behöver vara fortsatt väl synlig då den markerar den tidigare 

huvudvägen. 

 

Figur 32 Kartan visar ett utrett utsnitt inom vilken områdets känslighet pekas ut men även potentiella områden för 

utveckling. Det blåa ytorna betraktas som mycket känsliga ur kulturmiljösynpunkt och bedöms vara svåra att utveckla utan 

att skada de bärande värdena. Planområdet är ungefärligt streckat i mörkblått. 

Förslag 

Inom det öppna landskapsrummet mot Örnäs Herrgård utformas bebyggelsen med volymer, kulörer 

och placering som är avpassad till kulturmiljön. Bebyggelsen är glesare och mer småskalig än i övriga 

delar och gator och offentliga ytor har en lantlig karaktär. 
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Figur 33 Fotomontage av tillkommande bebyggelse och nya träd sett från vaktmästarbostaden nordväst om syltfabriken. 

Inom området finns tre typer av friliggande hus. 

• Befintliga hus 

• 1,5-plans villor 

• 2-plansvillor 

Dessa ligger i huvudsak mot mindre enkelriktade grusvägar som smälter väl samman med den skala 

som den befintliga bebyggelsen har.  

Byggnadernas volym och proportioner regleras på plankartan. 

Takvinkel, material och kulörer regleras så att de harmonierar med de arbetarbostäder från 1940-talet 

som finns på platsen i dag. Mot fältet avgränsas bebyggelsen med buskage av brynkaraktär. Buskaget 

ligger inom allmän plats för att säkerställ att en enhetlig gräns mot fältet bibehålls. Tomterna 

avgränsas från varandra och gatan med staket av lantlig karaktär. 
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Figur 34 Exempel på avgränsningar mellan tomter och allmän plats som harmonierar med den befintliga miljön. 
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Kulörprogram 

Skogen 

Inom ”skogen” utförs bebyggelsen nedtonad i kulör och uttryck och den skogliga karaktären lyfts 

fram. Byggnader utförs med tak som är mörka eller klädda i växtlighet och fasaderna utförs i dova 

kulörer. 

Småhusens fasader utförs i obehandlat trä eller målade i dova kulörer. Detaljer som fönsterfoder och 

dörrar kan utföras i starkare komplementfärger.  

Småhus 

 

Fasadfärg  

Ljusgrå 2002-Y 

Mörkgrå 7500-N 

Grågrön 6010-G70Y 

Mörkgrågrön 6502-G 

Brunsvart 8005-Y80R 

Mörkbrun 7502-R 

Mörk blågrön 7010-B90G 

Gråblå 5010-R90B 

Ljust gråblå 2005-R80B 

Detaljfärg  

Vit 1002-Y 

Ljusgrå 2002-Y 

Mörkgrå 7500 
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Flerbostadshus 

Fasaderna utförs i puts eller tegel med inslag av trä. Byggnaderna får dämpade kulörer avpassade till 

skogsmiljön och angränsande bebyggelse. Detaljer som fönsterfoder och dörrar kan utföras i starkare 

komplementfärger. 

Ockra 3040-Y20R 

Vinröd 4050-Y90R 

Kromoxidgrönt 6010-G10Y 

Ljus Faluröd 4040-Y70R 

Fasadfärg Träfasader Putsfasader 

Ljusgrå 2002-Y 2010-Y30R 

Faluröd 5040-Y80-R 4040-Y80R 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Planbeskrivning Örnäs, samråd nr 1604, den 15 december 2022

Sida 44 av 76 
 

 

 

Detaljplan för Örnäs (del av Örnäs 1:2 m.fl.), nr 1604 Planbeskrivning  

Gårdarna 

Byggnaderna kan med fördel utföras putsade eller med fasader av tegel som ger ett stadsmässigt 

uttryck och knyter an till flerbostadshusbebyggelsen intill. Inom området med gårdar utförs 

bebyggelsen i varma jordfärger som ger ett ombonat och välkomnande intryck. 

Färgsättningen av byggnadernas detaljer kan i denna del göras friare än i övriga bebyggelseområden. 

Färgstarka och/eller mörka detaljer kan användas. 

Orangeröd (ljus falu) 4040-Y70R 

Grågrön 6010-G70Y 4005-G80Y 

Ljus grågrön 3005-G50Y Ej på puts 

Gråblå 5010-R90B 4005-R80B 

Ljus gråblå 2005-R80B Ej på puts 

Mörkgrågrön 6502-G 6502-G 

Brunsvart 8005-Y80R Ej på puts 

Fasadfärg Träfasader Putsfasader 

Gulvit 2010-Y20R 2010-Y30R 

Faluröd 5040-Y80R 

4040-Y80R 
Orangeröd  

(ljus Falu) 

4040-Y70R 
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Fältet 

Inom det öppna landskapsrummet mot Örnäs Herrgård utformas bebyggelsen med volymer, kulörer 

och placering som är avpassad till kulturmiljön. Fasaderna utförs i trä med färger som anknyter till den 

befintliga bebyggelsens historiska kontext med arbetarbostäder från runt 1940. Taken utförs med 

sadeltak som kläs med rött taktegel. Mindre utstickande delar kan kläs med sinuskorrugerad plåt eller 

bandtäckas. 

Grågrön 6010-G70Y 4005-G80Y 

Ljust grågrön 3005-G50Y Ej på puts 

Gråblå 5010-R90B 4005-R80B 

Ljust gråblå 2005-R80B Ej på puts 

Mörkgrågrön 6502-G 6502-G 

Brunsvart 8005-Y80R Ej på puts 

Fasadfärg Träfasader 

Gulvit 2010-Y20R 

Faluröd 5040-Y80R 

Orangeröd  

(ljus Falu) 
4040-Y70R 

Grågrön 6010-G70Y 

Ljust grågrön 3005-G50Y 

Mörkbrun 7502-R 
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Även då traditionella kulörer används kan byggnaden få olika karaktärer beroende på hur detaljer 

utformas och färgsätts. Detaljerna kan lyftas fram eller hållas mer nedtonade beroende på om de har 

liknande eller avvikande kulör från fasaden i övrigt.  

Utöver de kulörer som anges ovan kan byggnaderna ha detaljer i ljusare och/eller starkare kulörer 

exempelvis som: 

 

Detaljfärg  

Vit 2010-Y20R 

Ljusgrå 5040-Y80R 

Ockra 4040-Y70R 

Kromoxidgrönt 6010-G10Y 
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Trafik och kommunikationer 

Biltrafik 

Planområdet har idag lite utbyggd väginfrastruktur. Befintliga bostäder i norr är anslutna med en 

enskild grusväg och en vägtunnel till Brunna verksamhetsområde och en annan grusväg i syd leder 

från den pågående krossverksamheten till Pettersbergsvägen och vidare mot trafikplats Brunna vid 

E18. 

Planförslaget kommer att innebära att anslutningarna i norr och syd kopplas ihop och blir en del av det 

kommunala vägnätet och att området ges mycket god tillgänglighet för motorfordon. Tyngre trafik ska 

angöra området direkt via den södra vägtunneln för att nå de tillkommande verksamheterna medan nya 

boende framför allt förväntas använda Pettersbergsvägen. En trafikutredning med trafikalstring har 

genomförts som visar att den tillkommande trafiken uppgår till cirka 3100 fordon per dygn, vilket 

motsvaras av omkring 300 fordon/timme under högtrafik. 

De prognosticerade trafikmängderna visar att det inte sker någon drastisk förändring med den 

tillkommande trafiken. E18 mot Stockholm och tillhörande på- och avfartsramper får en ökning på 

drygt 1 400 fordon/dygn norr om Brunna trafikplats och 700 fordon/dygn söder om trafikplatsen. 

Den alstrade trafiken väntas fördela sig jämnt mellan de olika anslutningarna i mot 

Granhammarsvägen och Mätarvägen. Ökningen längs Pettersbergsvägen beräknas till mellan 900–

1100 fordon/dygn beroende på sträcka. Inom planområdet väntas trafikflödena uppgå till som högst 

2 800 fordon/dygn (sträckan närmast Pettersbergsvägen). Med tanke på den jämna fördelningen 

mellan olika anslutningar blir trafikflödena aldrig särskilt höga i en och samma punkt. Exploateringen 

i planförslaget väntas därför inte innebära några kapacitetsproblem på dessa vägar. 

Enligt de trafiksimuleringar som genomförts för både för- och eftermiddagens maxtimmar år 2040 ser 

framkomligheten generellt sett god ut i vägnätet, både i nollalternativet och med den föreslagna 

exploateringen. 

Sammantaget bedöms påverkan av den alstrade trafiken från planområdet vara marginell på såväl 

framkomlighet som kapacitet i det omgivande vägnätet. 

Parkering 

Parkering i området är dimensionerat efter kommunens tekniska handbok för område inom Zon C 

(>1200 m från järnvägsstation). Parkeringstalet för småhus med parkering på den egna tomten är 2,0 

och för lägenheter i flerbostadshus är det 0,7. Småhus med gemensamma parkeringsplatser har ett 

parkeringstal på 1,0. 

Småhus som uppförs som kedjehus, parhus eller friliggande villor får parkering på den egna tomten 

medan flerbostadshus och radhus utförs med gemensamma parkeringsytor inom kvartersmark. 

Parkeringsytornas största storlek per grupp regleras på plankartan och ytan avsatt för gård har en 

bestämmelse om att parkering inte får anläggas inom denna. 

 Parkering inom användning Bostad får vara som mest 25 * 17 meter stora per 
parkeringsyta och avgränsas från gatan med ett staket eller häck 

Ytterligare möjlighet för parkering föreslås i delar av kvarteret för verksamhetsändamål, vid 

skolfastigheten samt vid entréplatsen till naturreservatet. 
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Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Gena, tydliga och självförklarande gång- och cykelstråk är en förutsättning om fler ska börja pendla 

med hållbara trafikslag. Utformningen av korsningspunkter är viktiga att reflektera över för att skapa 

en säker och attraktiv trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna. I gatusektionerna redovisas tänkt 

utformning för de vägar och gator som planeras i området. 

Områdets huvudgata (A1-A3) blir den centrala leden. Närmast entrétorget och skolan där 

trafikmängden är störst föreslås dubbelsidig gång- och cykelbana på 3,5 meter. I ”skogen” minskar 

trafikmängden och områdets karaktär blir mer småskalig. Här föreslås istället en enkelsidig gång- och 

cykelbana som också fortsätter hela vägen upp till landsbygden. 

 I lokalgatan B1 som löper parallellt med huvudgatan föreslås också innehålla en separat gång- och 

cykelbana. Genom detta får boende möjlighet att enkelt tillgodogöra sig cykelvägnätet. De låga 

motortrafikmängderna som antas trafikera gatorna i kombination med låga hastigheter medger att 

cykling kan ske i blandtrafik i övriga sektioner (B2, B3, C1 och C2).  

Den korsande bilfria infrastrukturen i området ”skogen” (D1) gör också att boende snabbt och säkert 

kan ta sig antingen till det övergripande nätverket och naturen. 

Kollektivtrafik 

Detaljplanen möjliggör kollektivtrafikförsörjning med åtminstone två hållplatslägen (ett vid 

entrétorget och ett i norra delen innan vägtunneln) och förutsätts i och med det kunna få god närhet till 

lokalbusstrafik. En dialog har inletts med trafikförvaltningen och förutsättningarna kommer att 

utvecklas efter detaljplanesamrådet. 

Gator 

Det övergripande vägnätet utgår från en huvudgata som sammanbinder områdets norra delar med 

Norrboda i söder. Gatunätet kompletteras med lokalgator i bågar samt korslöpande villagator och 

gångfartsgator. Samtliga gator, med undantag för två mindre grusvägar, blir allmänna vägar och 

förvaltas av kommunen. 

GATA Gata 

+0.0 Markens höjd över angivet nollplan 
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Figur 35 Översiktsbild över föreslagna vägsektioner. 

Huvudgatan (A) 

Huvudgatans sektion är dimensionerad för busstrafik och har en varierande karaktär genom området 

för att anknyta till den föreslagna bebyggelsen och varje delområdes förutsättningar. Närmast entrén 

har huvudgatan dubbelsidig möbleringszon med plats för trädrad, parkeringsplatser och gång- och 

cykelbana. Gemensamma parkeringsplatser med infart mot huvudgatan ordnas för boende längs 

huvudgatan. 
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Figur 36 Huvudgatan vid flerbostadshus/verksamheter (A1) 

När området övergår till tät småhusbebyggelse minskar sektionen men bibehåller måtten för vägbanan 

och busstrafik. Gatan har trädrad som också fungerar för dagvattenhantering. På ena sidan finns gång- 

och cykelbana. Tomterna på solsidan får större förgårdsmark som rymmer en mindre upphöjd uteplats. 

Radhusgrupperna får angöring med gemensamma samlade parkeringsplatser och utfart mot 

huvudgatan eller intilliggande lokalgator. 

 

Figur 37 Huvudgatan i tät småhusbebyggelse (A2) 

När huvudgatan övergår mot mer landsbygdskaraktär i den norra delen utförs sektionen med öppet 

dike för dagvattenhantering och enkelsidig gång- och cykelbana. 

Boende längs huvudgatan i den norra delen har parkering på den egna fastigheten. 
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Figur 38 Huvudgata vid gles småhusbebyggelse (A3) 

Lokalgator (B) 

Lokalgatorna som utgår från huvudgatan kompletterar strukturen och försörjer ett mindre antal 

småhusgrupper med väginfrastruktur. Sektionen är anpassad för dubbelriktad biltrafik. 

Den inre lokalgatan, som löper parallellt med huvudgatan genom området (B1) och korsar parken, 

utförs med dubbel trädrad och gångbana. De gröna ytorna på vardera sida om vägbanan ingår i det 

övergripande dagvattenhanteringsystemet.  

 

Figur 39 Alternativ lokalgata (B1) med dubbel trädrad 

En mindre sektion (B2) föreslås närmast bullervallen och närmast naturreservatet. Dessa avsnitt 

försörjer ett mindre antal bostäder och utförs med enkelsidig gångbana. 
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Figur 40 Lokalgata (B2) med enkelsidig gångbana. 

Vägbanan närmast bullervallen är identisk med den ovanstående, med skillnaden att tvärställd 

parkering på kvartersmark ordnas för boende längs gatan. 

 

Figur 41 Lokalgata (B2) med tvärställd parkering, närmast bullervallen. 

Den befintliga Örnäsvägen i avsnittet mellan korsningen efter den norra motorvägsportalen får ett 

tillägg med ny gångbana och anpassning för att säkerställa fördröjningsytan för dagvatten på fältet. 
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Figur 42 Lokalgata (B3). Anpassning av befintlig väg mot syltfabriken och tillägg för gångbana. 

Kvartersgator 

I två avsnitt som försörjer ett mycket begränsat antal bostäder föreslås en enkelriktad sektion med 

enkelsidig gångbana.  

 

Figur 43 Enkelriktad gata (C1) med låg trafikmängd och enkelsidig gångbana. 

n4 Gata/angöring 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

För att göra en så försiktig anpassning till kulturmiljön i områdets norra delar som möjligt föreslås en 

vägsektion som anknyter till den lantliga herrgårdsmiljön. Förslaget utformas med grusad vägbana 

enligt det befintliga gatunätet i området. Dessa gator är de enda i området som inte blir allmänna utan 

föreslås utföras som en gemensamhetsanläggning för det fåtal fastigheter som kommer att nyttja dessa. 
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Figur 44 Grusad befintlig gata på kvartersmark (C2) i lantlig miljö som bevaras. Gatan blir enkelriktad med låg trafikmängd 

avsedd för de boende som har sin utfart mot gatan. En liten gräsyta bredvid körbanan för snö, belysning och möjlighet att 

kliva åtsidan vid mötande trafik. 

För att möjliggöra god och trafiksäker tillgång till naturreservatet och inom området föreslås en 

sektion för gångbana i öst-västlig riktning, men som kan trafikeras med utryckningsfordon och vid t ex 

inflyttning. 

Figur 45 Körbar gångbana för utryckningsfordon och flyttbil. 
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Störningar och risker 

Buller och vibrationer 

De planerade bostadshusen utsätts från buller framför allt från trafiken på väg E18, huvudgatan och 

lokalgator inom området samt visst industribuller och ljud från lekande barn etcetera. En förlängning 

av befintlig bullervall är en förutsättning för planens genomförande.  

De planerade bostadshusen utsätts för buller från trafiken på väg E18, huvudgatan och lokalgator inom 

området samt visst industribuller och ljud från lekande barn etcetera. Vid fasaderna mot E18 blir 

ekvivalentnivån upp mot 65 dB(A). Hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av 

byggnaderna och med lämplig lägenhetsutformning samt vissa bullerdämpande åtgärder kan bostäder 

med god ljudkvalitet byggas. 

Cirka 70 % av enbostadshusen får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid samtliga fasader. Radhusen 

närmast väg E18, ca 10 % av enbostadshusen inom planområdet, får ekvivalentnivåer 61–65 dB(A) på 

våning 2 och cirka 20 % får 56–60 dB(A). Samtliga flerbostadshus får högst 60 dB(A) på någon sida 

utom en byggnad som får nivåer upp mot 65 dB(A) på våning 3–4. Med lämplig planlösning kan minst 

hälften av bostadsrummen få ekvivalent ljudnivå om högst 55 dB(A).  

Därmed kan riktvärdena enligt Trafikbullerförordningen 2015:216 kan innehållas. Gemensamma 

uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå, enligt 

Trafikbullerförordningen 2015:216, kan skapas på gårdarna. 

Troligen krävs tak med ljudabsorbent för att skärma bullerregnet. 

Då flerbostadshusen utsätts för trafikbuller dels från E18, dels från huvudgatan ska bostäderna 

utformas med tyst sida. Detta kan uppnås genom anpassning av planlösningen och genom att placera 

skärmar på balkonger och uteplatser. 

 

Figur 46 Trafikbuller, ekvivalentnivåer ljudnivå vid fasad. Mörkröd, 66-70 dB(A). Röd, 61-65 dB(A). Orange, 56-60 dB(A). 

Fasader utan färgmarkering påverkas inte av buller som överstiger en nivå om 55 dB(A). 
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Figur 47 Trafikbuller, ekvivalentnivåer ljudnivå vid fasad. Mörkröd, 66-70 dB(A). Röd, 61-65 dB(A). Orange, 56-60 dB(A). 

 

Figur 48 Trafikbuller, ekvivalentnivåer ljudnivå vid fasad. Mörkröd, 66-70 dB(A). Röd, 61-65 dB(A). Orange, 56-60 dB(A).  

Risk för översvämning 

I dagvattenutredningen för Örnäs har en skyfallsanalys genomförts av nuvarande förutsättningar inom 

planområdet och dess omnejd för att identifiera översvämningskänsliga ytor och flödesvägar. 

Analysen har utförts med ett regn om cirka 56 mm, som motsvarar ett regn med återkomsttiden 100 år 

och 30 min varaktighet med en klimatfaktor på 1,25. För att avhjälpa vattensamlingar vid skyfall och 

minska risk för översvämningar har följande åtgärder bearbetats in i detaljplanen. På ”fältet” fungerar 

torrdammen både som sluthantering för dagvatten och som översvämningsyta vid skyfall. Även 

parkområden ska fungera som översvämningsyta och gator fungerar som sekundära avrinningsvägar. 

Det finns en vattendelare i södra delen av planområdet, vilket gör att en del av huvudgatan och 

verksamhetsområdet avrinner söderut mot Pettersbergsvägen. Inom verksamhetsområdet reserveras 

yta lämplig för skyfallshantering för att undvika negativ påverkan på nedströms liggande områden. 

Vid behov kan magasin anläggas för att ta om hand överstigande behov. 
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I fortsatt projektering ska ytliga flödesvägar prioriteras i höjdsättningen av framtida innergårdar samt 

mellan huskropparna och vidare nedströms. Marken närmast huskroppar behöver ges lutning så att 

vatten avrinner bort från byggnaderna. Säkra skyfallsvägar skapas i plankartan med bestämmelser för 

höjdsättning för gator och allmänna ytor som ser till att vattnet avrinner naturligt i nordlig riktning mot 

torrdammen och Örnässjön.  

I nästa skede ska lutning i diken kontrolleras (förprojektering av vägar), samt hur eventuell 

fördröjningsvolym som kan inrymmas i infiltrationsstråk och diken. När höjdsättning och projektering 

av nya vägar är klar kan dagvattensituationen ur ett skyfallsperspektiv behöva utvärderas på nytt. 

Även hur parkernas möjlighet att utgöra multifunktionella översvämningsytor. 

 

 
Figur 49 Vattenansamlingar (se färgskala grön-gul-röd) och avrinningsvägar (mörkblå linjer) inom utredningsområdet med 

omnejd vid skyfall. Kartan skapades med Scalgo Live (2021). Utredningsområdet visas med lila linje och planområdet med 

röd. Ett antal lågpunkter utanför planområdet är markerade med orange linjer samt numrering. Dessa kan påverkas av 

exploatering inom planområdet. I ett kommande skede kan påverkan på lågpunkter utanför planområdet utredas närmare. 

Lågpunkt 2 är en befintlig torr damm och punkt 5 en våtmark. 

Radon 

Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar och 

radonundersökningar utförs. 
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Figur 50 Kartutsnitt som visar uppmätt uranhalt av SGU över planområdet. Källa: Kartvisare SGU - Svergies Geologiska 

Undersökning. Svartstreckad linje visar planområdets ungefärliga avgränsning. Orangefärgat område, 49 Bq/kg uranhalt 

Mätningar av markradon är inte utförda. Den på platsen underliggande jordens urankoncentration har 

uppmätts av SGUs nationella geologiska undersökning och det finns två mindre delar inom 

planområdet i nordväst och syd som har en högre uppskattad radonhalt på 49 Bq/kg. Områdena kan 

behöva utredas vidare om markradonet kan vara ett problem för det som ska anläggas men tills vidare 

rekommenderas att konstruktionen utförs radonskyddad.  

Farligt gods 

Idag är risknivån i planområdet mycket låg och få människor rör sig här. Det finns inga riskkällor 

inom planområdet utan riskkällan utgörs av transporter med farligt gods på framför allt E18, vilken 

ligger som närmast 50 meter från föreslagen bebyggelse. 

Baserat på beräknade risknivåer för planområdet avseende farligt gods bedöms att planerad 

exploatering inom planområdet är genomförbar ur risksynpunkt givet att följande riskreducerande 

åtgärder vidtas: 

• Placering av friskluftsintag. Friskluftsintag placeras högt på den sida av byggnad/taket som 

vetter bort från E18. Gäller för bostäder med kanalbunden tilluft t.ex. flerbostadshus. 

• Avstängningsbar ventilation. Tilluftsdon i fasad utformas med möjlighet att stängas av de 

boende vid t.ex. ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) tillsammans med dörrar och 

fönster. Gäller för bostäder med tilluftsdon i fasad och enskild ventilation såsom friliggande 

villor, radhus etc. 
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Observera att föreslagna åtgärder förutsätter att tidigare beskriven bullervall uppförs närmast E18 och 

att en befolkningsfri zon inom 50 meter från närmaste vägkant för E18 upprätthålls enligt 

planförslaget. Inom denna zon ska utomhusmiljön utformas för att inte uppmuntra till mer än tillfällig 

vistelse med t.ex. parkering samt gång- och cykelvägar. 

Risk för ras och skred 

Till planprogrammet genomfördes en översiktlig utredning av de geotekniska förutsättningarna i 

området. I norra delarna närmast herrgården är markförhållanden framförallt bestående av lera. Här 

bedöms enklare bebyggelse i form av villor och radhus, såsom föreslås, normalt kunna ske direkt i 

mark utan några särskilda förstärkningsåtgärder. I de södra delarna utgörs markförhållanden till stor 

del består av berg i dagen och morän. Grundläggningsförutsättningarna är bra inom större delen av 

området och grundläggning kan ske i morän- och bergsområden utan förstärkningar. Inom områden 

med lera och kärr bedöms lerans mäktighet vara måttlig. Eventuellt kan åtgärder som urgrävning och 

återfyllning med kvalificerade massor vara nödvändigt innan grundläggning kan ske. 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
Dagvattenutredningen föreslår följande åtgärder: diffus avrinning och fördröjning i gröna ytor, 

vägdiken, infiltrationsstråk, skelettjordar och en torrdamm. Torrdammen kan utformas med en 

permanent blöt del som bidrar till ytterligare rening. Dessa åtgärder kan uppskattningsvis fördröja 20 

mm regndjup och tillgodose behovet av rening. 

Figur 51 Tematiskt utsnitt som visar att ingen risk för ras, skred eller erosion föreligger inom planområdet. 

Svarstreckad linje visar planområdets ungefärliga avgränsning. Källa: SGUs kartvisare 
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Figur 52  Befintlig markanvändning, avrinningskoefficient, reducerad area samt dimensionerande flöde (20-årsregn). 

Regnets varaktighet tr = 120 min. 

 

Figur 53 Planerad markanvändning, avrinningskoefficient, reducerad area samt dimensionerande flöde (20-årsregn). 

Regnets varaktighet tr = 15 min. 

Flödet beräknas även för en framtida situation där dagvattenanläggningar dimensionerande för 20 mm 

nederbörd har implementerats i området. Med hänsyn till uppfyllnadstiden i åtgärderna adderas 15 

minuter till utredningsområdets rinntid, vilket ger en total rinntid på 30 minuter. 
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Figur 54 Planerad markanvändning, avrinningskoefficient, reducerad area samt dimensionerande flöde (20-årsregn). 

Regnets varaktighet sattes till tr = 30 minuter för att ta hänsyn till planerade åtgärders uppfyllnadstid på 15 minuter. 

Beräkningar av fördröjningsbehoven har genomförts enligt kravet på 20 mm fördröjning som ges av 

VA-policy och checklista för dagvattenhantering. Enligt dessa ska minst de första 20 mm av ett regn 

gå igenom öppna dagvattenanläggningar med en mer långtgående reningsfunktion än sedimentering.  

 

Figur 55 Erforderlig fördröjningsvolym för respektive markanvändning med avseende på fördröjningskravet 20 mm. 

Utöver detta har erforderlig fördröjningsvolym beräknats för att det dimensionerande flödet som 

uppstår vid ett 20-årsregn inte ska öka efter planerad exploatering. 

Verksamhetsområdet i södra delen kommer ha en anslutningspunkt mot Pettersbergsvägen i stället för 

”fältet” i norr. Vid beräkning av erforderlig magasinsvolym har området delats i två delar. I tabellen 

nedan sammanställs total erforderlig magasinsvolym för området samt tillgänglig volym i 

anläggningar dimensionerade för 20 mm nederbörd. 
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Figur 56 Total erforderlig magasinsvolym för att fördröja 20-årsregn samt tillgänglig magasinsvolym i 

dagvattenanläggningar dimensionerade för 20 mm nederbörd. Resterande magasinsvolym behöver ordnas för inte öka flödet 

vid ett 20-årsregn. 

Enligt beräkningar av föroreningsbelastningen inom kvartersmark ökar mängden och halten av 

samtliga undersökta ämnen efter ny- och ombyggnation. Den förändrade föroreningssituationen beror 

på att kvartersmark inom planområdet efter ny- och ombyggnation får minskad andel grönyta och 

ökad andel hårdgjorda ytor och takytor. 

 

Resultat från föroreningsberäkningar presenteras i tabellen nedan. För planområdet föreslås olika 

åtgärder, däribland diken, gröna ytor och infiltrationsstråk. 

I tabellen nedan redovisas de volymer som krävs för att uppfylla Upplands-Bro kommuns volymkrav 

(20 mm), vilket totalt uppgår till ca 3040 m3. En mer detaljerad dimensionering och utformning av 

dagvattenanläggningar tas fram i projekteringsskedet. 

Figur 57 Volym vid 20 mm nederbörd samt föreslagen åtgärd och yta som krävs för rening och fördröjning enligt utformning 

i tabell 12. Park-, skogs- och ängsmark har ingen tilldelad åtgärd, eftersom markanvändningen i sig har god förmåga att 

omhänderta sitt eget dagvatten. 
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En förutsättning för att inte recipienten ska påverkas negativt är att föroreningsbelastningen inte ökar 

jämfört med befintlig situation. Den reningseffekt som krävs för att rena dagvattnet efter exploatering 

till den nivå som beräknats för befintlig situation är redovisad i tabellen. 

 

Figur 58 Reningseffekter i grön yta och infiltrationsstråk (Stockholm Vatten och Avfall 2021b), i jämförelse med beräknad 

erforderlig reningseffekt (%). Tabellen har kompletterats med reningseffekter från StormTac (2021) för de ämnen som inte 

ingår i Stockholm Vattens reningstabell. 

Utifrån de reningseffekter som studerats kan en översiktlig bedömning göras att den föreslagna 

dagvattenhanteringen kommer att ha sådan reningseffekt på samtliga ämnen att negativ påverkan på 

recipienten undviks. Genom att implementera föreslagna åtgärder i serie kan en hög reningseffekt 

uppnås, så att föroreningsbelastningen efter exploatering inte ökar jämfört med befintlig situation. För 

vissa ämnen ger föreslagna åtgärder en minskad föroreningsbelastning. Planen och föreslagen struktur 

ger förutsättningar för implementering av långtgående öppen dagvattenhantering i serie, vilket även 

möjliggör att miljökvalitetsnormerna för recipienten kan följas. 

 

Figur 59 Karta som visar verksamhetsområdet för allmän dagvattenhantering. Röda linjer visar verksamhetsområdet för 

dagvatten fastighet och gata, svarta linjer visar verksamhetsområdet för dagvatten gata. Streckad linje visar planområdet. 

För att uppfylla fördröjningskravet krävs att verksamhetsområdet i söder fördröjer totalt ca 1110 m3 

och att resterande del av planområdet fördröjer ca 4075 m3. 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Planbeskrivning Örnäs, samråd nr 1604, den 15 december 2022

Sida 64 av 76 
 

 

 

Detaljplan för Örnäs (del av Örnäs 1:2 m.fl.), nr 1604 Planbeskrivning  

 

Figur 60 Principiell modell över dagvattenhantering inom planområdet 

Det är av stor vikt att höjdsättning av planområdet görs korrekt ur ett dagvattenperspektiv, så att 

dagvatten kan avledas från området ytligt utan risk för översvämning.  I princip hela planområdet 

avrinner till ”fältet” i den norra delen av området. På ”fältet” fungerar torrdammen både som 

sluthantering för dagvatten och som översvämningsyta vid skyfall. Det finns en vattendelare i södra 

delen av planområdet, vilket gör att en del av huvudgatan och verksamhetsområdet avrinner söderut 

mot Pettersbergsvägen. Inom verksamhetsområdet reserveras yta lämplig för skyfallshantering för att 

undvika negativ påverkan på nedströms liggande områden se figur 49 nedan. 

  

Figur 61 Systemlösning för dagvattenhantering. I det senaste planförslaget är fältet undantaget från bebyggelse 

Vatten och avlopp 
Området ingår idag inte i den kommunala allmänna anläggningen men föreslås bli det i samband med 

utvecklingen av området. Servispunkter finns dels i närheten av vattentornet och i den norra delen på 

den östliga sidan av vägtunneln. I områdets huvudgata föreslås en huvudledning förläggas som binder 

samman dessa servis punkter och skapar ytterligare en rundslinga i nätverket. Från denna 

huvudledning föreslås kompletterande ledningar som möjliggör anslutningar till respektive kvarter. 
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Värme 
Den nya bebyggelsens uppvärmning regleras inte i detaljplanen.  

El, tele, bredband 
Anslutningar finns både norr och söder om området. De privata ledningsägarna ansvarar för utbyggnad 

av tele och fiber. Tillkommande bebyggelse ska anslutas. Placering av ledningar utreds närmare i 

samband med förprojektering av gator inför granskningsskedet. 

Avfall 
Avfallsutrymmet ska dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall 

som uppkommer inom planområdet, vilket innebär att särskild yta inom allmän plats för detta ändamål 

inte behövs. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system för 

insamling av matavfall.  Avfallshantering inom området ska följa regler i kommunens 

avfallsföreskrifter och anpassas till det insamlingssystem som gäller för respektive bostadstyp. 

Framkomligheten för både hämtningsfordon och hämtningspersonal ska beaktas. Krav på utformning 

av vägar för tunga transporter med genomfart eller vändplan för att utesluta backning ska beaktas. 

Olika bostadskvarter i planområdet kräver olika lösningar för avfallshantering. Flerbostadshus ska ha 

soprum inom byggnaden eller närliggande sophus inom 50 meter från byggnader samt maximalt 10 

meter från farbar väg för tunga transporter. Avfallsutrymme ska dimensioneras med hänsyn till antal 

hushåll och veckotömning av avfallsfraktioner. 

I villaområde gäller sortering av hushållsavfall i 8 fraktioner vid fastighet. Småhus ska ha plats för två 

fyrfackskärl som ska ställas ut vid vägen inom max 3 meter från angöringsplats för hämtningsfordon. 

Inom skolområdet ska avfallsutrymme planeras inom byggnader eller i separata miljöhus. Placeringen 

av miljöhusen inom området ska ge bra tillgänglighet både för hämtningspersonal och 

avfallsavlämnare (t.ex. kökspersonal) samt även trafiksäkerhet. Sopbilen ska kunna vända utan att 

backa samt köra inom området där barnen inte vistas. Samma regler gäller även för slambil som ska 

tömma fettavskiljare vid skolkök. 

I planen södra del föreslås användningen centrum, handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, 

kontor och annan jämförlig småskalig verksamhet. Verksamheter behöver utrymme för att kunna lagra 

sitt verksamhetsavfall i anslutning till lokalen och verksamhetsavfall består av annat avfall än 

hushållsavfall som exempelvis kasserade kläder och varor. Matavfall från verksamheter samlas ofta in 

i containrar eller via matavfallskvarn till separat tank alternativt kombitank. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun planerar för 35 000 nya bostäder och fler arbetsplatser till 2030.  För att nå 

dit ska kommunen växa genom förtätning. Som en del i kommunens tillväxtplaner planeras nu 

utveckling av ett cirka 37 hektar stort område i anslutning till Kungsängens tätort.    

Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats som underlag till detaljplan för en första etapp i 

utvecklingen av Örnäs. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av bostäder, skola och 

verksamheter i Örnäs i den yttre delen av Kungsängens tätort och att koppla området kring Örnäs 

herrgård till Norrboda-Brunna. Totalt planeras cirka 500 bostäder av varierande karaktär och ett 

verksamhetsområde.  
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Planförslaget har bedömts kunna antas medföra betydande miljöpåverkan och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. MKB:n beskriver 

planförslagets konsekvenser med avseende på de miljöaspekter som bedömts vara betydande; 

naturmiljö, kulturmiljö och Vattenmiljö. Övriga miljöaspekter som också beskrivs är sociala 

konsekvenser, risk, buller och naturresurser.  

Planförslaget har utarbetats i en iterativ process under flera år där underlagsutredningar för olika 

miljöaspekter arbetats fram parallellt med planförslaget. Anpassningar av bebyggelsen har gjorts till 

områdets naturmiljö och kulturmiljö samtidigt som avvägningar gjorts med utgångspunkt att uppnå 

planens syfte. Trots de anpassningar som gjorts innebär planförslaget vissa negativa konsekvenser. Ett 

antal skyddsåtgärder har föreslagits för de olika miljöaspekterna för att minska påverkan.  

Störst negativa konsekvenser har planförslaget för naturmiljön. Planförslaget bedöms sammantaget 

kunna innebära stora negativa konsekvenser för naturmiljön. Detta eftersom exploatering sker inom ett 

område med orörd skogsmark som har inslag av sumpskog och våtmarker som i sig är en skyddsvärd 

naturtyp. I bedömningen har även vägts in att en del av Görvälns värdekärna som bedöms vara mycket 

betydelsefull för grönstrukturen kommer att försvinna. 

Planerad bebyggelse har anpassats till kulturmiljön kring Örnäs säteri och endast små negativa 

konsekvenser kvarstår i form av påverkan på kulturvärden och siktlinjer i det känsliga 

odlingslandskapet. Planförslaget bidrar till en negativ påverkan på naturresursen jordbruksmark då 

bebyggelsen innebär ett permanent ianspråktagande av cirka två hektar jordbruksmark, en naturresurs 

som då inte kan nyttjas för livsmedelsproduktion. Vad gäller övriga studerade miljöaspekter bedöms 

planförslaget kunna genomföras utan betydande konsekvenser för människa och miljö om föreslagna 

skyddsåtgärder vidtas.  

Ur rekreationssynpunkt bedöms detaljplanen medföra positiva konsekvenser även om en del 

rekreationsmöjligheter försvinner. Med detaljplanen kommer fler att bosätta sig inom området 

och därmed kunna ta del av den kulturhistoriska miljön runt om Örnäs Säteri samt 

naturreservatet Lillsjön-Örnässjön. Det kommer även bli lättare att ta sig till och röra sig i 

området genom tillgång till bättre vägar och ny entré till naturreservatet.  

En sammanfattning av planförslagets konsekvenser för olika miljöaspekter görs nedan. 

Kulturmiljö 

Den föreslagna detaljplanen innebär att skogsområdet och en mindre del av odlingslandskapet öster om 

Örnäs säteri tas i anspråk för bebyggelse. Inom utredningsområdet ligger ett mindre antal 

mönsterbostäder för arbetare med ursprung från fabriksmiljön på 1940-talet. I planförslaget tillkommer 

ett antal låghus inom detta område, men de ursprungliga arbetarbostäderna bevaras.  

Miljön i den västra delen av planområdet, öster om Örnäs säteri, bedöms i genomförd 

kulturmiljöutredning vara en värdefull kulturmiljö. Området bedöms  i kulturmiljöutredningen ha viss 

potential för ny bebyggelse, vilket dock förutsätter att den placeras och utformas med stor hänsyn till 

utpekade kulturhistoriska värden.  Planförslaget har utformats och anpassats med hänsyn till utpekade 

kulturvärden, bland annat har bebyggelsen koncentrerats till skogsbryn samt i anslutning till befintliga 

vägar på samma sätt som i den befintliga bebyggelsestrukturen, vilket innebär att fältet centralt i området 

kommer att bevaras som ett öppet fält/hagmark. Detta innebär i sin tur en mindre påverkan på befintliga 

siktlinjer och känslan av ett öppet landskapsrum. I kombination med att anpassningar görs av planerade 

bostäder i den västra delen av planområdet för att ansluta estetiskt till befintlig bebyggelse bedöms 

planförslagets konsekvenser för kulturmiljön i helhet vara små.  
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Naturmiljö 

Totalt sett bedöms planförslaget innebära stora negativa konsekvenser för naturmiljön. Exploateringen 

sker inom ett relativt stort område med orörd skogsmark som i vissa delar har inslag av sumpskog och 

våtmarker som i sig är en skyddsvärd naturtyp. Inom planområdet finns områden som i genomförd 

NVI klassats med vissa, påtagliga respektive höga naturvärden. Utformningen av planförslaget har 

tagit hänsyn till områden som har bedömts inneha höga naturvärden (klass 2), dock kan påverkan på   

dessa områden ändå inte uteslutas på grund av de markingrepp och utfyllnader som kommer att 

krävas. Planområdet ligger även i nära anslutning till ett naturreservat, vilket innebär en risk för 

påverkan som behöver beaktas vid utformning av anslutningar och höjdsättning för att inte riskera att 

påverka naturreservatet negativt. Även planområdets placering i Görvälnkilens värdekärna och 

följaktligen exploateringens påverkan på spridningssamband och den övergripande grönstrukturen har 

beaktats i den samlade bedömningen. Planförslaget kommer att ta i anspråk en inte oansenlig del i 

Görvälnkilens värdekärna. Den aktuella platsen för planförslaget bedöms i nuläget vara mycket 

betydelsefull för spridning genom grönstrukturen. Även om grönstrukturen på den aktuella platsen 

bedöms tåla detta intrång utan att arters möjlighet att sprida sig påverkas i någon större utsträckning, 

bidrar planen till en påtaglig förlust av konnektivitet. Sett i relation till den samlade påverkan med 

andra pågående planer och projekt i närområdet bedöms denna påverkan bli ännu större. 

Utifrån genomförd naturvärdesinventering från 2022 förekommer mindre vattensalamander, som är 

fridlyst, i ett mindre vattenområde inom planområdet. Det förekommer även häckningar av flera 

fågelarter och fladdermusarter i området, varav ett mindre antal är rödlistade. Arterna bedöms 

påverkas i olika omfattning av ett genomförande av planen, och beroende på vilka skyddsåtgärder som 

genomförs. Utifrån en tidigare naturvärdesinventering från 2019 förekommer några skyddsvärda träd 

(askar samt en jätteek). Huruvida dessa kan sparas vid utbyggnad av planen är oklart, men de står på 

kvartersmark. Avverkning av de skyddsvärda träden skulle bidra till den negativa påverkan på 

naturmiljön som planförslaget bedöms innebära. Förekomst av ask har minskat kraftigt de senaste 10 

åren enligt SLU (artdatabanken)1 och gamla ekar är ofta värdträd för en rad andra organismer som 

lavar och insekter.  

Rekreation 

De rekreativa värdena inom och omkring planområdet bedöms över lag bli mer tillgängliga för 

människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels kommer fler att bosätta sig inom 

området och därmed kunna del av den kulturhistoriska miljön runt Örnäs Säteri, dels naturreservatet 

Lillsjön-Örnässjön. Dels kommer människor som besöker planområdet lättare kunna ta sig till och röra 

sig i området genom tillgång till bättre vägar och belysning, ny entré till naturreservatet mm.     

Vattenmiljö 

Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med anledning av den 

förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Dagvatten planeras att ledas från området 

via gatustrukturen, öppna diken samt ev. en torrdamm vilket skapar möjlighet för dagvattnet att fördröjas 

och renas för att minska påverkan på recipienten nedströms. Utifrån de reningseffekter som studerats i 

dagvattenutredningen kan en översiktlig bedömning göras att den föreslagna dagvattenhanteringen 

kommer att ha sådan reningseffekt på samtliga ämnen att negativ påverkan på recipienten undviks.  Med 

föreslagna åtgärder görs således bedömningen att utbyggnad enligt planförslaget inte kommer att 

påverka vattenförekomstens status eller möjlighet att uppfylla någon miljökvalitetsnorm. 

Planförslaget innebär att flera vattenområden och delar av en utpekad sumpskog kommer att tas i 

anspråk. Detta kommer att innebära en negativ påverkan på de naturvärden som finns i områdena. I ett 
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av vattenområdena som har inventerats och som kommer tas i anspråk vid genomförandet av planen har 

mindre vattensalamander påträffats, vilket är en art som är skyddad enligt artskyddsförordningen. 

Buller 

Planförslaget innebär att fler bostäder anläggs i områden som är utsatta för buller vilket innebär att fler 

människor riskerar att bli störda av buller. Genomförd bullerutredning visar att de bostäder som planeras 

närmast E18 kommer att bli mest bullerutsatta. Hänsyn har tagits till trafikbuller vid utformning av 

byggnaderna i planförslaget och med lämplig lägenhetsutformning samt vissa bullerdämpande åtgärder 

(till exempel planerad bullervall mot E18) bedöms bostäder med god ljudkvalitet kunna byggas. 

Riktvärdena enligt Trafikbullerförordningen 2015:216 bedöms därmed kunna innehållas vid beaktande 

av lämpliga bullerdämpande åtgärder. I planförslaget föreslås att buller från angränsande 

industri/verksamhet inom planområdet ska uppfylla riktvärdena för Zon A enligt Boverkets allmänna 

råd, BFS 2020:2. Någon bullerpåverkan från verksamhetsområdet på bostäder som riskerar att 

överskrida gällande bullerriktvärden bedöms därmed inte kunna uppstå. 

Risk 

Planförslaget planeras att förläggas i nära anslutning till väg E18. Ett bebyggelsefritt avstånd på minst 

50 meter kommer dock att upprätthållas närmast vägen, vilket i framtagen riskutredning bedöms 

innebära att planförslaget inte medför någon risk kopplat till trafik med farligt gods. Inom planområdet, 

i den sydöstra delen, planeras ett mindre verksamhetsområde som ansluter och kompletterar befintligt 

verksamhetsområde i Brunna och Norrboda. Under förutsättning att verksamheterna som upprättas är 

av icke-störande karaktär (se avsnitt 6.5.3) bedöms verksamheterna inte kunna påverka närliggande 

bostäder ur ett riskperspektiv, detta bör dock regleras genom planbestämmelser. Även risker kopplat till 

närliggande hästverksamhet har utretts, och bedöms inte vara ett problem bland annat med hänsyn till 

avståndet mellan hästhållningen och närmast planerade bostadshus (ca 300 meter). 

Naturresurser 

Planförslaget innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med natur- och 

jordbruksmark ändras till bostads- och verksamhetsområde och innebär negativa konsekvenser då 

jordbruksmark tas i anspråk för exploatering. Inom planområdet finns cirka 5 hektar klassad 

jordbruksmark, av vilken cirka 2 hektar tas i anspråk genom den bebyggelse av hus och vägar som sker 

vid utbyggnad av planförslaget, medan cirka 3 hektar av jordbruksmarken sparas. Den jordbruksmark 

som finns inom planområdet är klassad med Klass 3 på en femgradig skala, vilket innebär att tidigare 

brukningsförhållanden har varit genomsnittliga i jämförelse med annan jordbruksmark i Stockholms län. 

Planförslaget innefattade tidigare bostäder på delar av åkermarken, vilka i det aktuella planförslaget har 

tagits bort för att begränsa påverkan på naturresursen jordbruksmark och områdets kulturmiljövärden 

som kopplar till denna. Ytan jordbruksmark som tas i anspråk har således begränsats vid utformningen 

av planförslaget. Planförslagets kvarstående påverkan bidrar trots detta till en negativ påverkan på 

naturresursen jordbruksmark då bebyggelsen innebär ett permanent ianspråktagande av en naturresurs 

som inte kan nyttjas för livsmedelsproduktion eller andra ekosystemtjänster.  
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Figur 63 Utsnitt från Jordbruksverkets, Länsstyrelsen och 

region Stockholms kartapplikation för jordbruksmark. 

Svartstreckad linje visar planområdets ungefärliga 

avgränsning. 

Byggskedet 

Utbyggnaden av området sker under flera år med etappvis inflyttning. Under byggskedet pågår arbeten 

som kan medföra påverkan på miljön och hälsan för de som vistas och bor i området under tiden. 

Miljöaspekter som bör följas upp under byggskedet är bland annat masshantering, damning och 

partikelspridning till luft, mark och vatten samt buller.   

Nollalternativet 

Nollalternativet beskriver en sannolik utveckling om planförslaget inte genomförs.  Områdets karaktär 

bedöms då även fortsättningsvis vara som det är i nuläget, det vill säga i huvudsak ett oexploaterat 

skogsområde, samt till mindre del ett småskaligt odlingslandskap med enstaka bebyggelse samt ett 

område närmast E18 för masshanteringsyta. Nollalternativet innebär att områdets natur- och 

kulturvärden kan bevaras som i nuläget. Samtidigt är tillgängligheten till dessa värden (i synnerhet 

naturreservatet kring Lillsjön-Örnässjön och kulturmiljön runt Örnäs Herrgård) idag relativt låg. 

Nollalternativet innebär även att kommunens riktlinjer och mål för bostadsförsörjning genom att 

utvidga tätorten blir svårare att uppnå. 

Ekonomiska konsekvenser 
Exploatörerna kommer överlåta mark som planläggs som allmän plats till kommunen utan ersättning. 

Exploatörerna kommer få kostnader i samband med lantmäteriförrättning och plankostnader. 

Exploatörerna kommer även bekosta samtlig utbyggnation inom kvartersmark. Exploatörerna kommer 

även löpande erlägga exploateringsersättning som motsvarar de faktiska kostnaderna för utbyggnation 

av allmän plats som kommunen utför. I ett exploateringsavtal tecknat med respektive part kommer 

utbyggnads- och kostnadsansvar för genomförandet av detaljplanen att redogöras. Där kommer bland 

annat markersättning, exploateringsersättning, förrättningskostnader, m.m. att regleras. 

Kommunen kommer få ökade driftkostnader i samband med detaljplanen då allmän plats tillkommer 

inom området. Kommunen kommer även få kostnader i samband med utbyggnation av allmän plats, 

men kommer sedan få igen dessa kostnader via den exploateringsersättning som löpande kommer 

erläggas av exploatören till kommunen. 

Figur 62 Utsnitt från kommunkartan, där rödstreckad linje 

visar Kungsängens tätortsavgränsning, svartstreckad linje 

visar planområdet ungefärliga avgränsning och de bruna 

ytorna jordbruksmark klassad enligt RUFS 2050. 
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

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 Norrboda Örnäs Mark AB, Kilenkrysset Bygg AB och 

HSB Norrboda Örnäs AB. En del angöring kommer att ligga inom kvartersmark vilket innebär att det 

kommer vara exploatörernas ansvar att anlägga dessa. 

Avtal 

Kommunen har tecknat planavtal med Norrboda Örnäs Mark AB, Kilenkrysset Bygg AB och HSB 

Norrboda Örnäs AB för att reglera kostnaderna för planarbetet. Samtliga tre parter bekostar 

gemensamt planarbetet. 

Exploateringsavtal ska vara upprättade mellan respektive Exploatör och kommunen i samband med 

beslut om granskning i planprocessen och godkännas i samband med detaljplanens antagande. 

Exploateringsavtal reglerar principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning 

för genomförandet av detaljplanen.  

Exploateringsavtalen ska reglera ansvar för utbyggnad av allmän plats, exploateringsersättning, 

bullerskydd, kulturmiljöskydd m.m. 

Trafikverket äger mark intill planområdet och om intrång görs på Trafikverkets mark krävs avtal med 

dem.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 

Kungsängens-Tibble 1:478, Kungsängens-Tibble 1:644>4, Kungsängens-Tibble 1:644>5 och Örnäs 

1:2 som samtliga är i privat ägo. 

Fastighetsbildning  

All planlagd allmän platsmark inom detaljplanen ska överföras från respektive fastighetsägare till 

kommunen. Detta sker genom en överenskommelse om fastighetsreglering som kommunen tar fram 

tillsammans med exploatörerna. Exploatörerna kommer överföra den allmänna platsen till kommunen 

utan ersättning. Exploatörerna kommer bekosta lantmäteriförrättningen. Totalt kommer ca 185 870 

kvm planläggas som allmän platsmark som ska överföras till en kommunal fastighet i samband med 

detaljplanens genomförande. 

I plankartan planläggs det för vägar på kvartersmark och för att säkerställa tillgängligheten till vägen 

för de boende ska det bildas en gemensamhetsanläggning för dessa vägar, där de som behöver ha 

tillgång till vägen ska ha en andel i anläggningen. Det kommer vara upp till lantmäteriet att avgöra 

vilka fastigheter som bör ha en andel i gemensamhetsanläggningen. Ansökan om bildande av 

gemensamhetsanläggning ska ansökas och bekostas av exploatörerna. 

Övriga för detaljplanen nödvändiga förrättningsåtgärder så som avstyckning ansöks och bekostas av 

exploatörerna.  
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Dikesföretag 

Det finns ett markavvattningsföretag inom planområdet. Markavvattningsföretaget, Örnäs dikesföretag 

1949, har till syfte att förbättra en liten areal jordbruksmark. Det tillhörande diket sammanfaller med 

flödesvägarna nordost om syltfabriken söder om Örnäsvägen. 

Vid dimensionering av företagets täckta avloppsledningar har flodvattenmängden uppskattats till 1,2 

liter från åker och 0,3 till 0,7 liter från annan mark. 

I samband med framtagandet av detaljplanen kommer markavvattningsföretaget behöva ombildas eller 

läggas ned och ersättas med en annan juridisk rätt att släppa ut vatten till Örnässjön förbi 

mellanliggande fastighet. Det kan ske i en ledning eller ett dike. Denna process påbörjas senast efter 

samråd och ska vara utrett innan detaljplanen kan antas. 

 

Figur 64 Markavvattningsföretag och båtnadsområden inom utredningsområdet samt vid utredningsområdets utlopp. 

Bildkälla: Länstyrelsens webbGIS (2021). 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 

För att säkerställa dagvattenlösningen för detaljplanen krävs det att en ledning dras från 

dagvattendammen inom planområdet till Örnässjön. För att detta ska vara möjligt behöver en 

ledningsrätt alternativt ett officialservitut bildas där de belastade fastigheterna är Örnäs 1:5 och Örnäs 

1:6 och kommer vara till förmån för kommunens VA-avdelning såsom VA-huvudman, alternativt en 

kommunal fastighet om det blir ett servitut. Ersättning för förrättningsåtgärd samt ersättning till de 

belastade fastigheterna för rättighetens bildande ska bekostas av exploatörerna i området. 
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Figur 65 Bilden visar möjligt utlopp från planområdet via dagvattenledning till recipienten. 

Inom planområdet finns det tre gemensamhetsanläggningar för befintliga vägar samt vatten- och 

avloppsledningar; Örnäs GA:1, Örnäs GA:2 och Örnäs GA:3. Samtliga förvaltas av Örnäs 

samfällighetsförening. I samband med detaljplanen behöver dessa gemensamhetsanläggningar 

omprövas via en anläggningsförrättning som bekostas och ansöks av exploatörerna, och i samband 

med förrättningen ska även föreningen hanteras. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Karta över fastighetskonsekvenser tillkommer i ett senare skede. 

Fastigheter inom 

planområdet 

Fastighetsreglering Planens konsekvenser 

Kungsängens-Tibble 

1:478  

Delar av fastigheten planläggs som allmän plats 

och kommer genom fastighetsreglering 

överföras till den kommunalägda fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:3  

Fastighetsreglering blir 

nödvändigt för att ägande 

förhållandena ska stämma 

överens med planen.  

Kungsängens-Tibble 

1:644 

Delar av fastigheten planläggs som allmän plats 

och kommer genom fastighetsreglering 

överföras till den kommunalägda fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:3  

Fastighetsreglering blir 

nödvändigt för att ägande 

förhållandena ska stämma 

överens med planen.  

Örnäs 1:2 Delar av fastigheten planläggs som allmän plats 

och kommer genom fastighetsreglering 

överföras till den kommunalägda fastigheten 

Kungsängens-Tibble 1:3  

Fastighetsreglering blir 

nödvändigt för att ägande 

förhållandena ska stämma 

överens med planen.  
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Rättigheter   

Ledningsrätt (NY) Ledningsrätt ska bildas för att möjliggöra 

dagvattenhantering. Ledningsrätten kommer att 

hamna på fastigheterna Örnäs 1:5 och 1:6 som 

ligger utanför planområdet. 

Ledningsrätten kommer att 

belasta två fastigheter utanför 

planområdet. 

Servitut - Väg Belastar Örnäs 1:1 och Örnäs 1:2, till förmån för 

Örnäs 1:5, Örnäs 1:6 och Örnäs 1:7.  

0139–00/13.A Rätt att inom ett 6 meter brett 

område nyttja utfartsvägar. 

Servitutet bedöms kunna 

påverkas av planläggningen på 

så vis att vägarna planläggs som 

allmän plats och servitutet är 

därmed inte längre nödvändigt. 

Servitut - VA Belastar Örnäs 1:1 och Örnäs 1:2, till förmån för 

Örnäs 1:5.  

0139–00/13.B Rätt att inom ett 5 meter brett 

område bibehålla etc. VA-ledning. 

Servitutet bedöms inte påverkas 

av planläggningen på ett 

negativt vis, men ledningens 

position behöver beaktas i 

samband med planens 

genomförande. 

Servitut Belastar Kungsängens-Tibble 1:478.  

70/4419 Avtalsservitut för vattentäkt 

Servitutet bedöms inte påverkas 

av planläggningen på ett 

negativt vis, men vattentäktens 

position behöver beaktas i 

samband med planens 

genomförande. 

Servitut Belastar Kungsängens-Tibble 1:644>4. 

70/4419 Avtalsservitut för vattentäkt 

Servitutet bedöms inte påverkas 

av planläggningen på ett 

negativt vis, men vattentäktens 

position behöver beaktas i 

samband med planens 

genomförande. 

Servitut Belastar Kungsängens-Tibble 1:644>5.  

70/4419 Avtalsservitut för vattentäkt 

Servitutet bedöms inte påverkas 

av planläggningen på ett 

negativt vis, men vattentäktens 

position behöver beaktas i 

samband med planens 

genomförande. 

Gemensamhetsanläggning 

– Örnäs GA:1, väg  

Örnäs GA:1 behöver omprövas genom en 

anläggningsförrättning. 5 fastigheter har andel i 

gemensamhetsanläggningen. Förvaltas av Örnäs 

samfällighetsförening. 

Omprövning krävs då delar av 

gemensamhetsanläggning 

omfattas av planområdet och 

kommer planläggas som 

kvartersmark och/eller allmän 

platsmark. 

Gemensamhetsanläggning 

– Örnäs GA:2, 

vattenledning  

Örnäs GA:2 behöver omprövas genom en 

anläggningsförrättning. 3 fastigheter har andel i 

gemensamhetsanläggningen. Förvaltas av Örnäs 

samfällighetsförening. 

Omprövning krävs då delar av 

gemensamhetsanläggning 

omfattas av planområdet och 

kommer planläggas som 

kvartersmark och/eller allmän 

platsmark. 
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Gemensamhetsanläggning 

– Örnäs GA:3, 

avloppsledning  

Örnäs GA:3 behöver omprövas genom en 

anläggningsförrättning. 4 fastigheter har andel i 

gemensamhetsanläggningen. Förvaltas av Örnäs 

samfällighetsförening. 

Omprövning krävs då delar av 

gemensamhetsanläggning 

omfattas av planområdet och 

kommer planläggas som 

kvartersmark och/eller allmän 

platsmark. 

Arrende   Befintliga bostäderna (5 st) 

inom område D, på fastigheten 

Örnäs 1:2 har arrenden. 

Arrendatorerna kommer att få 

ett erbjudande om köp av 

marken som arrendet omfattar, 

annars kommer arrendena 

kvarstå. 

Örnäs dikningsföretag   Delar av Örnäs dikningsföretag 

ligger inom planområdet och 

behöver omprövas. 

Fastigheter utanför 

planområdet 

 
 

Örnäs 1:5  Ledningsrätt kommer att belasta fastigheten. Detaljplanen påverkar 

fastigheten på sådant vis att en 

för fastigheten belastande 

ledningsrätt krävs för att 

genomföra detaljplanen.  

Örnäs 1:6 Ledningsrätt kommer att belasta fastigheten. Detaljplanen påverkar 

fastigheten på sådant vis att en 

för fastigheten belastande 

ledningsrätt krävs för att 

genomföra detaljplanen.  

Örnäs 1:4  Detaljplanen bedöms inte 

påverka fastigheten negativt 

Örnäs 1:7  Detaljplanen bedöms inte 

påverka fastigheten negativt. 

Kungsängens-Tibble 1:3 Allmän plats som planläggs med kommunalt 

huvudmannaskap kommer, utan ersättning, 

regleras in i fastigheten Kungsängens-Tibble 1:3 

Detaljplanen bedöms inte 

påverka fastigheten negativt. 

Kungsängens Kyrkby 

1:37 

 Detaljplanen bedöms inte 

påverka fastigheten negativt. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 

Exploatören bekostar nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering. Inför granskning 

av detaljplanen ska nödvändig geoteknisk utredning utföras. En dagvattenutredning har genomförts för 

projektet för att säkerhetsställa att projektet inte medför en belastning för kommunens 

dagvattensystem eller påverkar vattendragen negativt. Skyfall har även översiktligt utretts. 
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Utredningen tar utgångspunkt i de krav som kommunen ställer i sin planering för dagvatten, där 

flödesberäkningarna utgår från ett 20-års regn med klimatfaktorn1,25. Denna ger förslag till hantering 

av dagvatten från exploateringen inom planområdet. Dagvattnet föreslås fördröjas och renas inom 

planområdet. 

Dokumentation och kontroll 

Föreslagen exploatering i detaljplanen riskerar att påverka Örnässjön negativt. För att övervaka sjöns 

status och skydda sjön behöver ett recipientprovtagningsprogram tas fram i samband med 

detaljplanen. Kontrollprogrammet omfattar Örnässjöns status och en provtagningspunkt behöver 

läggas till där dagvattnet kommer att släppas. 

I samband med eventuell tillståndsprövning för vattenverksamhet kommer verksamhetsutövaren att 

förbindas till nya villkor eller åtgärder med avseende på t.ex. utsläpp till vatten. 

Till detaljplanens nästa skede -granskningsskedet, ska de nödvändiga kompensationsåtgärderna som 

behöver vidtas för att de identifierade skyddsvärda djurarterna inte ska utlösa artskyddsförbud vara 

inarbetade i detaljplanen. Det innebär att en särskild artskyddsutredning ska ha upprättats som 

beskriver hur djurens ekologiska kontinuerliga funktion kan upprätthållas och hur dessa populationer 

påverkas utav planens genomförande och förslagen på kompensationsåtgärder. 

Höjdsättning 

Det är av stor vikt att höjdsättning av planområdet görs korrekt ur ett dagvattenperspektiv, så att 

dagvatten kan avledas från området ytligt utan risk för översvämning. Dagvatten kommer att ledas 

framförallt i den tillkommande väginfrastrukturen och i områdets befintliga lågpunkter.  

+0.0 Markens höjd över angivet nollplan. 

 

Avfall 
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 

omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för 

genomförande av Detaljplanen. Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och 

godkännas av kommunens avfallsavdelning.  

Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera 

sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. 

Ekonomiska frågor 

Driftkostnader 

Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 

kommunen är skötsel av naturområden, gator samt gång- och cykelvägar. Kommunen får även 

kostnader för VA-nät samt dagvattendamm. 

Bygglov, bygganmälan, planavgift 

Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Ett planavtal har 

tecknats som reglerar plankostnaderna, därmed kommer ingen planavgift att tas ut i samband med 

bygglov. 
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Avgift för vatten och avlopp 

Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 

Lantmäteriförrättning 

Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län och bekostas av 

exploatörerna. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 15 år två år från den dag planen får laga kraft, för att kommunen ska kunna 

bygga ut allmän plats. 

Medverkande i projektet 

Till grund för detaljplanen ligger flera studier av Tyrens, Åkerlöf Hallin Akustik, WSP Sverige AB, 

Kraka Kulturmiljö. Planhandlingarna har tagits fram av WSP Sverige AB i samråd med kommunens 

planavdelning och exploateringskompetens från PE Teknik & Arkitektur AB. 

Upprättad 2022-12-15  

Plan- och exploateringsenheten 

Tove Carlsson       Sofi Tillman 

Enhetschef Plan- och exploatering 

Linnea Rosenberg         

Planarkitekt        Exploateringsingenjör 
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 Detaljplan Örnäs (Del av Örnäs 1:2 m.fl.) 
  Miljökonsekvensbeskrivning 
  2022-12-02 s 3 (94) 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun planerar för 35 000 nya bostäder och fler arbetsplatser till 2030. 
För att nå dit ska kommunen växa genom förtätning. Som en del i kommunens 
tillväxtplaner planeras nu utveckling av ett cirka 37 hektar stort område i anslutning till 
Kungsängens tätort.  

Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats som underlag till detaljplan för en 
första etapp i utvecklingen av Örnäs. Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av 
bostäder, skola och verksamheter i Örnäs i den yttre delen av Kungsängens tätort och att 
koppla området kring Örnäs herrgård till Norrboda-Brunna. Totalt planeras cirka 500 
bostäder av varierande karaktär och ett verksamhetsområde.   

Planförslaget har bedömts kunna antas medföra betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför upprättats. MKB:n beskriver 
planförslagets konsekvenser med avseende på de miljöaspekter som bedömts vara 
betydande; naturmiljö, kulturmiljö och Vattenmiljö. Övriga miljöaspekter som också 
beskrivs är sociala konsekvenser, risk, buller och naturresurser. 

Planförslaget har utarbetats i en iterativ process under flera år där underlagsutredningar 
för olika miljöaspekter arbetats fram parallellt med planförslaget. Anpassningar av 
bebyggelsen har gjorts till områdets naturmiljö och kulturmiljö samtidigt som 
avvägningar gjorts med utgångspunkt att uppnå planens syfte. Trots de anpassningar 
som gjorts innebär planförslaget vissa negativa konsekvenser. Ett antal skyddsåtgärder 
har föreslagits för de olika miljöaspekterna för att minska påverkan. 

Störst negativa konsekvenser har planförslaget för naturmiljön. Planförslaget bedöms 
sammantaget kunna innebära stora negativa konsekvenser för naturmiljön. Detta 
eftersom exploatering sker inom ett område med orörd skogsmark som har inslag av 
sumpskog och våtmarker som i sig är en skyddsvärd naturtyp. I bedömningen har även 
vägts in att en del av Görvälns värdekärna som bedöms vara mycket betydelsefull för 
grönstrukturen kommer att försvinna.  

Planerad bebyggelse har anpassats till kulturmiljön kring Örnäs säteri och endast små 
negativa konsekvenser kvarstår i form av påverkan på kulturvärden och siktlinjer i det 
känsliga odlingslandskapet. Planförslaget bidrar till en negativ påverkan på 
naturresursen jordbruksmark då bebyggelsen innebär ett permanent ianspråktagande av 
cirka två hektar jordbruksmark, en naturresurs som då inte kan nyttjas för 
livsmedelsproduktion. Vad gäller övriga studerade miljöaspekter bedöms planförslaget 
kunna genomföras utan betydande konsekvenser för människa och miljö om föreslagna 
skyddsåtgärder vidtas. 

Ur rekreationssynpunkt bedöms detaljplanen medföra positiva konsekvenser även om en 
del rekreationsmöjligheter försvinner. Med detaljplanen kommer fler att bosätta sig inom 
området och därmed kunna ta del av den kulturhistoriska miljön runt om Örnäs Säteri 
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samt naturreservatet Lillsjön-Örnässjön. Det kommer även bli lättare att ta sig till och 
röra sig i området genom tillgång till bättre vägar och ny entré till naturreservatet. 

En sammanfattning av planförslagets konsekvenser för olika miljöaspekter görs nedan. 

Kulturmiljö 
Den föreslagna detaljplanen innebär att skogsområdet och en mindre del av 
odlingslandskapet öster om Örnäs säteri tas i anspråk för bebyggelse. Inom 
utredningsområdet ligger ett mindre antal mönsterbostäder för arbetare med ursprung från 
fabriksmiljön på 1940-talet. I planförslaget tillkommer ett antal låghus inom detta 
område, men de ursprungliga arbetarbostäderna bevaras.   

Miljön i den västra delen av planområdet, öster om Örnäs säteri, bedöms i genomförd 
kulturmiljöutredning vara en värdefull kulturmiljö. Området bedöms i 
kulturmiljöutredningen ha viss potential för ny bebyggelse, vilket dock förutsätter att den 
placeras och utformas med stor hänsyn till utpekade kulturhistoriska värden. 
Planförslaget har utformats och anpassats med hänsyn till utpekade kulturvärden, bland 
annat har bebyggelsen koncentrerats till skogsbryn samt i anslutning till befintliga vägar 
på samma sätt som i den befintliga bebyggelsestrukturen, vilket innebär att fältet centralt 
i området kommer att bevaras som ett öppet fält/hagmark. Detta innebär i sin tur en 
mindre påverkan på befintliga siktlinjer och känslan av ett öppet landskapsrum. I 
kombination med att anpassningar görs av planerade bostäder i den västra delen av 
planområdet för att ansluta estetiskt till befintlig bebyggelse bedöms planförslagets 
konsekvenser för kulturmiljön i helhet vara små.  

Naturmiljö  
Totalt sett bedöms planförslaget innebära stora negativa konsekvenser för naturmiljön. 
Exploateringen sker inom ett relativt stort område med orörd skogsmark som i vissa 
delar har inslag av sumpskog och våtmarker som i sig är en skyddsvärd naturtyp. Inom 
planområdet finns områden som i genomförd NVI klassats med vissa, påtagliga 
respektive höga naturvärden. Utformningen av planförslaget har tagit hänsyn till 
områden som har bedömts inneha höga naturvärden (klass 2), dock kan påverkan på 
dessa områden ändå inte uteslutas på grund av de markingrepp och utfyllnader som 
kommer att krävas. Planområdet ligger även i nära anslutning till ett naturreservat, 
vilket innebär en risk för påverkan som behöver beaktas vid utformning av anslutningar 
och höjdsättning för att inte riskera att påverka naturreservatet negativt.   

Även planområdets placering i Görvälnkilens värdekärna och följaktligen 
exploateringens påverkan på spridningssamband och den övergripande grönstrukturen 
har beaktats i den samlade bedömningen. Planförslaget kommer att ta i anspråk en inte 
oansenlig del i Görvälnkilens värdekärna. Den aktuella platsen för planförslaget bedöms 
i nuläget vara mycket betydelsefull för spridning genom grönstrukturen. Även om 
grönstrukturen på den aktuella platsen bedöms tåla detta intrång utan att arters möjlighet 
att sprida sig påverkas i någon större utsträckning, bidrar planen till en påtaglig förlust 
av konnektivitet. Sett i relation till den samlade påverkan med andra pågående planer 
och projekt i närområdet bedöms denna påverkan bli ännu större.  
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Utifrån genomförd naturvärdesinventering från 2022 förekommer mindre 
vattensalamander, som är fridlyst, i ett mindre vattenområde inom planområdet. Det 
förekommer även häckningar av flera fågelarter och fladdermusarter i området, varav ett 
mindre antal är rödlistade. Arterna bedöms påverkas i olika omfattning av ett 
genomförande av planen, och beroende på vilka skyddsåtgärder som genomförs. 

Utifrån en tidigare naturvärdesinventering från 2019 förekommer några skyddsvärda träd 
(askar samt en jätteek). Huruvida dessa kan sparas vid utbyggnad av planen är oklart, men 
de står på kvartersmark. Avverkning av de skyddsvärda träden skulle bidra till den 
negativa påverkan på naturmiljön som planförslaget bedöms innebära. Förekomst av ask 
har minskat kraftigt de senaste 10 åren enligt SLU (artdatabanken)1 och gamla ekar är 
ofta värdträd för en rad andra organismer som lavar och insekter.  

Rekreation 
De rekreativa värdena inom och omkring planområdet bedöms överlag bli mer 
tillgängliga för människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels kommer 
fler att bosätta sig inom området och därmed kunna del av den kulturhistoriska miljön 
runt Örnäs Säteri samt naturreservatet Lillsjön-Örnässjön. Dels kommer människor som 
besöker planområdet lättare kunna ta sig till och röra sig i området genom tillgång till 
bättre vägar och belysning, ny entré till naturreservatet mm.  

Vattenmiljö 
Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med 
anledning av den förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Dagvatten 
planeras att ledas från området via gatustrukturen, öppna diken samt ev. en torrdamm 
vilket skapar möjlighet för dagvattnet att fördröjas och renas för att minska påverkan på 
recipienten nedströms. Utifrån de reningseffekter som studerats i dagvattenutredningen 
kan en översiktlig bedömning göras att den föreslagna dagvattenhanteringen kommer att 
ha sådan reningseffekt på samtliga ämnen att negativ påverkan på recipienten undviks. 
Med föreslagna åtgärder görs således bedömningen att utbyggnad enligt planförslaget inte 
kommer att påverka vattenförekomstens status eller möjlighet att uppfylla någon 
miljökvalitetsnorm. 

Planförslaget innebär att flera vattenområden och delar av en utpekad sumpskog kommer 
att tas i anspråk. Detta kommer att innebära en negativ påverkan på de naturvärden som 
finns i områdena. I ett av vattenområdena som har inventerats och som kommer tas i 
anspråk vid genomförandet av planen har mindre vattensalamander påträffats, vilket är 
en art som är skyddad enligt artskyddsförordningen.  

Buller 
Planförslaget innebär att fler bostäder anläggs i områden som är utsatta för buller vilket 
innebär att fler människor riskerar att bli störda av buller. Genomförd bullerutredning 
visar att de bostäder som planeras närmast E18 kommer att bli mest bullerutsatta.   

 
1 Ask - Naturvård från SLU Artdatabanken (artfakta.se) 
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Hänsyn har tagits till trafikbuller vid utformning av byggnaderna i planförslaget och med 
lämplig lägenhetsutformning samt vissa bullerdämpande åtgärder (till exempel planerad 
bullervall mot E18) bedöms bostäder med god ljudkvalitet kunna byggas. Riktvärdena 
enligt Trafikbullerförordningen 2015:216 bedöms därmed kunna innehållas vid 
beaktande av lämpliga bullerdämpande åtgärder. I planförslaget föreslås att buller från 
angränsande industri/verksamhet inom planområdet ska uppfylla riktvärdena för Zon A 
enligt Boverkets allmänna råd, BFS 2020:2. Någon bullerpåverkan från 
verksamhetsområdet på bostäder som riskerar att överskrida gällande bullerriktvärden 
bedöms därmed inte kunna uppstå. 

Risk 
Planförslaget planeras att förläggas i nära anslutning till väg E18. Ett bebyggelsefritt 
avstånd på minst 50 meter kommer dock att upprätthållas närmast vägen, vilket i 
framtagen riskutredning bedöms innebära att planförslaget inte medför någon risk kopplat 
till trafik med farligt gods. Inom planområdet, i den sydöstra delen, planeras ett mindre 
verksamhetsområde som ansluter och kompletterar befintligt verksamhetsområde i 
Brunna och Norrboda. Under förutsättning att verksamheterna som upprättas är av icke-
störande karaktär (se avsnitt 6.5.3) bedöms verksamheterna inte kunna påverka 
närliggande bostäder ur ett riskperspektiv, detta bör dock regleras genom 
planbestämmelser. Även risker kopplat till närliggande hästverksamhet har utretts, och 
bedöms inte vara ett problem bland annat med hänsyn till avståndet mellan hästhållningen 
och närmast planerade bostadshus (ca 300 meter). 

Naturresurser 
Planförslaget innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med natur- 
och jordbruksmark ändras till bostads- och verksamhetsområde och innebär negativa 
konsekvenser då jordbruksmark tas i anspråk för exploatering. Inom planområdet finns 
cirka 5 hektar klassad jordbruksmark, av vilken cirka 2 hektar tas i anspråk genom den 
bebyggelse av hus och vägar som sker vid utbyggnad av planförslaget, medan cirka 3 
hektar av jordbruksmarken sparas. Den jordbruksmark som finns inom planområdet är 
klassad med Klass 3 på en femgradig skala, vilket innebär att tidigare 
brukningsförhållanden har varit genomsnittliga i jämförelse med annan jordbruksmark i 
Stockholms län. Planförslaget innefattade tidigare bostäder på delar av åkermarken, vilka 
i det aktuella planförslaget har tagits bort för att begränsa påverkan på naturresursen 
jordbruksmark och områdets kulturmiljövärden som kopplar till denna. Ytan 
jordbruksmark som tas i anspråk har således begränsats vid utformningen av 
planförslaget. Planförslagets kvarstående påverkan bidrar trots detta till en negativ 
påverkan på naturresursen jordbruksmark då bebyggelsen innebär ett permanent 
ianspråktagande av en naturresurs som inte kan nyttjas för livsmedelsproduktion eller 
andra ekosystemtjänster.  

  



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2022-12-02

 

 

 

 Detaljplan Örnäs (Del av Örnäs 1:2 m.fl.) 
  Miljökonsekvensbeskrivning 
  2022-12-02 s 7 (94) 

 

Byggskedet 
Utbyggnaden av området sker under flera år med etappvis inflyttning. Under byggskedet 
pågår arbeten som kan medföra påverkan på miljön och hälsan för de som vistas och bor 
i området under tiden. Miljöaspekter som bör följas upp under byggskedet är bland annat 
masshantering, damning och partikelspridning till luft, mark och vatten samt buller. 

Nollalternativet 
Nollalternativet beskriver en sannolik utveckling om planförslaget inte genomförs. 
Områdets karaktär bedöms då även fortsättningsvis vara som det är i nuläget, det vill 
säga i huvudsak ett oexploaterat skogsområde, samt till mindre del ett småskaligt 
odlingslandskap med enstaka bebyggelse samt ett område närmast E18 för 
masshanteringsyta. Nollalternativet innebär att områdets natur- och kulturvärden kan 
bevaras som i nuläget. Samtidigt är tillgängligheten till dessa värden (i synnerhet 
naturreservatet kring Lillsjön-Örnässjön och kulturmiljön runt Örnäs Herrgård) idag 
relativt låg. Nollalternativet innebär även att kommunens riktlinjer och mål för 
bostadsförsörjning genom att utvidga tätorten blir svårare att uppnå. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och syfte 
Upplands-Bro kommun tillhör Stockholms län och ligger i det kraftigt växande 
Storstockholm, vid gränsen mot Uppsala län. Kommunen ligger också mitt i Mälardalen, 
en av Sveriges mest expansiva storstadsregioner som har ett strategiskt läge både i Sverige 
och i Norden. Järnväg och motorväg i form av Mälarbanan respektive väg E18 utgör 
pulsådror genom kommunen. Det nordvästliga läget i Storstockholm innebär också närhet 
till Arlanda. Till följd av befolkningstillväxten och utvecklingen av den sammanbindande 
infrastrukturen utgör Stockholmsregionen i stor utsträckning en gemensam arbets- och 
bostadsmarknad.  

Upplands-Bro kommuns ambition är att planera för en tänkbar befolkningsutveckling till 
35 000 invånare och 5000 nya bostäder år 20302.   

Som en del i kommunens tillväxtplaner planeras nu utveckling av ett cirka 37 hektar stort 
område i anslutning till Kungsängens tätort. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 
utveckling av bostäder, skola och verksamheter i Örnäs i den yttre delen av Kungsängens 
tätort och att koppla området kring Örnäs herrgård till Norrboda-Brunna. Detaljplanen 
medför att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär 
kan uppföras. Även skola och verksamheter planeras byggas inom detaljplaneområdet.  

Planområdet ligger nordöst om Örnässjön och avgränsas av naturreservatet Lillsjön-
Örnässjön i väst, Örnäs gård och herrgård i norr och bostads- och handelsområdet 
Norrboda-Brunna i syd. Längs områdets östra kant löper motorvägen E18. Den norra 
delen av planområdet, belägen närmast Örnäs herrgård, består av tomtmark med 
anslutande betesmark. Planområdet består huvudsakligen av obebyggd mark med 
undantag från ett fåtal byggnader i den norra delen. En stor del av området, i dess centrala 
och södra del består av barrskog med inslag av fuktigare områden och värdefulla 
sumpskogspartier. En masshanteringsyta med pågående verksamhet är belägen mot E18. 

Planområdet omfattar fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:478 och 1:644 samt del av 
Örnäs 1:2 som ägs av Kilenkrysset AB, Villamarken Exploatering i Stockholm AB och 
HSB Bostad AB. 

 
2 ÖP 2010 - Översiktsplan för Upplands-Bro kommun 
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2. MILJÖBEDÖMNING 

2.1. Miljöbedömning i planprocessen 
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller 
ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk 
miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.   

Inledningsvis behöver det undersökas om planen eller programmets genomförande kan 
ge upphov till betydande miljöpåverkan. Om planen kan ge upphov till betydande 
miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. Syftet med en miljöbedömning 
är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling 
främjas. 

Under processen med miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
arbetas fram (6 kap. 11 §). Myndigheten eller kommunen ska samråda om hur 
omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas, 
ett så kallat avgränsningssamråd. En MKB innefattar analys och bedömning av 
konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och 
hushållning med naturresurser. Arbetet med en MKB ska integreras med den övriga 
planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så 
att möjligheter att finna miljöanpassade lösningar ökar.  

2.2. Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Upplands-Bro kommun har i genomförd behovsbedömning (Upplands-Bro kommun, 
2019) bedömt att den planerade exploateringen och utvecklingen i programområdet för 
Örnäs kan medföra betydande miljöpåverkan. Skälet till bedömningen grundar sig 
framförallt på den påverkan som skulle kunna uppkomma på kulturmiljön och 
naturmiljön/vattenmiljön i området. I behovsbedömningen lyfts bland annat fram att 
planområdet delvis består av en kulturmiljöhistorisk rik miljö vid Örnäs herrgård. Det 
lyfts vidare fram att planområdet är beläget inom värdekärna för den regionala 
grönkilen Görväln och angränsar till naturreservatet Lillsjön-Örnässjön som har stora 
biologiska värden samt att dagvattnet från planområdet skulle kunna påverka 
recipienten Örnässjön som är en ekologisk särskilt känslig sjö. Örnässjön kommer även 
bli en vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer efter nuvarande 
förvaltningscykel (2017-2021). Det nämns också att trots att planområdet, generellt sett 
har relativt låga naturvärden är arealen oexploaterad natur som ianspråktas stor samt att 
fuktig mark tas i anspråk. Bebyggelsen behöver anpassas för att minimera påverkan på 
naturmiljön/vattenmiljö, landskapsbilden och inverka på upplevelsen av kulturvärdena.  
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Enligt miljöbalken ska den som upprättar en MKB samråda med berörda länsstyrelser 
och kommuner om undersökningen/behovsbedömningen. Ett skriftligt samråd har 
hållits med länsstyrelsen och en behovsbedömning inkom till Länsstyrelsen den 1 
november 2019. Länsstyrelsen meddelade i ett samrådsyttrande 2019-11-27 att 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att genomförande av detaljplanen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan.   
 

2.3. Metod miljöbedömning 
I miljökonsekvensbeskrivningen används benämningarna påverkan, effekt och 
konsekvens.   
 

• Påverkan – den fysiska åtgärden i sig.  
• Effekt – den förändring som uppkommer i omgivningen till följd av 
påverkan. Effekten är omfattningen eller graden av påverkan. Om det är möjligt 
beskrivs det kvantitativt.  
• Konsekvens – betydelsen av den förändring som uppstår. Konsekvens definieras 
som en sammanvägning av miljöaspektens värde och omfattning av påverkan 
(=effekten). 
 

Bedömning av miljökonsekvenserna för varje miljöaspekt bygger på en analys av 
relationen mellan befintliga värden, värdenas känslighet, frekvens och varaktighet av en 
påverkan samt omfattningen av förväntad miljöpåverkan (= miljöeffekt). Omfattning har 
två dimensioner: en geografisk, där skalan kan gälla enskilda områden eller hela 
planområdet, samt storleken av effekten, det vill säga hur stor andel som påverkas och i 
vilken grad. Konsekvenser av miljöaspekter som har bedömts medföra betydande 
miljöpåverkan (naturmiljö, kulturmiljö respektive vattenmiljö) bedöms utifrån en 
bedömningsskala, se beskrivning nedan. Resterande miljökonsekvenser bedöms och 
redovisas i enklare form, huvudsakligen i text.  

Bedömning av berörda värden 
Värde beskrivs utifrån nulägets förutsättningar och kan utgöras av objekt och/eller 
områden, samt samband inom eller mellan dessa. Värdet beror bland annat på 
egenskaper såsom storlek, unicitet, robusthet och koppling till omgivningen. 
Bedömningarna är i olika grad baserade på tidigare nationella eller lokala värderingar, 
klassificeringar och standarder. Bedömningsskalor för värde sker utifrån en tregradig 
skala enligt Tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Bedömningsskalor för värdet. 

Högt värde Områden av stor betydelse för natur-, och kulturmiljö, ofta 
ur ett nationellt och/eller regionalt perspektiv. Naturmiljöer 
som är stora och sammanhängande, har stor betydelse för 
biologisk mångfald, ekologiska spridningssamband och 
funktioner och områden med stor artrikedom (klass 1 och 
23). Exempel på områden som generellt har ett högt värde är 
våtmarker. Vattenområden viktiga för 
dricksvattenförsörjning och/eller med höga naturvärden.  
Områden som är avgörande för att kunna tolka ett områdes 
historia och utveckling och/eller områden som utgör en 
värdefull kulturhistorisk helhetsmiljö. 
 

Måttligt värde Områden av viss betydelse för natur-, och kulturmiljö, ofta 
ur ett regionalt och/eller lokalt perspektiv. Naturmiljöer som 
har betydelse för biologisk mångfald, ekologiska 
spridningssamband och funktioner och områden med viss 
artrikedom. Vattenområden med viss betydelse för 
dricksvattenförsörjning och/eller områden med måttliga 
naturvärden. 
Områden som är viktiga för att kunna tolka ett områdes 
historia och utveckling och/eller områden som utgör en 
kulturhistorisk helhetsmiljö med vissa värden. 
 

Lågt värde Områden av liten betydelse för natur-, och kulturmiljö, ofta 
ur ett lokalt perspektiv. Naturmiljöer som saknar eller har 
liten betydelse för biologisk mångfald, ekologiska 
spridningssamband och funktioner och har låg artrikedom. 
Vattenområden som saknar intresse ur 
dricksvattenförsörjning och/eller har låga naturvärden. 
Områden med enstaka kulturhistoriska lämningar och/eller 
områden som saknar kulturhistorisk helhetsmiljö. 
 

 

Bedömning av påverkan och effekt   
Påverkan bedöms utifrån de störningar som genomförande av planförslaget ger upphov 
till. Effekten är omfattningen eller graden av påverkan och beskrivs, om möjligt, 
kvantitativt. Bedömningen av effekten tar stöd i en sjugradig skala enligt och Tabell 2 
nedan. 

 
3 Naturvärdesklass 1 respektive 2 utgör högsta respektive högt naturvärde och är de högst värderade naturmiljöerna enligt SIS-

standarden för naturvärdesinventeringar, SS199000 
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Tabell 2. Bedömningsskalor för påverkan/effekt. 

Stor negativ påverkan 
 

Större delen av ett områdes yta och 
värdekärna/värdekärnor skadas varaktigt. Exempelvis 
att stora orörda naturområden eller våtmarker 
ianspråktas. Viktiga ekologiska samband bryts och 
artrikedomen minskar kraftigt. Kulturhistoriska 
strukturer och samband bryts eller går förlorade. 
Betydelsebärande lämningar försvinner helt. 
Omfattande ökning av utsläpp av föroreningar 
och/eller näringsämnen till ytvatten. Om 
miljökvalitetsnormer inte klaras eller status 
långsiktigt försämras i en vattenförekomst.  

Måttlig negativ påverkan 
 

Delar av ett områdes yta och värdekärna/värdekärnor 
skadas påtagligt. Ekologiska samband försvagas och 
artrikedomen minskar. Kulturhistoriska strukturer, 
samband och/eller betydelsebärande lämningar 
försvagas eller går delvis förlorade. 
Ökning av utsläpp av föroreningar och/eller 
näringsämnen till ytvatten. Miljökvalitetsnormer 
påverkas negativt under en övergående period.  
 

Liten negativ påverkan 
 

Mindre delar av ett områdes yta påverkas men inga 
värdekärnor. Ekologiska samband försvagas i liten 
utsträckning och artrikedomen minskar marginellt. 
Kulturhistoriska strukturer, samband och/eller 
betydelsebärande lämningar påverkas inte påtagligt, 
går fortfarande att utläsa i landskapet. 
Marginell ökning av utsläpp av föroreningar och/eller 
näringsämnen till ytvatten. Varken 
miljökvalitetsnormer eller dess ingående 
kvalitetsfaktorer förändras.  
 

Ingen påverkan  



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2022-12-02

 

 

 

 Detaljplan Örnäs (Del av Örnäs 1:2 m.fl.) 
  Miljökonsekvensbeskrivning 
  2022-12-02 s 15 (94) 

Liten positiv påverkan 
 

Mindre delar av ett områdes yta påverkas positivt 
men inga värdekärnor. Ekologiska samband förstärks 
i liten utsträckning och artrikedomen ökar marginellt. 
Kulturhistoriska strukturer, samband och/eller 
betydelsebärande lämningar stärks och/eller 
tydliggörs marginellt. 
Marginell minskning av utsläpp av föroreningar 
och/eller näringsämnen till ytvatten. Varken 
miljökvalitetsnormer eller dess ingående 
kvalitetsfaktorer förändras. 
 

Måttlig positiv påverkan 
 

Utökning av ett område för natur-, kultur och 
rekreation och/eller att kvaliteten på 
värdekärna/värdekärnor påtagligt förbättras. 
Ekologiska samband förstärks och artrikedomen ökar. 
Kulturhistoriska strukturer, samband och/eller 
betydelsebärande lämningar stärks och/eller 
tydliggörs. 
Minskning av utsläpp av föroreningar och/eller 
näringsämnen till ytvatten. Ytvattnets kvalitet 
förbättras.  
 

Stor positiv påverkan 
 

Betydande utökning av ett område för natur-, kultur 
och rekreation och/eller att kvaliteten på 
värdekärna/värdekärnor förbättras kraftigt och/eller 
att nya värdekärnor tillskapas. Viktiga ekologiska 
samband förstärks i stor utveckling och artrikedomen 
ökar kraftigt. Kulturhistoriska strukturer, samband 
och/eller betydelsebärande lämningar stärks och/eller 
tydliggörs i hög grad. 
Omfattande minskning av utsläpp av föroreningar 
och/eller näringsämnen till ytvatten. Ytvattnets 
kvalitet förbättras i stor grad och status förbättras 
långsiktigt i en vattenförekomst.  
 

 
 
Bedömning av konsekvens 
Konsekvensen är en sammanvägning av värde och omfattning av påverkan (effekten). 
Detta illustreras i Tabell 3 där matrisen har värde på ena axeln och påverkan/effekten på 
den andra. Konsekvenser beskrivs sedan i text, bl.a. utifrån om de är positiva eller 
negativa, stora eller små, om de är temporära eller permanenta samt hur ofta de sker 
(frekvensen). 

  



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2022-12-02

 

 

 

 Detaljplan Örnäs (Del av Örnäs 1:2 m.fl.) 
  Miljökonsekvensbeskrivning 
  2022-12-02 s 16 (94) 

Tabell 3. Resultatet av konsekvensbedömningen redovisas enligt en sjugradig skala. 

             Värde 

Påverkan 

Lågt värde Måttligt värde Högt värde 

Stor negativ påverkan Små negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Stora negativa 
konsekvenser 

Måttlig negativ 
påverkan 

Små negativa 
konsekvenser 

Måttliga negativa 
konsekvenser 

Måttliga 
negativa 
konsekvenser 

Liten negativ påverkan Små/inga negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Små/måttliga 
negativa 
konsekvenser 

Ingen påverkan Inga konsekvenser 

Liten positiv påverkan Små/inga positiva 
konsekvenser 

Små positiva 
konsekvenser 

Måttliga positiva 
konsekvenser 

Måttlig positiv 
påverkan 

Små positiva 
konsekvenser 

Måttliga positiva 
konsekvenser 

Måttliga positiva 
konsekvenser 

Stor positiv påverkan Små positiva 
konsekvenser 

Måttliga positiva 
konsekvenser 

Stora positiva 
konsekvenser 
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3. OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1. Planområdet 
Planområdet är cirka 37 hektar stort och ligger väster om Kungsängen i Upplands-Bro 
kommun. Planområdet avgränsas av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i sydväst, Örnäs 
gård och herrgård i väster och bostads- och handelsområdet Norrboda-Brunna i sydöst. 
Längs områdets norra och östra kant löper motorvägen E18.  

Ett planprogram togs fram för området 2016.  

 

Figur 1. Programområdets lokalisering i Upplands-Bro kommun. Aktuell detaljplan angavs som etapp 1 i 
planprogrammet. 

Marknivåer inom området varierar mellan cirka +21 m och +59 m (RH 2000). Marken 
öster om sjön utgörs till största delen av skogsmark, men också en masshanteringsyta. På 
norra sidan av sjön finns mindre skogsområden och öppna ytor som åker och hagmark. 
Det finns bland annat en hästgård, en livsmedelsindustri och en herrgård.  

I norr utgörs marken till största del av lera med inslag av berg och fastjordskullar.  

Skogsmarken utgörs av morän och berg i dagen. I södra delen av området finns ett låglänt 
område där vatten är instängt och det har bildats ett torvlager ovan leran.  
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Grundvatten förekommer i morän- och bergområden som lokala vattenytor i isolerade 
lågpunkter i det underliggande berget. Sumpskog förekommer i östra delen av 
detaljplaneområdet.  

Delar av området ingår Görvälnkilen (se Figur 2), som är en av Stockholms gröna kilar. 

3.2. Örnäs i ett regionalt perspektiv, RUFS 2050 
Den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050, framtagen av Stockholms läns landsting, 
är en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera 
Stockholmsregionens långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. RUFS 2050 
vann laga kraft i oktober 2018 och siktar som namnet antyder mot år 2050. Planen 
kommer att ligga till grund för den fysiska planeringen i regionen.  

Planförslaget ligger i plankartan till RUFS 2050 delvis inom område som är utpekat som 
sekundärt respektive primärt utbyggnadsområde, delvis inom en så kallad grön kil, se 
Figur 2. 

 

Figur 2. Plankarta för RUFS 2050. Läget för detaljplanen är markerat med röd ring.  

I RUFS beskrivs den regionala grönstrukturen vilken består av tio gröna kilar med gröna 
värdekärnor samt stora samlade rekreations-, natur- och kulturvärden i länets 
landsbygdsområden. Cirka 44 % av planområdet är beläget inom en grön värdekärna i 
Görvälnkilen som är en del av dessa 10 gröna kilar. Görvälnkilen går igenom delar av 
detaljplanområdet. Enligt RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för 
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Stockholmsregionen) är det angeläget att bevara de gröna kilarna. Görvälnkilen är ett av 
flera stora sammanhängande vatten- och naturområden i länet och bildandet av det 
kommunala naturreservatet Lillsjön-Örnässjön är ett led i att säkerställa denna naturmark 
för framtiden.  

De gröna kilarna är definierade så att de följer bebyggelsestrukturen och har identifierats 
utifrån sina värden för natur-, rekreation- eller kulturmiljö. De är olika till sin karaktär 
och har olika innehåll och funktioner. Kilarna innehåller kilområden, gröna värdekärnor 
– där flera höga värden inom grönstrukturen sammanfaller – och gröna svaga samband. 
Planområdet är delvis beläget inom en av Görvälnkilens värdekärnor, se Figur 2. Kilarna 
ger djur och växter möjlighet att leva och sprida sig även in i bebyggda områden, via en 
lokal grönstruktur. På detta sätt kan kilarna skapa förutsättning för en biologisk mångfald 
och många ekosystemtjänster i regionens mer centrala delar.  

3.3. Planförhållanden 

3.3.1. Planprogram 
Ett planprogram har tagits fram för området (Upplands-Bro kommun, 2016). Syftet med 
planprogrammet är att översiktligt utreda förutsättningar och utforma utgångspunkter för 
kommande detaljplanering av nya bostads- och verksamhetsområden i den västra delen 
av Kungsängens tätort. 

Programområdet omfattar en sammanlagd yta av cirka 76 hektar och är uppdelat i 5 
områden, A-E, se Figur 3. 

Programområdet gränsar till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. 

Kommunen bedömer att den planerade exploateringen och utvecklingen i 
programområdet medför viss och betydande miljöpåverkan i de olika delområdena A-E. 
Följande aspekter har ansetts som mest betydande och ska beskrivas i de olika 
miljökonsekvensbeskrivningarna:  

• Påverkan på ESKO4.  
• Påverkan på naturreservat.  
• Bullerpåverkan.  
• Påverkan på värdefull natur, våtmarker om område A, B, C äldre skogsområde B, 

ängs- och hagmarkområde D.  
• Eventuellt förorenad mark, syltfabriken.  
• Friluftsliv gröna stråk.  
• Ytvatten och dagvatten.  
• Värdefulla svampar och växter 

 
4 Ekologiskt Särskilt Känsliga Områden. Från Miljöbalk 3 kap. 3 §, Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 

ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
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Figur 3. Planprogramområdet, där område B, C och D utgör detaljplaneområde för aktuell detaljplan. 

3.3.2. Upplands-Bro kommun Översiktsplan 
Området har i gällande översiktsplan, ÖP 2010, pekas ut som intressant för utredning av 
ny bebyggelse och som tätortsnära naturområde/nytt kommunalt naturreservat, se Figur 
4. I översiktsplanen har en grön koppling för att bevara den regionala gröna kilen 
Görvälnkilens värden lagts in.  
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Figur 4. Utveckling av Bro-Kungsängen enligt Översiktsplan. Ungefärligt läge för planområdet (röd ring), grön 
koppling (grön pil), utredningsområde (gult), förslag till naturreservat (grön prickad yta). 

Översiktsplanen föreslår även ett verksamhetsområde och/eller handel längs med väg 
E18. 

3.3.3. Fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016 
I Upplands-Bro kommuns fördjupade översiktsplan för landsbygden5 anges att del av 
Örnäs planprogram ingår i tätortsutvecklingen. Resterande del ligger kvar inom 
landsbygdsområde och för naturreservatsbildning, se Figur 5.  

 

 
5 Fördjupande översiktsplan för Landsbygd, 2016, Upplands-Bro kommun. https://www.upplands-

bro.se/download/18.652b681e15d0654cf34723be/1500037441075/Landsbygdsplan_F%C3%96P2016.pdf 
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Figur 5. Utsnitt från den fördjupade översiktsplanen för landsbygden 2016. Planområdets läge är markerat med 
röd ring. 

3.3.4. Fördjupad översiktsplan Kungsängen 
I den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen6 benämns Örnäs som ett område som 
gått från utredningsområde till att detaljplanering pågår. Det nämns att det finns ett 
godkänt detaljplaneprogram som pekar ut både bostäder och verksamheter.  

3.3.5. Gällande detaljplan 
Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare. 

3.4. Andra pågående/planerade projekt 
I närheten av detaljplanområdet finns andra pågående detaljplaner. Detaljplan markerad 
med en 1:a i Figur 6 nedan är Norrboda-Brunna detaljplan som gäller ändring av del av 
detaljplanen Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde. Nummer två i figuren 
gäller Viby 19:3, området utreds för en blandad bebyggelse. Nummer 3 gäller för Viby 
19:9 och 19:12 med flera, där området får användas för industri, kontor, kyrka samt 
kyrklig verksamhet. Nummer 4 gäller för detaljplan för Rankhus, utpekat som ett 
utbyggnadsområde för bostäder samt ett arbetsplatsområde närmast E18. Nummer 5 
gäller för Kasen (Ekhammar 4:200 mfl) och Ekhammar 4:507 som gäller för ändring av 

 
6 Fördjupande översiktsplan för Kungsängen 2040, Upplands-Bro kommun. https://www.upplands-

bro.se/download/18.80dd329171ac345d3117a0c/1591605820942/20200609%20F%C3%96P%20Kungs%C3%A4ngen.pdf 
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detaljplan från industri till att undersöka möjligheten till utveckling av bostäder på platsen 
respektive ändring av planen så den omfattar motion och hälsovård.  

 

Figur 6. Pågående planarbete i närområdet, detaljplaner och program (källa: Upplands-Bro kommun). 

3.5. Klimatförändringar 
Hur planområdet ska utformas i förhållande till klimatanpassning och klimatpåverkan är 
en viktig del i planeringen.  

Klimatförändringarna ställer krav på klimatanpassning då Sverige kommer att bli blötare 
och varmare. Somrarna förväntas bli torrare, men lokala kraftiga regn som förekommer 
mest på sommarhalvåret förväntas öka i intensitet. Höstar och vintrar förväntas bli 
blötare. Kraftig nederbörd och ökade flöden i vattendrag, liksom höjda och varierande 
grundvattennivåer, ökar risken för att översvämningar, ras och skred drabbar bebyggelse 
och infrastruktur.  

De förväntade torrare somrarna med värmeböljor innebär att vatten behöver hållas kvar 
och fördröjas för att minska negativa effekter av torka, grundvattensänkning, vegetation, 
odling, lokalklimat med mera. För att hantera ökande nederbörd behövs ett aktivt arbete 
med fördröjning av vatten, vilket kan innebära allt från större dagvattenanläggningar, 
öppna upp dagvattenledningar, mindre dammar i bebyggelsen, gröna tak, minskad andel 
hårdgjorda yta. Att arbeta in grönska i bebyggelse är också viktigt då den ger skugga och 
till viss del sänker temperaturen lokalt vilket är viktigt vid framtida värmeböljor.  

1 

2 

3 

4 

5 
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När det gäller klimatpåverkan är användningen av fossila bränslen en viktig fråga. 
Växthuseffekten, som utgör en global miljöfråga, ökar snabbare än tidigare och har sitt 
ursprung i förbränningen av framför allt fossila bränslen. Förbränningen av fossilt kol 
medför utsläpp av koldioxid vilket ökar växthuseffekten. Även en ökad elanvändning 
leder kortsiktigt till ökade koldioxidutsläpp eftersom all el inte baseras på förnyelsebara 
energikällor. Detta innebär att Sverige står inför flera miljöutmaningar. Nödvändigheten 
att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och därmed klimatpåverkan är 
tydlig och därför ska Sverige till år 2030 bland annat nå en fossiloberoende fordonsflotta. 
Att förena städers växande med en ansvarsfull energiförsörjning är också en globalt viktig 
fråga. Strategier för att minska användningen av fossila bränslen för produktion av kraft 
och värme samt nya drivmedel och transportsystem måste utvecklas ytterligare. Samtidigt 
är det nödvändigt att minska den totala energianvändningen i bostäder, anläggningar och 
för transporter. Även valet av material för byggnation av hus och anläggningar har 
betydelse för klimatpåverkan. 

Stockholms regionen har också en klimatfärdplan som är en del av RUFS, där målet är 
nettonollutsläpp 2045, och både de direkta och de indirekta utsläppen per invånare ska i 
princip halveras till 2030 jämfört med 2014. Samtidigt ska energianvändningen 
effektiviseras och energiproduktionen ska bli helt förnybar. 

Klimatfärdplanen anger fem strategiska insatsområden för länets klimatarbete. De 
insatsområdena är: 

1. Formalisera och förstärk den regionala samverkan i klimatarbetet 
2. Driv på det internationella och nationella klimatarbetet 
3. Minska utsläppen inom transporterna och bebyggelsen 
4. Värna och stärk regionens konkurrenskraft 
5. Satsa på systemeffektiva åtgärder 

Punkt nummer 3 på listan kan vägas in i detaljplanen.  

3.6. Riksintressen och skyddade områden 
Inom planområdet ligger tre fyndplatser och ett gränsmärke som är inrapporterade i 
Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, dessa visas i Figur 7. Lämningarna klassas som 
övriga kulturhistoriska lämningar och innefattas därmed inte av kulturmiljölagens skydd 
av fornlämningar (lag 1988:950).   

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat gränsar till området. Naturreservatet används som 
natur- och rekreationsområde och ingår i Görvälnkilen. Hela programområdet ligger inom 
Östra Mälarens vattenskyddsområde för Görväln som utgör vattentäkt för cirka 400 000 
personer, se Figur 8. Inga riksintressen finns inom planområdet. 
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Figur 7. Kulturhistoriska värden inom detaljplaneområdet, inrapporterade i Riksantikvarieämbetets databas 
Fornsök. Även avgränsningen av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat samt förhållandet till den Görvälnkilen (se 
avsnittt 2) framgår i bilden. 

 

Figur 8. Östra Mälarens vattenskyddsområde. Källa: Stockholm vatten och avlopp 

Lillsjön-Örnässjöns  
naturreservat 
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Väg E18 är av riksintresse och primär transportled för farligt gods, Granhammarsvägen 
är en sekundär transportled för farligt gods, se Figur 9.  

 

Figur 9. Grön linje primär väg (E18). Blå linje sekundär väg (Granhammarsvägen). Svart cirkel markerar ut 
Pettersbergsvägen, röd cirkel markerar ut korsningen Petterbergsvägen/Mätarvägen. Planområdets 
utbredning har förändrats och är nu mindre än figuren visar. Källa: Riskutredning (WSP, 2020). 
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4. AVGRÄNSNING 

4.1. Geografisk avgränsning 
Det huvudsakliga utredningsområdet är detsamma som planområdet. Utöver att beskriva 
konsekvenserna inom planområdet är det för vissa aspekter aktuellt att ha ett större 
geografiskt perspektiv som även omfattar de omkringliggande områdena där en påverkan 
eventuellt kan påvisas, exempelvis grönstrukturen, recipienter, närliggande bostäder och 
infrastruktur, ett så kallat påverkansområde. Detta bedöms bland annat vara aktuellt för 
miljöaspekterna vattenmiljö och naturmiljö. För vissa av aspekterna kommer 
konsekvenserna behöva beskrivas kumulativt med närliggande planer.  

4.2. Tidsmässig avgränsning 
Här beskrivs tidsmässiga aspekter för bedömning av konsekvenser. Konsekvenserna 
bedöms i regel för när hela planområdet är utbyggt, vilket bedöms till cirka år 2039. Även 
byggskedet (som bedöms pågå cirka 15 år) och dess konsekvenser kommer att beskrivas.  

4.3. Saklig avgränsning 

4.3.1. Miljöaspekter 
De konsekvenser som bedömts som betydande och som MKB:n kommer att fokusera på 
är: 

• Naturmiljö - Inom planområdet finns fler områden med höga naturvärden, 
preliminärt klass 2 enligt SIS-standarden (SS 199000) för naturvärdesinventering 
avseende biologisk mångfald (NVI). Planområdet gränsar även till Lillsjön-
Örnässjöns naturreservat. Detta beskrivs och konsekvensbedöms. 

• Kulturmiljö - Inom och i anslutning till området finns värdefulla kulturmiljöer 
och byggnader. Ny bebyggelse innebär en påverkan på miljön och 
landskapsbilden. Detta beskrivs och konsekvensbedöms. 

• Vattenmiljö - Lillsjön och Örnässjön är utpekade som ekologiskt känsliga sjöar 
och vattendrag i ÖP 2010. Planområdet ligger även inom Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. Dagvattenhantering och påverkan på recipient beskrivs och 
bedöms.  

Vid bedömning av konsekvenser av de betydande miljöaspekterna ovan används 
bedömningsskalor i enlighet med metodbeskrivningen i avsnitt 2.3. 

  



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2022-12-02

 

 

 

 Detaljplan Örnäs (Del av Örnäs 1:2 m.fl.) 
  Miljökonsekvensbeskrivning 
  2022-12-02 s 28 (94) 

Följande miljöaspekter ingår i MKB:n men har inte bedömts som betydande och beskrivs 
därför mer översiktligt (utan bedömningsskalor): 

• Sociala konsekvenser (Tillgänglighet, trygghet och rekreation) 
• Risk (Farligt gods, hästallergen, översvämning och skyfall7) 
• Buller (Trafik- och verksamhetsbuller) 
• Naturresurser/Materiella konsekvenser (Påverkan/konsekvenser bland annat med 

avseende på skog, jordbruk och energi.) 

Konsekvenserna beskrivs dels för driftskedet, det vill säga när planområdet är helt 
utbyggt och inflyttning skett, dels för byggskedet där det bedöms relevant. 

  

 
7 Risker kopplat till översvämning och skyfall beskrivs i avsnittet om vattenmiljö, avsnitt 6.3. 
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5. ALTERNATIVREDOVISNING  

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ 
med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”.  

5.1. Planförslag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av bostäder, skola och verksamheter 
i Örnäs i den yttre delen av Kungsängens tätort och att koppla området kring Örnäs 
herrgård till Norrboda-Brunna, se illustrationsplan i Figur 10. 

 

Figur 10. Illustrationsplan, 2021-02-17. 
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Totalt planeras cirka 500 bostäder av varierande karaktär och ett verksamhetsområde. 
Den befintliga bebyggelsestrukturen följs och nya bebyggelsen anpassas efter befintlig 
med färgsättning, form, volym och materialval. Vägarna anpassas efter de äldre i bredd 
och karaktär.  

Planområdet gränsar till Lillsjön och Örnässjöns naturreservat. Inom planområdet ska 
koppling från de nya bostäderna till naturreservatet ske. 

Enligt de trafikalstringsberäkningar som har gjorts uppgår trafikalstringen till cirka 3 100 
fordon/dygn för den nya exploateringen; vilket motsvaras av cirka 300 fordon/timme 
under högtrafik. Den alstrade trafiken väntas fördela sig relativt jämnt mellan de olika 
anslutningarna mot Granhammarsvägen/Mätarvägen, se Figur 9. Ökningen längs 
Pettersbergsvägen (se Figur 9) beräknas till 900–1 100 fordon/dygn beroende på sträcka. 
Inom planområdet väntas trafikflödena uppgå till som högst 2 800 fordon/dygn (sträckan 
närmast Pettersbergsvägen) och minska längre västerut längs områdets huvudgata.   

5.2. Nollalternativ 
Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte detaljplanen genomförs. 
Programområdet har i gällande översiktsplan, ÖP 2010, pekats ut som intressant för 
utredning av ny bebyggelse. Översiktsplanen föreslår även ett verksamhetsområde och/ 
eller handel längs med väg E18. Eftersom denna vision är i linje med planförslaget väntas 
inte någon alternativ utveckling av området om planen inte kommer till stånd.  
 
I nollalternativet är det i stället rimligt att anta att området även fortsättningsvis kommer 
att vara som det är i nuläget, det vill säga i huvudsak ett oexploaterat skogsområde, samt 
till mindre del ett småskaligt odlingslandskap med enstaka bebyggelse. Det är rimligt att 
anta att de fastigheter som är bebodda även fortsättningsvis kommer att utgöra bostäder.  

Nollalternativet innebär att områdets natur- och kulturvärden kan bevaras som i nuläget. 
Samtidigt är tillgängligheten till dessa värden (i synnerhet naturreservatet kring Lillsjön-
Örnässjön och kulturmiljön runt Örnäs Herrgård) idag relativt låg. Nollalternativet 
innebär även att kommunens riktlinjer och mål för bostadsförsörjning genom att utvidga 
tätorten blir svårare att uppnå. I nollalternativet kommer sannolikt masshantering eller 
liknande verksamhet pågå inom en del av planområdet, på samma yta som idag. 

5.3. Övriga alternativ 
MKB:n ska innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ 
med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. 

5.3.1. Alternativa lokaliseringar 
När det gäller olika alternativa lokaliseringar kan den frågan delvis anses vara utredd i 
översiktsplanen. Området är i Upplands-Bro kommuns översiktsplan från 2010 utpekat 
som ett utredningsområde för ny bebyggelse samt som nytt kommunalt naturreservat, se 
avsnitt 3.3.2. Lillsjön-Örnässjöns naturreservat, som angränsar till planområdet i väst, 
beslutades 2016.  
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Enligt miljöbalken ska, som nämnts ovan, alternativen vara rimliga med hänsyn till 
planens geografiska räckvidd. Om en detaljplan har ett tydligt stöd i en aktuell och väl 
genomarbetad översiktsplan kan en hänvisning till de överväganden som gjorts i 
miljöbedömningen av översiktsplanen vara tillräcklig för att uppfylla kraven på 
alternativa lokaliseringar, enligt råd från Boverket. Så som planeringssystemet i PBL är 
konstruerat är det rimligt att alternativhanteringen av lokaliseringar sker i den 
översiktliga planeringen. Alternativhantering på detaljplanenivå bör fokusera på 
alternativ utformning och placering inom planområdet av den typ av verksamhet som 
det planeras för (Boverket, 2021).  

För att nå målet i översiktsplanen om 5000 nya bostäder till 2030, behöver Upplands-
Bro kommun undersöka lämpligheten för bostäder på samtliga de platser som tas upp i 
översiktsplanen. Områden i översiktsplanen bedöms därför inte utgöra alternativa 
lokaliseringar till varandra, utan samtliga områdens lämplighet för bostadsbebyggelse 
behöver utredas och prövas. Eftersom översiktsplanen anger att både bostadsbebyggelse 
och naturreservat kan vara möjliga inom planområdet fokuseras istället planarbetet och 
miljöbedömningen till att utreda vilken utformning av bebyggelsen som är lämplig med 
hänsyn till berörda miljöaspekter.  

Den västra delen av området närmast Örnäs herrgård är dock i den fördjupade 
översiktsplanen för landsbygden från 2016 belägen utanför tätortsavgränsningen, se 
Figur 6, och har således inte stöd i den översiktliga planeringen. Av bland annat denna 
anledning har flertalet anpassningar av planområdet gjorts i delområdet utanför 
tätortsavgränsningen som är i linje med de intressen som ska råda på landsbygden 
(agrara intressen etc.). Vilka avvägningar som gjorts beskrivs närmare i kapitlet om 
alternativ utformning nedan, se även avsnitt 6.2 om kulturmiljö. 
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5.3.2. Alternativa utformningar 
Detaljplaneförslaget har utarbetats iterativt och anpassats efter ett flertal faktorer under 
arbetets gång. 

I planprogrammet från 2016 beskrevs att fortsatt planläggning av området skulle 
genomföras genom tre separata detaljplaner- B, C och D, där delområde B och D 
planerades för bostäder och delområde C föreslogs för verksamheter, se Figur 3.  

Under 2017 slogs de tre projekten (B, C och D) samman till ett projekt och gränssnitten 
mellan dem utreddes. Ambitionen var att integrera områdena snarare än att separera dem. 
Markanvändningen inom område C omvärderades och verksamhetsdelen krympte och 
kompletterades med bostäder se Figur 11.  

   
 

Figur 11. Framarbetat förslag under 2017. Inriktningen blir att markanvändningen framförallt ska bestå av 
bostadsändamål (gult) snarare än verksamheter (blått/rosa) i bilderna. 
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2018 togs två strukturplaner fram, ett med fler bostäder respektive ett förslag som återgår 
mer till verksamheter i linje med planprogrammet. Från politiskt håll efterfrågades 
framförallt småhus med mindre inslag av verksamheter. Totalt föreslogs cirka 1200 
bostäder, varav 85 % som flerbostadshus. Fem förskolor med egna gårdar och god tillgång 
till grönområdet planerades.   

  
Central huvudgata med ett kluster av 

verksamheter närmast Norrboda. 
Totalt ca 1200 bostäder, varav 85% som 

flerbostadshus. Fem förskolor. 

Huvudgatan närmast motorvägen. 
Totalt ca 750 bostäder, varav 65% som 

flerbostadshus. Två förskolor. 

 

Figur 12. Framarbetat förslag under 2018. 
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År 2019 togs ytterligare ett förslag fram där viktiga siktlinjer bevaras i syfte att ytterligare 
anpassa planförslaget till kulturmiljövärden.  

En revidering gjordes också från 5 förskolor till en förskola, som senare kan utvecklas till 
skola för F-6, efter avstämning med kommunens utbildningsförvaltning.  

  
I det bearbetade förslaget har hänsyn tagits 
till naturvärdesinventering och genomförd 

kulturmiljöutredning. 

Ytterligare bearbetning av förslaget 
efter synpunkter från kommunen och 

ny naturvärdesinventering. 
 

Figur 13. Framarbetat förslag 2019. 
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Under hösten 2020 gjordes ytterligare revideringar av planförslaget genom att den 
befintliga skogbevuxna höjden invid motorvägen i större utsträckning sparas för att 
utgöra bullerskydd, befintliga hus sparas, lägre hus och glesare bebyggelse föreslås 
närmast det öppna fältet. Även befintliga grusvägar bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt. Nya dungar med träd som gräns mellan ny bebyggelse och det bevarade öppna 
fältet samt skogsridå i bakkant mot naturreservatet bevaras. 

 
 

 

Förskola och skolfastigheten samlas på en 
plats. Ytterligare bearbetning avseende 

kulturmiljön i norra delen. Olika 
parkeringslösningar prövas och viss 

bearbetning sker i den inre strukturen för att 
få ett bättre övergripande vägnät och 
höjdsättning för dagvattenhantering. 

Skolan får en föreslagen placering och 
utformning med avseende på buller. Parken 
får en ny utformning med övergången från 
naturmarken. Justeringar med avseende på 

kulturmiljön. 

 

Figur 14. Framarbetat förslag 2020 (t.v.) och 2021 (t.h.). 

  



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2022-12-02

 

 

 

 Detaljplan Örnäs (Del av Örnäs 1:2 m.fl.) 
  Miljökonsekvensbeskrivning 
  2022-12-02 s 36 (94) 

Under 2021-2022 gjordes ytterligare omarbetning av planen med hänsyn till kulturmiljön. 
Efter diskussion med sakkunnig på Nyréns togs bland annat sju bostäder i mitten av fältet 
bort ur planförslaget. Nyréns bedömning var att planförslaget som det såg ut innan 
sammantaget skulle ge måttliga negativa konsekvenser på kulturmiljön eftersom det 
tidigare förslaget innebar en betydande exploatering i en värdefull kulturmiljö. Samtidigt 
hade en viss anpassning av bebyggelsen gjorts ur kulturmiljösynpunkt då bebyggelsen 
huvudsakligen lokaliserats till utkanten av odlingsmarken. 

När de sju planerade bostäderna på fältet togs bort innebar det att bebyggelsen 
koncentreras till skogsbryn samt i anslutning till befintliga vägar på samma sätt som i 
den befintliga bebyggelsestrukturen och att fältet därmed fortsatt kommer att kunna 
upplevas som ett öppet fält/hagmark/äng. Sammantaget innebar förändringen enligt 
Nyréns en betydande förbättring för kulturmiljön och konsekvenserna av det aktuella 
planförslaget bedöms sammantaget som små. 

Även vissa naturmiljöanpassningar gjordes under 2021-2022 då bland annat en 
bebyggelsefri zon skapades närmast naturreservatet. Ovanstående omarbetningar 
resulterade slutligen i nuvarande planförslag, se avsnitt 5.1. 

Som framgår ovan har planförslaget omarbetats i flera omgångar, bland annat med syfte 
att minska påverkan på befintliga natur- och kulturmiljövärden. Avvägningar har 
framförallt gjorts mellan dessa värden och att åstadkomma en bra bebyggelsemiljö samt 
att kunna bidra till att kunna nå målet i översiktsplanen om 5000 nya bostäder till 2030.  
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6. MILJÖPÅVERKAN OCH KONSEKVENSER 

I detta kapitel beskrivs miljöeffekter och miljökonsekvenser av detaljplanens 
genomförande, dels för de miljöaspekter som bedömts som betydande, dels för de 
aspekter som inte bedömts som betydande. Konsekvensbedömningen baseras på rådande 
förhållanden inom planområdet och dess omgivning samt utifrån den påverkan som 
förväntas uppstå. Beskrivningen görs med utgångspunkt att området är fullt utbyggt i 
enlighet med planförslaget.  
 
Under respektive rubrik beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder, 
påverkan, effekter och konsekvenser samt förslag till åtgärder/fortsatt arbete.  
 
De bedömningsgrunder som tagits hänsyn till vid bedömningarna utgörs av relevant 
lagstiftning, riktvärden, miljökvalitetsnormer, riktlinjer, mål m.m.  
 

6.1. Naturmiljö  

6.1.1. Bedömningsgrunder 

Miljöbalken 3 kap, 3§ 
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Arter 
Naturvårdsarter 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för arter som behöver uppmärksammas inom 
naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva vara av särskild 
vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett 
naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och sådana som är 
listade i EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter 
(sådana som har en stor andel av sin population i Sverige). 

En rödlistad art är exempelvis en art som minskar i antal eller utbredning och som riskerar 
dö ut från ett område, exempelvis från ett land. ArtDatabanken har Naturvårdsverkets 
uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. Att en art är rödlistad innebär inte automatiskt att den 
har något strikt juridiskt skydd men hotade arter ska så långt möjligt skyddas enligt 
bestämmelserna i 1 och 2 kap Miljöbalken.  
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Följande kategorier finns i rödlistan:   

 

Figur 15. Det finns sex kategorier av rödlistade arter varav tre kategorier avser hotade arter. Figur 
från Artdatabanken. 

Skyddade arter 
I artskyddsförordningen (2007:845) finns alla arter med någon form av skydd samlade. 
Vissa av arterna kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet (betecknade med 
N i artskyddsförordningen). Om en verksamhet kan skada arter som är upptagna i 
artskyddsförordningen krävs normalt dispens från länsstyrelsen innan verksamheten får 
genomföras. Dispens är normalt mycket svårt att få då det är många krav som ska vara 
uppfyllda. 

Särskilt skyddsvärda träd 
Enligt Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd – Mål och åtgärder 
2012–2016 (Rapport 6946, Naturvårdsverket 2012) avses med särskilt skyddsvärda träd 
jätteträd (stamdiameter över 1 meter), mycket gamla träd och grova hålträd av naturligt 
förekommande trädslag. De träd som bedöms vara särskilt skyddsvärda har stor betydelse 
för bevarandet av biologisk mångfald och för att uppfylla flera av riksdagen antagna 
miljökvalitetsmål.  

En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, och som inte 
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, ska 
anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.  

Naturvårdsverket rekommenderar samråd kring särskilt skyddsvärda träd om det planeras 
åtgärder som bedöms påverka trädet. 

Naturreservat 
Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer samt utveckla områdens naturvärden eller för att tillgodose behovet av 
friluftsområden. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara 
naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. 
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Gröna kilar 
I den Regionala utvecklingsplanen (RUFS 2010) beskrivs den regionala grönstrukturen 
vilken består av tio gröna kilar. Regionens gröna kilar är stora, sammanhängande 
grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera sammanfallande värden. 
Kilarna är resultatet av stora sammanhållna markägor och långsiktig regional och 
kommunal planering. De gröna kilarna utgörs av Kilområden, Gröna värdekärnor och 
Svaga, gröna samband. Planområdet ligger till viss del inom Görvälnkilens gröna 
värdekärna. Enligt RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) är 
det angeläget att bevara de gröna kilarna och deras funktioner, form av exempelvis 
gröna stråk för spridningssamband, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Enligt 
RUFS 2050 bör förhållningssättet vara att undvika lokalisering av ny bebyggelse, 
anläggningar och verksamheter som bryter av eller försämrar de gröna kilarnas 
funktioner och värden. En kil bör ha en bredd på minst 500 meter. Förlust av viktiga 
funktioner och värden behöver kompenseras med lämpliga åtgärder. Tillgängligheten 
till de gröna kilarna bör säkras och förbättras. 

6.1.2. Förutsättningar 
Planområdet utgörs av sammanhängande skog samt en masshanteringsyta, och 
avgränsas av väg E18 i norr, och angränsar till naturreservatet Lillsjön-Örnässjön i 
sydväst. I nordväst övergår planområdet till ett öppet kulturlandskap. En 
naturvärdesinventering (NVI) har gjorts över planområdet (Upplands-Bro kommun, 
2019), vilken pekar ut naturvärden av främst klass 3 och 4 (påtagligt respektive visst 
naturvärde). Till en mindre del återfinns även naturvärden med klass 2 (högt naturvärde) 
i områdets södra del (se Figur 16). De högsta naturvärdena i området är knutna till äldre 
barrskogar, sumpskogar och större ädellövträd. Värdefulla naturmiljöer finns främst i 
områdets södra delar samt angränsande mot naturreservatet, dessa miljöer är ofta fuktiga 
med inslag av sumpskog och våtmarker.  

Planområdet ligger delvis inom värdekärnan för Görvälns grönkil (se Figur 7). 
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Figur 16. Karta med naturvärdesobjekt från genomförd naturvärdesinventering inom planområdet 2019. 

Artinventeringar har genomförts i naturvärdesinventeringen från 2019, samt i 
kompletterande inventeringar med avseende på groddjur, fåglar och fladdermöss under 
våren 2022.  

De naturvårdsarter som hittades vid naturvärdesinventering 2019 respektive i 
artportalen framgår i Figur 17 nedan. 
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Figur 17. Naturvärdesobjekt från NVI 2019 samt utdrag ur artdataportalen (2022-04-07) 

Av arterna som hittades är spillkråka, reliktbock, kandelabersvamp, motaggsvamp, 
vedskivlav och svartvit taggsvamp klassade som ”nära hotade” (NT) på den svenska 
rödlistan. Inom området identifierades även fyra stycken askar. Ask är klassad som 
”starkt hotad” (EN) enligt rödlistan och räknas därför som skyddsvärda träd. Även ett 
skyddsvärt träd i form av en ek med diameter på cirka 125 cm identifierades vid tidigare 
inventering av WSP år 2018, ungefär vid objekt 2 i kartan ovan (WSP, 2018). Ingen av 
arterna är dock fridlysta.  

Ytterligare inventeringar har genomförts under våren 2022 av Adoxa Naturvård, då 
specifikt med avseende på groddjur, fågelarter och fladdermöss. 

Vid inventeringen av groddjur noterades mindre vattensalamander som finns i ett 
vattenområde söder om bergtäkten, se område 15 i Figur 18. Större vattensalamander 
noterades inte under inventeringen och inte heller brungrodor och vanlig padda. Av 
samtliga inventerade vattenområden var det endast område 11, 15 och eventuellt 18 som 
höll så mycket vatten i slutet av maj att de skulle kunna fungera som lämpliga 
fortplantningslokaler för groddjur. Övriga områden skulle däremot under delar av året 
kunna fungera som tillfälliga uppehållsplatser och för födosök. 
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Figur 18. Vattenområden som undersöktes under inventeringen av groddjur (ungefärliga avgränsningar 
markerade i blått) samt inventeringsområdets avgränsning (markerat i rött). 

Gällande fåglar noterades 24 häckande fågelarter inom inventeringsområdet och av 
dessa var bofink överlägset vanligast. Tre rödlistade arter häckar i området (grönfink 
(EN), stare (VU) samt svartvit flugsnappare (NT)). Inga arter som ingår i EU:s 
fågeldirektiv noterades, dock är alla fågelarter och fladdermöss artskyddade. Totalt sett 
bedöms fågellivet i området som typiskt och representativt för tätortsnära skogsområden 
i östra Svealand. 

Fladdermusinventeringen genomfördes under två sena kvällar i juli 2022 och visar att 
området attraherar åtminstone tre fladdermusarter: dvärgpipistrell, nordfladdermus och 
större brunfladdermus. Dvärgpipistrell och nordfladdermus, vilka är två av våra 
vanligaste arter, noterades vid upprepande tillfällen på flera platser i 
inventeringsområdet. Något färre observationer gjordes av större brunfladdermus. Det 
beror troligen på att den jagar på lite högre höjd och över lite större områden och därför 
inte lika ofta återkommer till samma plats. 
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6.1.3. Påverkan och konsekvenser 

Naturmiljöer inom planområdet 
Planförslaget Örnäs 1:2 innebär exploatering inom ett område med i huvudsak orörd 
skogsmark. Uppskattningsvis en tredjedel av planområdet, cirka 12 hektar, har klassats 
som olika naturvärdesobjekt. Dessa områden bedöms i genomförd NVI inneha 
naturvärden med i huvudsak naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och 
naturvärdesklass 4 (visst naturvärde), vilket är den lägsta respektive näst lägsta 
klassificeringen. Områden med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) återfinns i den 
södra delen av planområdet, men planförslaget har anpassats för att beröra dessa 
områden i mindre utsträckning. Inom planområdet finns även naturmiljöer som inte 
bedömts ha något särskilt värde. Nedan i Figur 19 visas hur planförslaget inverkar på 
bedömda naturvärden i genomförd NVI samt Görvälnkilens värdekärna.  

 

Figur 19. Planförslagets inverkan områdets naturvärden enligt genomförd NVI (2019), samt förhållandet till 
den gröna kilen. 

Planförslaget innebär att naturmiljöer med i huvudsak låga biotopvärden tas i anspråk. 
Naturmiljöerna är dock i flera fall kopplade till fuktiga naturtyper och våtmarker, vilket 
i sig är en skyddsvärd naturtyp som Sverige ska verka för att bevara.  
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Planförslaget är anpassat till områdets topografi men kommer att innebära markingrepp 
för att fylla ut och jämna ut markytan, vilket i synnerhet är fallet i den södra och 
sydvästra delen av området där de låglänta och fuktiga skogarna finns. Höjning av 
nuvarande marknivå kommer som mest att ske med cirka två meter. Vid grundläggning 
för byggnader och vägar kommer bland annat organiskt material att ersättas med 
krossmaterial och liknande för att åstadkomma torr och byggbar mark. Vid markarbeten 
är det viktigt att ta hänsyn de omkringliggande klass 2-områdena som planförslaget 
avser att skydda från exploatering. Motsvarande gäller vid zonen intill naturreservatet. 
Enligt avstämning med kommunekolog kan dock inte påverkan på dessa 
omkringliggande områden uteslutas i och med de markarbeten som kommer att krävas.  

Påverkan på spridningssamband och den gröna kilen 
Med hänvisning till att planområdet delvis ligger inom en grön kil har en 
spridningsanalys för arter genomförts som även bedömer planförslaget inverkan på 
spridningsvägar för biologisk mångfald (Tyréns, 2022).  

Utredningen bedömer att förutsättningarna (nuläget) för den gröna infrastrukturen i 
området att tolerera intrång är mycket god. Konnektiviteten, det vill säga hur stor andel 
av den gröna infrastrukturen som är ekologiskt sammanhängande, beräknas till ca 90-
95%. Det finns flertalet stora sammanhängande naturområden och ”fallhöjden” är stor 
till dess att fragmentering och barriäreffekter kommer att utgöra ett påtagligt hot mot 
berörda arter. 

Resultaten visar även att skogsområdena inom planområdet (Örnäs 1:2) är av mycket 
stor betydelse för konnektiviteten i grönstrukturen (i toppen bland de 5 % viktigaste), 
och ligger till grund för flera viktiga spridningsvägar i nord-sydlig riktning. 
Skogsområden inom planområdet för Örnäs 1:2 bedöms därmed vara särskilt viktiga för 
den gröna infrastrukturen.  

Utredningen av Tyréns visar att utbyggnad enligt planförslaget enskilt ger en stor 
negativ effekt på konnektiviteten vilken beräknas minska med 1–4 %. Detta är en stor 
påverkan med hänsyn till att berörda arters livsmiljöer endast beräknas minska till ytan 
med 0,4 %. En förklaring till detta är enligt Tyréns att de skogar som berörs helt enkelt 
ligger strategiskt ur ett konnektivitetsperspektiv, ungefär på samma sätt som att vissa 
trafikkorsningar eller tunnelbanestationer är av större betydelse än andra.  

Det samlade exploateringstrycket i Örnäs närområde – både historiskt och det framtida, 
bedöms likaså ligga på en hög nivå. Som en jämförelse kan ses hur området utvecklats 
mellan åren 2011 och 2021 i Figur 20 nedan. Samtidigt bedöms konsekvenserna för den 
gröna infrastrukturen blir begränsande, då konnektiviteten fortfarande kommer att ligga 
kvar på en mycket hög nivå (ca 80 %). 
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Figur 20. Historisk tillbakablick. Utveckling runt Örnäs år 2011 (t.v.) respektive 2021 (t.h.). 

Påverkan på arter 
Förekommande arter är kopplade till de naturtyper (i synnerhet barrblandskog och 
fuktig granskog och lövsumpskog) som återfinns inom planområdet. Vid ett 
genomförande av detaljplanen kommer områdets fågelfauna att påverkas negativt. 
Graden av påverkan beror på den kommande tillgången till grönområden och hur dessa 
utformas. De flesta arter kommer att försvinna från området när en eventuell 
exploatering tar fart. Samtliga 24 arter bedöms dock kunna finna lämpliga biotoper 
västerut i eller i anslutning till det angränsande naturreservatet och därmed bibehålla 
gynnsam bevarandestatus. Det bör noteras att inventeringsresultatet visar att om 
avverkning och annan genomgripande exploaterande verksamhet genomförs under maj 
och juni så omintetgörs ungefär 100 häckningar av 24 fågelarter det året. Denna 
negativa konsekvens går dock att minimera genom att planera verksamheten till 
perioden mellan augusti och april.   

Vid fladdermusinventeringen noterades tre vanliga fladdermusarter i området. Närheten 
till småvatten, byggnader och hålträd är till fördel för områdets fladdermöss. Samtidigt 
har troligen har den nattliga belysningen från verksamhetsområdet/grustäkten, samt från 
vattentornet och vägar och bebyggelse i den södra delen en negativ effekt på 
fladdermusaktiviteten i området. Nordfladdermus och dvärgpipistrell tillhör de mest 
ljuståliga fladdermusarterna vilket kan vara en av förklaringarna till deras förekomst i 
området. Vid en exploatering av området riskerar både sommar- och vintervisten för 
fladdermöss, liksom födosöksområden, att förstöras.  

Vid genomförandet av detaljplanen kommer även temporära och permanenta 
vattenområden inom planområdet att ta i anspråk och försvinna. Enligt 
groddjursinventeringen erbjuder planområdet inga ideala förhållanden för groddjur, då 
alla undersökta vattenområden utom vattenområde 15 och eventuellt 11 torkar ut tidigt 
på säsongen, de flesta redan i maj. Det går dock inte att utesluta att enstaka individer av 
vanliga groddjursarter, såsom vanlig groda, åkergroda och vanlig padda uppehåller sig 
emellanåt i området på jakt efter föda och lämpliga vatten för fortplantning. 
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Vid groddjursinventeringen påträffades mindre vattensalamander i vattenområde 15, se 
Figur 18. Just vattenområde 15 har flera av de egenskaper som är viktiga för 
vattensalamandrarnas fortplantning, däremot bedöms förhållandena inte vara tillräckligt 
optimala för att även kunna hålla större vattensalamander, även om det inte kan 
uteslutas.  

Eftersom planförslaget direkt kommer att inverka på vattenområde 15 där habitat för 
mindre vattensalamander har påträffats kommer skyddsåtgärder tas fram för att 
minimera den negativa påverkan. Eventuella behov av skyddsåtgärder för övriga 
identifierade artskyddade arter kommer också att utredas.  

Samlad bedömning naturmiljö 
Totalt sett bedöms planförslaget innebära stora negativa konsekvenser för naturmiljön. 
Exploateringen sker inom ett relativt stort område med orörd skogsmark som i vissa 
delar har inslag av sumpskog och våtmarker som i sig är en skyddsvärd naturtyp. 
Utformningen av planförslaget har tagit hänsyn till områden som har bedömts inneha 
höga naturvärden (klass 2), dock kan påverkan på dessa områden ändå inte uteslutas på 
grund av de stora markingrepp med förändrad höjdsättning som kommer att krävas. 
Planområdet ligger även i nära anslutning till ett naturreservat.  

En buffertzon har upprättats mellan bebyggelsen och reservatet, men även här innebär 
höjdsättningen och markarbeten en risk för påverkan på anslutningen mot 
naturreservatet som måste beaktas i den fortsatta planeringen för att inte riskera att 
påverka naturreservatet negativt.   

Även planområdets placering i Görvälnkilens värdekärna och följaktligen 
exploateringens påverkan på spridningssamband och den övergripande grönstrukturen 
har beaktats i den samlade bedömningen. Planförslaget kommer att ta i anspråk en inte 
oansenlig del i Görvälnkilens värdekärna. Den aktuella platsen för planförslaget bedöms 
i nuläget vara av mycket stor betydelse för spridning genom grönstrukturen. Även om 
grönstrukturen på den aktuella platsen bedöms tåla detta intrång utan att arters möjlighet 
att sprida sig påverkas i någon större utsträckning, bidrar planen till en mycket stor 
förlust av konnektivitet. Sett i relation till den samlade påverkan med andra pågående 
planer och projekt i närområdet bedöms denna påverkan bli ännu större. Planförslaget 
bedöms i spridningsanalysen ha en stor negativ påverkan, både enskilt samt tillsammans 
med andra pågående eller planerade aktiviteter samtidigt som konsekvenserna för den 
gröna infrastrukturen blir begränsade, då konnektiviteten fortfarande kommer att ligga 
kvar på en mycket hög nivå. 

Utifrån genomförda naturvärdesinventering från 2022 förekommer mindre 
vattensalamander, som är fridlyst, i ett mindre vattenområde inom planområdet. Det 
förekommer även häckningar av flera fågelarter och fladdermusarter i området, varav ett 
mindre antal är rödlistade. Arterna bedöms påverkas i olika omfattning av ett 
genomförande av planen, och beroende på vilka skyddsåtgärder som genomförs.  
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Enligt naturvärdesinventeringen som gjordes 2019 förekommer några skyddsvärda träd 
(askar samt en jätteek) i området. Huruvida dessa kan sparas vid utbyggnad av planen är 
oklart, men de står på kvartersmark. Avverkning av de skyddsvärda träden skulle bidra 
till en negativ påverkan på naturmiljön. Förekomst av ask har minskat kraftigt de 
senaste 10 åren enligt SLU (artdatabanken)8 och gamla ekar är ofta värdträd för en rad 
andra organismer som lavar och insekter.  

6.1.4. Förslag till åtgärder 
Eftersom höjdsättningen kommer att ändras vid utbyggnaden av planförslaget behöver 
det säkerställas att de naturmiljöer som klassats med klass 2 inte påverkas av förändrad 
hydrologi i närområdet. 

Behov av eventuella skyddsåtgärder för påverkade arter kommer att utredas vidare. En 
rapport om ”Skyddsåtgärder för arter upptagna i artskyddsförordningen” är planerad bli 
klar till januari 2023. 

Flera åtgärder föreslås för områdets arter i genomförd artinventering (2022): 

• Avverkningar och liknande störande verksamhet bör genomföras under perioden 
augusti – april så att inte häckningar äventyras, att bon inte förstörs och att 
fågelungar inte dör. 

• Det är ur fågelsynpunkt positivt att träd och buskar av olika åldrar får finnas kvar 
i bebyggelsemiljön. Ju fler träd och buskar som lämnas kvar desto bättre för 
områdets fåglar. 

• Åtgärder bör vidtas för att minska förlusten av fladdermusbiotoper. Så mycket 
naturlig skogsvegetation som möjligt bör sparas. I synnerhet varierad lövskog 
med gläntor och dungar samt eventuella hålträd. Fladdermöss gynnas om dessa 
miljöer inte utsätts för belysning. Områden med buskvegetation, gräs och örter 
gynnar fladdermössen indirekt genom att attrahera insekter som fladdermössen 
utnyttjar som föda. Småvatten är viktiga för fladdermössens vattenförsörjning och 
för insektsproduktion. Sådana bör därför bevaras och nyanläggas. 
Fladdermusholkar kan till en del kompensera för förlust av sommarvisten. 

• Adoxa naturvårds rekommendation är att vattenområde 15 och närliggande 
vattenområde 11 bör behållas så att mindre vattensalamander kan leva vidare i 
området. För att detta ska vara möjligt är det avgörande att hydrologin behålls 
oförändrad eller att man genom olika åtgärder ser till att tillflöde och frånflöde 
balanseras så att en permanent vattensamling bibehålls. Vattensamlingens 
stränder kan med enkla medel anpassas genom att göra dem mindre branta och 
genom att slå delar av omgivande vegetation. Mot söder bör skuggande träd och 
buskar avverkas. Att försiktigt under vinterhalvåret gräva ur eller fördjupa 
vattensamlingens centrala del skulle också vara gynnsamt för den mindre 
vattensalamandern. Även större vattensalamander gynnas av sådana insatser. 

 
8 Ask - Naturvård från SLU Artdatabanken (artfakta.se) 
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6.2. Kulturmiljö  

6.2.1. Bedömningsgrunder 

Miljöbalken (1998:808), 3 kap. 
I 3 kap. miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Enligt 3 kap 6 § första stycket ska mark- och vattenområden samt fysisk 
miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i 
första stycket.  

Kulturmiljölagen (1988:950), 1 kap 

I kap 1 kulturmiljölagen finns grundläggande bestämmelser för att skydda och vårda 
kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter 
ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utgör ett arbete 
ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.  

Kommunalt kulturmiljöprogram och översiktsplan 
Kulturmiljöerna i Upplands-Bro har dokumenterats i boken ”Upplands-Bro 
kulturhistoriska miljöer” och delar av dessa har mer ingående redovisats i ”Fördjupat 
kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun”. Dessa dokument ska användas som 
underlag vid avvägningar mot andra intressen vid planläggning samt lokaliserings- och 
bygglovsprövning. Örnäs Herrgård finns inte utpekad som särskilt värdefull i 
kulturmiljöprogrammet. Området kring Örnäs herrgård, inklusive planområdet är utpekat 
som jordbrukslandskap 

I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) anges att planeringsinriktningen ska vara att 
bevara och utveckla kommunens natur- och kulturmiljövärden. Karaktären i 
kulturlandskapet bör bevaras bland annat genom fortsatt jordbruk och viktiga element i 
kulturlandskapet såsom äldre bebyggelse, vägar, alléer och åkerholmar bör bevaras. De 
kulturhistoriska sambanden i landskapet bör inte brytas.  

Fornlämningar 
Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av lag. Det är enligt 
lagen om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt 
förändra, ta bort, skada eller täcka över en fast fornlämning (2 kap 6 § KML).  

 

RUFS 2050 
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I RUFS 2050 framgår att ett regionalt ställningstagande gällande kulturmiljö är att 
inkludera ett kulturhistoriskt perspektiv vid utveckling.  

Kulturhistoriska miljöer har betydelse för igenkänning, känsla av tillhörighet och 
sammanhang och ger en förståelse för samspelet mellan människan, landskapet och 
miljön över tid.  

6.2.2. Förutsättningar 
Planområdet är beläget norr om Örnässjön och utgör en brygga mellan det öppna 
odlingslandskapet vid Örnäs säteri och befintlig sentida bebyggelse i öster. Huvuddelen 
av bebyggelsen i planförslaget förläggs inom nuvarande skogsmark och över en 
masshanteringsyta, medan en mindre del i väster planeras i utkanten av ett 
odlingslandskap, se Figur 21. Området i väst präglas av Örnäs säteris kulturhistoriska 
kvaliteteter, medan den östra delen av planområdet har kulturmiljövärden som i huvudsak 
kopplar till dess naturvärden. Ett mindre antal kulturhistoriska attribut finns i den östra 
delen av området, som en äldre vägstruktur genom skogslandskapet, samt ett utpekat 
gränsmärke.  

 

Figur 21. Utredningsområde för ny bebyggelse i den östra delen av Örnäs säteris odlingslandskap, som ingår i 
kulturmiljöutredningen av WSP (2019). Utredningsområdet innefattar den västra delen av detaljplaneområdet. 

En kulturmiljöutredning har tagits fram av WSP (2019) som innefattar de kulturhistoriska 
värdena i den östra änden av Örnäs säteris odlingslandskap. Syftet med utredningen har 
varit att tydliggöra vilka kulturhistoriska värden som finns på platsen och hur dessa kan 
hanteras i och med arbete med den nya detaljplanen. Kulturmiljöutredningen har inte 
specifikt beaktat konsekvenser av det aktuella planförslaget, och därför har 
kompletterande bedömningar gjorts av certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL 2), 
byggnadsantikvarie vid Nyréns Arkitektkontor utifrån den föreslagna situationsplanen. 
Nedanstående beskrivningar och bedömningar med avseende på kulturmiljön är hämtade 
från kulturmiljöutredningen samt från Nyréns bedömning.  

 

Hästhållning 

Herrgård 
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Kulturhistoriska värden 
Örnäs säteri präglas av en agrar kulturhistorisk berättelse. Örnäs grundades under 
medeltiden och är en av få gårdar från denna period som fortfarande finns kvar i 
kommunen. Gården upphöjdes till säteri och en ståndsmässig huvudbyggnad uppfördes 
under 1600-talet.  

Odlingslandskapet kring säteriet tog sin avlånga form redan på 1700-talet och under 
1800-talet uppfördes en ny huvudbyggnad samt kringbyggnader i form av stallar och 
ladugård. Örnäs gick igenom flera ägares händer, och såldes på 1910-talet till 
grosshandlare Sven Bodén som på 1930-talet etablerade en livsmedelsindustri. Där 
tillverkades sylt och fruktkonserver. Efter S. Bodéns bortgång 1941 tog hans son över 
fabriken och en expansion av verksamheten genomfördes varpå arbetarbostäder och nya 
vägar anlades i området. 

Sammantaget berättar Örnäs om en högreståndsmiljö med långt tidsspann som enligt 
typiskt mönster för regionen har bytt ägare många gånger. Jordbruket och bebyggelsen 
har utvecklats med sin tid och med livsmedelsindustrin överlevde det månghundraåriga 
säteriet även 1900-talets moderniseringar. 

 

Figur 22. Identifierade kulturhistoriska värden i kulturmiljöutredningen av WSP (2019). 

I den västra delen av planområdet (det som i kulturmiljöutredningen utgör 
utredningsområde, se Figur 22) utgörs landskapet av öppen odlingsmark omgiven av 
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lummig skogsmark med äldre bostadsbebyggelse på impediment. För att ett 
kulturhistoriskt värde ska kunna bedömas behöver området läsas ihop med resterande del 
av herrgårdslandskapet Örnäs säteri. Tillsammans bildar dessa markområden ett 
storskaligt landskapsrum med tydligt läsbara strukturer från 1600-talet, en nära till 
komplett bebyggelseuppsättning från nybyggnadsperiod under 1800-talet samt en 
livsmedelsindustri från 1900-talet. 

Genom området går flera historiska vägsträckningar. De utgör strukturer med stort 
kulturhistoriskt värde. Tack vare att markerna fortsatt hålls öppna bibehålls stora 
kulturhistoriska värden och läsbarheten av platsens sammanhang. Utredningsområdet är 
synligt från viktiga vypunkter i övriga herrgårdslandskapet, och på samma sätt syns 
bärande karaktärsdrag i det öppna herrgårdslandskapet därifrån.  

Inom planområdet finns arbetarbostäder från 1900-talet, kopplade till syltfabriken, se 
Figur 23. Dessa utgör en del av den årsring som berättar om säteriets fortsatta drift under 
1940-talet med industri och lönearbete. Ett par av byggnaderna är till stor del välbevarade 
och har med sitt sammanhang ett kulturhistoriskt värde. Fabriken har genomgått en större 
förändring på 1960-talet, då den främst tillförts en fasadbeklädnad av plåt, vilket gör den 
svårläst. Dess äldre skorstenar i murat tegel vittnar dock fortfarande om dess tillkomst på 
tidigt 1900-tal, se Figur 24. 

 

Figur 23. T.v. välbevarad arbetarbostad från 1940-talet längs med bruksgatan. T.h. Den äldre odlingsmarken i 
förgrunden och i fonden syns gatan med personalbostäder, matsal och ungkarlsboende som samtliga vittnar om 
fabrikens expansion och den socialhistoriska kontexten för fabriksarbetarna. 

 

Figur 24. Vy från arbetarbostäderna mot fabriken. 
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Sammantaget bedöms Örnäs säteri utgöra vad som i Plan- och bygglagens mening 
betecknas som särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Den del av planområdet som ingår i 
kulturmiljöutredningen är en betydande del i detta.  

Kulturmiljöns förutsättningar 
Följande bärande karaktärsdrag har identifierats i kulturmiljöutredningen: 
 

• Öppet landskap av äldre odlingsmark med stort tidsdjup belägen i dalgång som 
avgränsas med skogsklädda höjder, dessa utgjorde tidigare utmark. Både äldre 
lövskog och odlad skog finns idag inom området. Det storskaliga öppna 
odlingslandskapet är typiskt för herrgårdsmiljöer.  

• Öppet landskap ger visuella kopplingar till gårdens övriga bebyggelse och 
struktur. 

• Bebyggelse placerad traditionsenligt på impediment och med funktionella 
kopplingar till verksamheter. Till industrin kopplad boendemiljö från 1940-talet 
då verksamheten expanderade bestående av matsal, arbetarbostäder, 
ungkarlsbostäder, disponent och förmansbostäder. 

• Arbetarbostädernas och ekonomibyggnadernas tidstypiska placering avskilt från 
herrgården. 

• Industrimiljö med geografisk närhet till herrgården. Industribyggnadens stomme, 
ursprungliga fasader (för närvarande dolda) och äldre skorstenar.  

• Äldre vägar som vittnar om miljöns årsringar och funktionella kopplingar mellan 
verksamheten och omkringvarande gårdar. 

Utredningsområdet bedöms ha en viss potential för ny bebyggelse. Detta förutsätter att 
den placeras och utformas med stor hänsyn till utpekade kulturhistoriska värden. Mer 
kuperade och delvis trädbevuxna sektioner i områdets norra del längst med väg E18 
bedöms utgöra sådana platser. Likaså skulle skogspartiet sydöst om det öppna 
odlingslandskapet kunna bebyggas förutsatt att en skogsridå bevaras däremellan. 
Förläggs bebyggelse på detta sätt så bibehålls karaktärsdraget av ett skogsbekransat 
odlingslandskap.  

De öppna ytorna som idag utgör betesmark bedöms vara känsligt till mycket känsligt för 
förändring. Markerna behöver hållas öppna för att läsbarheten och det kulturhistoriska 
värdet ska bevaras. Det visuella sambandet mellan säteriets olika delar är viktigt och 
beroende av detta. Det visuella sambandet mellan fabriken och bostäderna är viktigt för 
förståelsen av miljön. Utredningsområdet kan sägas ligga i kulturmiljöns utkant men 
utgör lika fullt en betydande del i helheten. En ovarsam förändring av denna kan komma 
att påverka hela herrgårdslandskapet. 
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Figur 25. Kartan visar ett utrett utsnitt inom vilken områdets känslighet pekas ut men även potentiella områden 
för utveckling. Det blåa ytorna betraktas som mycket känsliga ur kulturmiljösynpunkt. Inom det gröna området 
finns möjlighet till utveckling. De gula ytorna bedöms vara mer tåliga för varsamma tillägg. 

Fornlämningar 
Inom planområdet ligger tre fyndplatser och ett gränsmärke som är inrapporterade i 
Riksantikvarieämbetets databas Fornsök, se Figur 26. Lämningarna klassas som övriga 
kulturhistoriska lämningar och innefattas därmed inte av kulturmiljölagens skydd av 
fornlämningar. År 2018 genomfördes en arkeologisk undersökning i anslutning till de 
platser där det tidigare påträffats arkeologiska fynd. Inga lämningar eller andra spår efter 
förhistoriska aktiviteter eller bosättning påträffades vid undersökningen (Kraka, 2018). 
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Figur 26. Kulturhistoriska lämningar inom planområdet markerade i blått. De tre norra lämningarna utgörs 
av fyndplatser medan den södra består av ett gränsmärke. Data från RAÄ, 2022-03-25. 

6.2.3. Påverkan och konsekvenser 
Den föreslagna detaljplanen innebär att skogsområdet och en mindre del av 
odlingslandskapet öster om Örnäs säteri tas i anspråk för bebyggelse. Inom 
utredningsområdet ligger ett mindre antal mönsterbostäder för arbetare med ursprung från 
fabriksmiljön på 1940-talet. I planförslaget tillkommer ett antal småhus (1,5- respektive 
2-plansvillor) inom detta område, men de ursprungliga arbetarbostäderna bevaras.  

Tillkomsten av ny bebyggelse i kulturlandskapet runt Örnäs kommer leda till en negativ 
påverkan på de befintliga kulturmiljövärden som finns i området. Utredningsområdet 
bedöms dock i kulturmiljöutredningen ha viss potential för ny bebyggelse. Detta 
förutsätter att den placeras och utformas med stor hänsyn till utpekade kulturhistoriska 
värden. Planförslaget innebär att ett helhetsgrepp tas för området som kan möjliggöra att 
befintliga bostäder (kulturhistoriska arbetarbostäder) ges bättre förutsättningar att 
bevaras. 

Planförslaget har omarbetats i flera omgångar, bland annat med syfte att minimera 
påverkan på befintliga kulturmiljövärden vid odlingslandskapet vid Örnäs Säteri, se 
avsnitt 5.3.2. En anpassning av bebyggelsen har gjorts ur kulturmiljösynpunkt då 
bebyggelsen huvudsakligen lokaliserats till utkanten av odlingsmarken.  
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Bebyggelsen koncentreras till skogsbryn samt i anslutning till befintliga vägar på samma 
sätt som i den befintliga bebyggelsestrukturen och fältet som är viktigt ur 
kulturmiljösynpunkt kommer fortsatt att kunna upplevas som ett öppet fält/hagmark/äng. 
Sammantaget bedöms förändringen, enligt sakkunnig på Nyréns, innebära små negativa 
konsekvenser för kulturmiljön. 

6.2.4. Förslag till åtgärder 
I planförslaget redovisas hur man har för avsikt att ta hänsyn till områdets befintliga 
bebyggelse och kulturmiljökvaliteter, för att minska negativ inverkan på 
kulturmiljövärden. Den nytillkommande bebyggelsen i odlingslandskapet i väster utgörs 
av fristående småhus för att passa in i den befintliga bebyggelsen. Dessa bostäder 
omfattas av planbestämmelser som reglerar färgsättning och utformning av tak för att 
ansluta till den befintliga bebyggelsemiljön med arbetarbostäder från 1940-talet. 
Nytillkommande vägnät ansluter till det befintliga vägnätet med en slingrande sträckning 
i kanten mellan betesmark i norr, ängsmark i söder och vidare in i skogsområdet. Där 
busslinjen är planerad behöver vägen breddas, vilket kommer ge ett annat intryck än 
befintlig väg. Vändplanen för bussen vid fabriken och busshållplatsen bör anpassas efter 
omgivningen (såsom material, färg, etc) för att smälta in.  

För att bibehålla karaktärsdraget av ett skogsbekransat odlingslandskap föreslås att 
kuperade och delvis trädbevuxna sektioner i områdets norra del längst med väg E18 
bevaras. Likaså planeras en skogsridå att bevaras bakom planerad bebyggelse i sydöst, 
vilket bidrar till att fortsatt rama in landskapsrummet. Den naturliga topografin behöver 
fortsatt också värnas för att förståelsen av att dessa platser inte varit odlingsmark ska 
bibehållas. 

En ytterligare åtgärd för att gynna kulturmiljövärden kan vara att bruka den sparade 
hagmarken i mitten av odlingslandskapet med traditionella metoder såsom slåtter, för att 
ansluta till en karaktär av att traditionellt hävdat kulturlandskap. 
 

6.3. Vattenmiljö 

6.3.1. Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer 
Europaparlamentet beslutade år 2000 att införa Vattendirektivet 2000/60/EG (Europeiska 
kommissionen, 2000), vilket infördes i svensk lagstiftning 2004. Samtliga utpekade 
vattenförekomster har statusklassats utifrån nuvarande status och miljökvalitetsnormer 
(MKN). MKN anger vilken status som skall uppnås och till vilket år den ska vara 
uppnådd. MKN har tagits fram för varje specifik vattenförekomst. Kemisk status klassas 
som antingen god eller uppnår ej god medan ekologisk status klassas på en femgradig 
skala som hög, god, måttlig, otillfredsställande, eller dålig.  
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Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status och att förutsättningarna för att 
uppnå god status inte försämras. 

År 2016 kom även en dom från EU-domstolen, så kallad ”Weserdomen” (C461-13), som 
lett till en strängare tolkning av miljökvalitetsnormerna. Före Weserdomen kunde 
statusen för en enskild kvalitetsfaktor sänkas så länge den totala ekologiska statusen inte 
blev lägre. Den nya tolkningen innebär istället att ingen enskild kvalitetsfaktor får 
försämras oberoende av om den sammanvägda statusen förändras vilket ställer högre krav 
på rening. 

Vattenplan 
I Upplands-Bro kommuns vattenplan identifieras status, naturvärden, miljöproblem, 
påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och omfattar elva sjöar/delar av Mälaren, tio 
vattendrag och fyra grundvattenmagasin. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 
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. 
För att konkretisera skyddet av dessa ekologiskt känsliga områden, ska dessa pekas ut i 
kommunens översiktsplan.  

Dagvatten 
Upplands-Bro kommun använder VA-policy, tekniska handbok VA och checklista för 
dagvattenutredningar för sin planering av dagvatten.  

Enligt dessa ska ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten vara en 
utgångspunkt för kommunens fysiska planering. Målsättningen vid ändrad 
markanvändning är att dagvattenhanteringen ska bidra till förbättrad vattenkvalitet i 
kommunens vattenförekomster, samtidigt som kvantiteten på dagvatten från området inte 
ska öka. Dagvattenhanteringen ska vara klimatanpassad, robust samt vara en resurs för 
kommunen genom att bidra till attraktiva och funktionella stadsmiljöer. Tillsyn av 
dagvattenhantering ska bedrivas både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. 

Strandskydd 
Inom planområdets södra delar råder utökat strandskydd vilket innefattar land- och 
vattenområdet intill 300 meter från delar av Örnässjöns och Lillsjöns strandlinje. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten. 

Översvämning 
I PBL 2 kap. § 5: står det följande om översvämningsrisk i samband med planläggning: 
”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till [… ] risken för olyckor, översvämning och erosion”. 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2022-12-02

 

 

 

 Detaljplan Örnäs (Del av Örnäs 1:2 m.fl.) 
  Miljökonsekvensbeskrivning 
  2022-12-02 s 57 (94) 

6.3.2. Förutsättningar 
En dagvattenutredning har tagits fram för området av WSP (2022). Örnäs kan enligt 
dagvattenutredningen delas in i ett flertal delavrinningsområden. Den nordvästra delen av 
planområdet består av befintlig åker/ängsmark med en lågpunkt i ett täckdike som 
sträcker sig i öst-västlig riktning. Den öppna åkermarken har små höjdskillnader och låg 
infiltrationsförmåga. I mitten av planområdet finns en befintlig masshanteringsyta. I 
sydost finns våtmark/sumpskog (se Figur 27). Resterande del av planområdet utgörs av 
skogsmark med morän och berg i dagen. Området är topografiskt varierat (med undantag 
för åkermarken i nordväst) och kommer till stora delar behöva jämnas ut innan 
tillkommande bebyggelse kan etableras.  

 

Figur 27. Befintliga vattenområden inom planområdet. Områden med sumpskog är utpekade av Skogsstyrelsen. 

Det finns ett markavvattningsföretag inom planområdet, Örnäs dikesföretag 1949, vilket 
ansöktes om 1949 med syfte att jordförbättra en liten areal jordbruksmark. Det tillhörande 
diket kan ses i Figur 27. 

Området närmast Örnässjön omfattas av strandskydd. I Upplands-Bro gället utökat 
strandskydd för en stor del av Mälarstranden samt de tre största sjöarna, Lejondalssjön, 
Örnässjön och Lillsjön, vilket innebär att en buffertzon på 300 meter från strandlinjen ska 
hållas fri från exploatering. I planområdets delar närmast odlingslandskapet och den 
tidigare syltfabriken är området till vissa delar redan bebyggt, och därför är strandskyddet 
i dessa delar upphävt sedan tidigare.  
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Området som omfattas av strandskydd framgår i Figur 28. Som kan ses i figuren innebär 
inte planförslaget någon utbyggnad inom strandskyddat område.  

 

Figur 28. Område som omfattas av utökat strandskydd markerat i rosa. Utsnitt ur karta från beslut om utökat 
strandskydd i Upplands-Bro kommun (Länsstyrelsen, 2018). Planområdets ungefärliga läge markerat med röd 
ring. 

Både Örnässjön och Lillsjön är enligt Upplands-Bro kommuns vattenplan (2015-09-09) 
ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO), med höga naturvärden och flera 
skyddsvärda växt- och djurarter. En av kommunens främsta åtgärder för att skydda 
känsliga sjöar är enligt översiktsplanen (ÖP 2010) omhändertagande av dagvatten. 

Planområdet är beläget inom den sekundära zonen av Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. Mälaren – Görväln (ID SE659044-160864) utgör den slutliga 
recipienten och är en vattentäkt för cirka 700 000 personer och tillhör kategorin sjö. 

Utredningsområdet avrinner i första hand till de mindre sjöarna Örnässjön och Lillsjön. 
Enligt senaste klassningen i VISS (Vatteninformationssystem Sverige) är sjöarna 
upptagna som en gemensam vattenförekomst, Lillån (Kungsängen). Örnässjön avvattnas 
till Lillsjön via ett markavvattningsföretag/träskmark. Lillsjön avvattnas i sin tur till 
vattenförekomsten Mälaren - Görväln via ytterligare ett markavvattningsföretag. 
Utredningsområdet ligger således inom Mälaren - Görvälns avrinningsområde, se Figur 
29. 

VISS kartverktyg visar att den norra delen av utredningsområdet, intill väg E18, ligger 
inom ett annat avrinningsområde (Mälaren - Skarven). Närmare studie av höjder och 
hänsyn till befintliga dagvattenåtgärder (ledningsnät, vägdiken, trummor och dylikt) 
behövs för att avgöra ifall dagvatten från utredningsområdet även rinner till Mälaren – 
Skarven. 
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Figur 29. Slutliga recipienten Mälaren-Görväln (markerad turkos) samt planområdets läge (röd ring). Källa 
Örnäs dagvattenutredning (WSP, 2021). 

Översvämningsrisk 
Det förekommer lågpunkter inom och direkt utanför planområdet där vatten kan ansamlas 
vid skyfall. Det är därför av stor vikt att ytliga flödesvägar prioriteras i höjdsättningen av 
framtida innergårdar samt mellan huskropparna och vidare nedströms.   

Kommunala dagvattensystem för tät bostadsbebyggelse bör dimensioneras för regn med 
en återkomsttid på 20 år (Svenskt vatten, 2016). För regn med en längre återkomsttid än 
20 år är det huvudsakliga målet att leda vatten ytligt på ett sådant sätt så att risk för skada 
minimeras.   

6.3.3. Påverkan och konsekvenser 

Dagvattenhantering och påverkan på miljökvalitetsnormer 
Den förändrade markanvändningen med skapande av hårdgjorda ytor av befintlig 
skogsmark som planförslaget innebär kommer att innebära att flöden av dagvatten från 
området kommer att öka.  Förändringen i markanvändning påverkar också dagvattnets 
föroreningsinnehåll. Enligt beräkningar i genomförd dagvattenutredning av 
föroreningsbelastningen inom kvartersmark ökar mängden och halten av samtliga 
undersökta ämnen efter ny- och ombyggnation. Den förändrade föroreningssituationen 
beror på att kvartersmark inom planområdet efter ny- och ombyggnation får minskad 
andel grönyta och ökad andel hårdgjorda ytor och takytor. Detta förändrar även 
förutsättningarna för dikningsföretaget vilket kommer att behöva hanteras juridiskt. 
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Utan de föreslagna dagvattenåtgärderna, är alternativet att dagvatten lämnar planområdet 
via konventionellt ledningsnät. Detta blir hårt belastat och känsligt för kraftiga regn. 
Växtlighet i planområdet förlorar viktig vattentillförsel och en liten, men negativ, 
påverkan på grundvattennivåer kan förväntas. Ingen rening av dagvattnet skulle i det fallet 
ske. I Tabell 4 visas beräknad föroreningsbelastning (kg/år) från planområdet, både i 
nuläget och efter exploatering, utan planerade dagvattenåtgärder.  

Tabell 4. Beräknad föroreningsbelastning (kg/år) för planområdet i nuläget respektive efter exploatering. Den 
procentuella förändringen av föroreningsbelastningen redovisas. 

Ämne 
(kg/år) 

P B Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Nuläge 3,3 76 0,25 0,69 1,7 0,011 0,17 0,22 0,0010 1500 12 0,00061 
Efter expl. 15 150 0,92 2 5,7 0,041 0,63 0,60 0,0033 4500 58 0,0036 
Förändring 
(%) 

355 97 268 190 235 273 271 173 230 200 383 490 

Dagvattenutredningen föreslår en rad åtgärder för att hantera dagvatten. Genom att 
tillämpa gröna ytor vid småhusbebyggelse och nyttja dessa för fördröjning, tillåts 
dagvatten att infiltrera på sin väg bort från området. Fördröjning och infiltration uppnås 
också i föreslagna vägdiken. Detta ger de bästa möjligheterna för att vattenbalansen 
bevaras. Belastning på ledningsnät minskar då dagvattnet genom fördröjningen resulterar 
i lägre flödestoppar. En torrdamm innan utlopp till recipient utjämnar flödet vid extrema 
regn vilket skyddar recipienten från erosion. Det ger också en yta där vatten kan stiga 
kontrollerat, vilket skyddar bebyggelse inom planområdet. Utifrån de reningseffekter som 
studerats kan en översiktlig bedömning göras att den föreslagna dagvattenhanteringen 
kommer att ha sådan reningseffekt på samtliga ämnen att negativ påverkan på recipienten 
undviks. I Tabell 5 visas reningseffekter för gröna ytor och infiltrationsstråk 
(schablonvärden tagna från Stockholm Vatten och avlopp, 2021b). För jämförelse är den 
reningseffekt som skulle krävas för att rena dagvattnet efter exploatering till den nivå som 
beräknats för nuläget med i tabellen, denna benämns som ”Erforderlig reningseffekt”. 
Dagvattnet ska via höjdsättning ges en kontrollerad väg att avrinna, från att det faller på 
taken, ned i grönytor, via vägdiken och utlopp till recipient. Om detta inte efterlevs 
kommer situationer uppstå där delar av planområdet bildar lågpunkter där dagvatten 
samlas från andra fastigheter och skadar bebyggelse. Skador på människor skulle kunna 
uppstå om framkomlighet för räddningstjänst påverkas av stående vatten.   
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Tabell 5. Reningseffekter i grön yta och infiltrationsstråk (Stockholm Vatten och Avfall, 2021), i jämförelse 
med beräknad erforderlig reningseffekt (%). Tabellen har kompletterats med reningseffekter från StormTac 
(2021) för de ämnen som inte ingår i Stockholm Vattens reningstabell. 

Ämne (kg/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja BaP 
Reningseffekt grön 
yta (%) 

85 90 - 70 85 - - - 95 90 85 

Reningseffekt 
infiltrationsstråk 
(%) 

65 40 84 65 85 85 60 80 80 80 88 

Erforderlig 
reningseffekt (%) 

78 49 73 66 70 73 73 63 67 79 83 

 

Utifrån de reningseffekter som studerats i dagvattenutredningen kan en översiktlig 
bedömning göras att den föreslagna dagvattenhanteringen kommer att ha sådan 
reningseffekt på samtliga ämnen att negativ påverkan på recipienten undviks. Genom att 
implementera föreslagna åtgärder i serie kan, enligt genomförd dagvattenutredning, en 
hög reningseffekt uppnås, så att föroreningsbelastningen efter exploatering inte ökar 
jämfört med befintlig situation. För vissa ämnen ger föreslagna åtgärder en minskad 
föroreningsbelastning. Planen och föreslagen struktur ger förutsättningar för 
implementering av långtgående öppen dagvattenhantering i serie, vilket även möjliggör 
att miljökvalitetsnormerna för recipienten kan följas.  För att få en säkrare uppskattning 
över konsekvenserna av exploateringen samt reningseffekter hos föreslagna åtgärder i 
serie krävs en mer detaljerad föroreningsberäkning som kan tas fram i kommande 
skede. (WSP, 2022) 

Översvämningsrisk  

Exploatering av området kommer att innebära en ökad andel hårdgjord yta där dagvatten 
inte kan infiltrera, vilket utan åtgärder skulle kunna leda till att dagvatten ansamlas vid 
planområdets lågpunkter vid skyfall och därmed innebära en översvämningsrisk inom 
området. Höjdsättningen av planområdet har utformats för jämna ut lågpunkter och 
avleda vatten via diken och eventuella torrdammar, vilket minimerar denna risk. 
Planerade flödesvägar utifrån förslag för framtida höjdsättning redovisas i Figur 30. I och 
med att planområdet bebyggs med åtgärdsnivån att 20 mm ska fördröjas inom 
planområdet, förväntas situationen vid normala regn inte att förändras, utan snarare 
förbättras, ur ett dagvattenperspektiv.  

Vid extrema regn är planområdets bidrag till omgivningen litet, då endast en mindre del 
av planområdet kommer avrinna mot befintlig bebyggelse. 
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Figur 30. Översiktliga rinnriktningar baserade på förslag till framtida höjdsättning. WSP, 2021. 

Ianspråktagande och tillskapande av våtmarker 
Inom det befintliga skogsområdet som planeras exploateras finns ett flertal områden 
som har klassats med fuktiga naturtyper i framtagen naturvärdesinventering för 
planområdet (Upplands-Bro kommun, 2019). Även en sumpskog som utpekats av 
Skogsstyrelsen ligger centralt i skogsområdet. I Figur 31 visas sumpskogen samt de 
inventerade fuktiga naturtypernas utbredning i förhållande till planförslaget.  
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Figur 31. Planområdets inverkan på sumpskogsområden (utpekade av Skogsstyrelsen), fuktiga naturtyper 
som beskrivits i framtagen naturvärdesinventering (Upplands-Bro kommun, 2019) samt inventerade 
vattenområden som håller permanent vattenspegel (objekt 11 och 15 från groddjursinventering 2022). I objekt 
15 påträffades mindre vattensalamander. 

Tabell 6. Beskrivning av fuktiga naturtyper, sammanställning utifrån NVI för planområdet (Upplands-Bro 
kommun, 2019). 

Objekt nr Naturtyp Beskrivning 
3 Sumpskog Blandsumpskog med sockelbildning 
6 Myr Fuktstråk med stort inslag av löv. Potentiell 

livsmiljö för groddjur. 
8 Sumpskog Fin sumpskog med inslag av senvuxna äldre 

tallar och sockelbildning. Opåverkad 
hydrologi 

9 Sumpskog Trädbevuxet fuktstråk som går över i hygge. 
11 Granskog Uppvuxen fuktig granskog med inslag av 

lövträd. Under 2020-2021 har flertalet granar 
dött på grund av angrepp av granbarkborre. 

16 Sumpskog Sumpskog med inslag av död ved. 
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Genomförande av planförslaget kommer att innebära att flera av naturvärdesobjekten 
samt att delar av den av Skogsstyrelsen utpekade sumpskogen kommer att tas i anspråk 
och försvinna. Samtidigt kommer nya vattenområden att tillskapas, detta i form av de 
dagvattenlösningar med öppna diken och gröna infiltrationsytor som skapas inom 
planområdet. Figur 32 nedan visar en översiktlig bedömning av befintliga 
vattenområden som avses att sparas respektive tillskapas vid utbyggnad enligt 
planförslaget. Avgränsning av specifika vattenområden inom naturtyperna har inte 
gjorts, varför det är svårt att uppskatta den specifika våtmarksyta som kommer att tas i 
anspråk (respektive tillskapas). Som en fingervisning utgör den utpekade sumpskogen 
centralt i området en total yta om cirka 11 hektar. 

 
Figur 32. Översiktlig bedömning av vattenområden som sparas respektive tillskapas. Karta av Upplands-Bro 
kommun (2022). 
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Ianspråktagande av mark inom fuktiga naturtyper kan komma att negativt påverka 
möjliga livsmiljöer och arter som trivs i dessa områden. Sumpskogar och våtmarker är 
generellt en skyddsvärd naturtyp där det kan finnas många värdefulla biotopkvalitéer 
såsom trädsocklar, rik tillgång till fukt, gömställen, vattenspeglar och döda träd. 
Våtmarksmiljöer kan även utgöra lämpliga livsmiljöer för grod- och kräldjur. Som 
nämndes i avsnitt 6.1.3 påträffades mindre vattensalamander inom vattenområde 15 (se 
Figur 31), vilken kommer att tas i anspråk vid genomförandet av planen. Vilka 
skyddsåtgärder som kommer att bli lämpliga beskrivs i en rapport om ”Skyddsåtgärder 
för arter upptagna i artskyddsförordningen”, vilken är planerad att bli klar till januari 
2023. 

Samlad bedömning vattenmiljö 
Med avseende på planförslagets miljöpåverkan kopplat till dagvattenhantering och 
påverkan på recipient bedöms konsekvenserna av detta sammantaget vara små negativa 
konsekvenser. Dagvattenutredningen föreslår en rad åtgärder för att hantera dagvatten. 
Genom att tillämpa gröna ytor vid småhusbebyggelse och utnyttja dessa för trög 
avrinning, tillåts dagvatten att infiltrera på sin väg bort från området. En torrdamm 
innan utlopp till recipient utjämnar flödet vid extrema regn vilket skyddar recipienten 
från erosion. Det ger också en yta där vatten kan stiga kontrollerat, vilket skyddar 
bebyggelse inom och nedströms planområdet. Utifrån de reningseffekter som studerats 
kan, enligt dagvattenutredningen, en översiktlig bedömning göras att den föreslagna 
dagvattenhanteringen kommer att ha sådan reningseffekt på samtliga ämnen att 
föroreningsbelastning efter exploatering inte ökar jämfört med befintlig situation. 
Planen och föreslagen struktur ger förutsättningar för implementering av långtgående 
dagvattenhantering, vilket även möjliggör att miljökvalitetsnormerna för recipienten kan 
följas. Sammanfattningsvis bedöms recipienten ha ett högt värde men då planförslaget 
med föreslagna åtgärder inte bidrar till en ökad föroreningsbelastning bedöms 
konsekvenserna vara små.   

Med avseende på planförslagets miljöpåverkan kopplat till ianspråktagande av 
vattenområden bedöms konsekvenserna av detta sammantaget vara stora negativa. 
Våtmarker har som naturtyp generellt ett högt värde, och planförslaget innebär att 
relativt stora ytor tas i anspråk. I ett av de inventerade vattenområdena har mindre 
vattensalamander påträffats, vilken innefattas i artskyddsförordningen. De 
vattenområden som sparas respektive tillskapas kommer att lindra effekterna av den 
negativa påverkan som uppstår, men hur de värden som tillskapas står sig gentemot de 
som förloras behöver studeras ytterligare.  
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6.3.4. Förslag till åtgärder 

Dagvattenhantering 
De förslag till dagvattenåtgärder som föreslås inom området är gröna ytor och vägdiken.  

Gröna ytor har stor kapacitet att fördröja dagvatten. Till exempel anger Stockholms stads 
riktlinjer (2019) att om ett avrinningsområde uppgår till 50 % av gröna ytor finns 
kapacitet att fördröja 20 mm nederbörd inom området. Utifrån översiktlig bedömning av 
planområdet är detta uppfyllt för området med villor och småhusbebyggelse. Detta gäller 
även sett till eventuella omständigheter som minskar gröna ytors fördröjningskapacitet; 
så som kraftig lutning och ineffektiv/ojämn avledning från de hårdgjorda ytorna till de 
gröna ytorna. 

I vägdiken kan dagvatten ges en chans att infiltrera och transporten i diken fördröjer 
flödet. Genom transport i diken erhålls en markant längre rinntid och därmed fördröjning 
av dagvatten. Diken är det bästa alternativet för att uppnå maximal infiltration av 
dagvatten, då den totala bottenytan är större än för mer koncentrerade anläggningar såsom 
dammar. Diken i området skulle dessutom ge robusta ytliga avledningsvägar för 
dagvatten vid skyfall. Diken längs lokalgatorna ger ett lantligt intryck vilket passar 
området, som angränsar till jordbruk. Ett dike ger en naturligare övergång mellan tomt 
och lokalgata och ger ett bra utrymme för uppsamling av snö vid plogning.  

Däremot kräver diken regelbunden skötsel för att funktionen ska upprätthållas, vilket 
innebär en kostnad, de kan också försvåra vid snöröjning, beroende på dikets utformning.  

Diken bör ligga med minst 0,3 % lutning. Enligt översiktlig bedömning av befintliga 
höjder finns det en naturlig lutning mot recipienten som kan utnyttjas. Lutning i diken 
kommer behöva kontrolleras i ett senare skede (förprojekteringen av vägarna).  

Underhåll och skötsel av dike innefattar renhållning och rensning av ogräs. Det bör också 
kontrolleras, framförallt efter extrema skyfall, att dikeskanterna inte rasat igen. 

Det är av stor vikt att ytliga flödesvägar prioriteras i höjdsättningen av planområdet, både 
för att undvika instängda områden inom planområdet och för att säkerställa att 
angränsande bebyggelse inte påverkas negativt. Marken bör ha en lutning från byggnader 
i syfte att säkerställa att vattnet säkert kan ledas ytligt runt huskropparna och bort från 
varje del vid ett 100-årsregn. 

Som nämnts tidigare behövs närmare studie av höjder med hänsyn till befintliga 
dagvattenåtgärder (ledningsnät, vägdiken, trummor och dylikt) för att avgöra ifall 
dagvatten från utredningsområdet även rinner till Mälaren – Skarven. 

Markavvattningsföretag och ianspråktagande av vattenområden 
I samband med att detaljplanen vinner laga kraft kommer markavvattningsföretaget som 
finns beläget inom planområdet behöva ombildas eller läggas ned och ersättas med en 
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annan juridisk rätt att släppa ut vatten till Örnässjön förbi mellanliggande fastighet. Det 
kan ske i en ledning eller ett dike. Ianspråktagande av befintliga vattenområden såsom 
våtmarker/sumpskog inom planområdet utgör så kallad vattenverksamhet (enligt 11 kap. 
miljöbalken) och kommer att behöva hanteras juridiskt genom anmälan till 
tillsynsmyndigheten alternativt genom tillståndsprövning. För att bedöma påverkan på 
naturvårdsarter kopplade till vattenmiljöerna (såsom groddjur), bör en 
groddjurinventering genomföras i kommande planarbete.  

6.4. Sociala konsekvenser 

6.4.1. Bedömningsgrunder 
Social hållbarhet är ett måste för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle och måste 
således beaktas vid all stadsplanering. En socialt hållbar miljö har en mångfald av 
människor, aktiviteter och byggnader, bejakar människors olika förutsättningar och 
intressen, uppmuntrar till planerade och spontana möten, är lättillgänglig för alla grupper 
och individer, är befolkad och trygg under flera av dygnets timmar och årets säsonger 
samt underlättar människors vardagsliv. 

Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket sammanhang. Det finns 
några gemensamma kännetecken för platser som upplevs som trygga. De är platser som 
går att överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att orientera sig i, 
blandar vägar och bebyggelse och är välskötta. (Boverket, 2010. Plats för trygghet. 
Inspiration för stadsutveckling) 

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön ska vara tillgänglig. 
Blir staden tillgänglig för personer med funktionsnedsättning av olika slag stärks 
tryggheten sannolikt också för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor 
tar del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla människor som rör sig 
där (Boverket, 2010. Plats för trygghet. Inspiration för stadsutveckling). 

För många människor är deltagandet i olika aktiviteter en viktig del av livet. Det är en 
möjlighet att aktivt få ägna sig åt sina intressen och att träffa andra människor. Det är 
viktigt att se vilka möjligheter eller begränsningar stadens eller områdets utformning ger 
för invånarna att aktivt utöva fritidsaktiviteter. Aktiviteterna ser till viss del olika ut 
beroende på ålder och könstillhörighet och de kan även kräva olika förutsättningar och 
konkurrera om resurser (Boverket, 2010. Plats för trygghet. Inspiration för 
stadsutveckling). 

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och fysiska aktiviteter för 
invånarna oavsett kön (kvinna, man såväl som icke-binär), dag som kvällstid och under 
flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en mångfald. Planering och 
utformning kan möjliggöra en flexibel användning av stadens miljöer, som skolgårdar, 
mötesplatser och idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer för 
aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för alla att delta i aktiviteter 
(Boverket, 2010. Plats för trygghet. Inspiration för stadsutveckling). 
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Enligt Boverket har avståndet till ett grönt område stor betydelse för tillgängligheten. De 
rekommenderar därför att det bör finnas en närpark med bland annat en lekplats för de 
allra minsta barnen inom 50 meter från bostaden, en lokalpark inom 200 meter samt en 
stadsdelspark inom 500 meter från bostaden (Boverket; 1999).  

Upplands-Bro kommuns översiktsplan anger som en planeringsinriktning att kunskapen 
om olika gruppers behov av trygghet, fysisk aktivitet, mötesplatser och kvalitativa 
utemiljöer ska vara en viktig utgångspunkt vid stadsutveckling och ligga till grund för 
fysiska åtgärder i stadsmiljön. Planeringsinriktningen anger också att det ska avsätta 
lekytor och möjliggöra utövande av fysisk aktivitet och vistelse i natur i närmiljön vid 
planering av nya bostadsområden och eftersträva att fritidsområden och anläggningar ska 
utformas som en del av den gröna miljön. Det ska finnas attraktiva och säkra gång- och 
cykelvägar till rekreationsområdena i och i närheten av tätorterna. Barns, ungas och äldres 
behov ska tillsammans med jämställdhets- och funktionsnedsättningsperspektiv särskilt 
beaktas. Platser för kultur och evenemang ska planeras in när befintliga områden förnyas 
och nya stadsdelar byggs. Vidare ska markområden reserveras för idrottsytor och idrotts-
anläggningar och möjligheter att utöva ett rörligt friluftsliv säkerställas i hela staden. 
Deras potential att också fungera som mötesplatser i staden ska tas tillvara. En blandning 
av bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas för att uppnå en allsidigt 
sammansatt social struktur som främjar kontakter mellan generationer och kulturer. 

Upplands-Bro kommun har tagit fram en Grönplan för kommunen där de har tagit fram 
riktlinjer för hur kommunen ska arbeta långsiktigt med parker och naturområden. I 
grönplanen anges att en närpark, plats för lek, möjlighet sitta i solen och lummig 
vegetation ska finnas inom 300 meter eller cirka 5 minuters promenad från bostaden. Den 
ska nås på ett trafiksäkert sätt inom bostadsområdet. Ett strövområde ska kunna nås inom 
30 minuter via gång- och cykelväg eller kollektivtrafik.  

6.4.2. Förutsättningar 
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla grannkommuner och 
Stockholms stad. I Kungsängen har delar av Sylta och gamla Kungsängen minst antal 
ohälsodagar per person och år, medan Kungsängens centrum, Kungshöjden och delar av 
Tibble har flest. Statistiken berättar inte varför vissa områden har fler ohälsodagar, 
däremot visar forskning som visar att det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet, 
hälsa och välbefinnande (Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader 
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar mellan kvinnor och män. 
Kvinnor har ett större antal ohälsodagar per år jämfört med män. 

I öster gränsar området till bostadsområdet Kungsängens-Tibble. Området gränsar till 
Lillsjön-Örnässjön naturreservat där både badplats och motionsspår finns. Utanför 
planområdet, i de västra delarna ligger Örnäs Herrgård med själva herrgården, småhus, 
ekonomibyggnader med hästverksamhet, ridbanor, hagar, åkrar och ängar. Inom 
planområdet finns en masshanteringsyta som bryter av skogen. 
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6.4.3. Påverkan och konsekvenser 
Detaljplanen medför att Kungsängen växer vilket ger goda förutsättningar för service, 
kollektivtrafik och mer stadsliv. Samtidigt är det viktigt att värna om närheten till naturen 
och landsbygden inom kommunen. Planförslaget ligger både landsbygdsnära och nära 
naturen, vilket innebär en viss risk för negativ påverkan, samtidigt som det innebär att 
framtida boende inom området får ta del av dessa värden. 

Planområdet planeras få tillgång till buss och förses med cykelinfrastruktur som 
möjliggör ett hållbart resande. Genom att skapa fler gång- och cykelstråk till och från 
området främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och 
enkelt att välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan.  

Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten 
och stränder. Planförslaget innebär att naturreservatet Lillsjön-Örnässjön samt området 
vid Örnässjön blir mer lättillgängligt än i dagsläget, dels för de boende i området, dels för 
besökare till området genom den kollektivtrafik som byggs ut. Att kunna ta sig lätt till 
natur- och vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn ökar. God 
tillgång till grönska och grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland 
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor nära ett grönområde 
använder det oftare, och mer sällan lider av besvär relaterade till stress (Malmö stad, 
2012). Motivationen till fysisk aktivitet ökar ju mer lättillgängligt det är. 

Området är uppbyggt kring två huvudgator som är överblickade, belysta och har gång-
och cykelbanor. Det gör det möjligt att röra sig tryggt och säkert inom området och mot 
Kungsängens centrum. Vägstrukturen innebär att området kring Örnäs Herrgård kopplas 
till området Norrboda-Brunna, öster om planområdet. Norrboda-Brunna planeras att likt 
Örnäs bebyggas med blandad bebyggelse, vilket innebär att området vid Örnäs herrgård 
kommer att tillgängliggöras för fler. Utöver huvudgatorna finns ett system med mindre 
gator och friliggande gångbanor som kopplar bostadskvarteren till naturreservatet. Gator 
och gångvägar knyter an till befintlig stigstruktur i naturreservatet. Bostadskvarter som 
ligger längre från naturreservatet har gemensamma gröna gårdar eller bilfri kontakt med 
den centrala parken eller naturområden, vilket ger barnvänliga lekmiljöer. 

Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång till park- och 
naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom tätorterna viktiga, så att en god miljö 
för barnen säkras under såväl dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är 
väl integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via säkra gång- och 
cykelvägar. 

Planområdet möter behovet för lek ur ett barnperspektiv genom att centralt i området 
planeras en park med lekutrustning för barn, sittplatser och möjlighet till spontan lek. 
Parken är omgärdad av bostadshus och är synlig från huvudgatan så att den är överblickad 
och lätt att hitta till för såväl boende inom det nya området som angränsande 
bostadsområden. Parken ansluter till naturmark som leder ut till naturreservatet. 
Kombinationen av naturmark med skog och anlagda parkytor ger en variation av 
lekmöjligheter för flera åldersgrupper. 
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Utbyggnadsområdet kommer ha en blandning av bostadstyper, från små lägenheter till 
villor med en tyngdpunkt på radhus, kedjehus och parhus. Det ger möjlighet för boenden 
i olika prisklass och för olika skeden i livet.  
I områdets entré planeras ett mindre torg i samband med busshållplatsen. Runt torget finns 
lokaler med centrumverksamheter och bostäder. Torget har också direkt koppling till 
skogen. På torget finns plats för såväl uteservering som icke kommersiella vistelseytor 
med sittplatser, planteringar och kanske konst.   

Området kommer också att ha ett inslag av service och arbetsplatser som bidrar till 
stadslivet (särskilt runt torget och entrén till området). Närhet till service så som mataffär 
och apotek (utanför planområdet) gör det möjligt att göra vardagliga ärenden lokalt och 
ökar tillgängligheten i området. 

En ny entré till naturreservatet planeras i den västra delen av planområdet för att öka 
tillgängligheten till naturreservatet. Projektet bidrar även till uppförande av 
vindskydd/grillplats vid Örnässjöns strand, vilket följer kommunens skötselanvisningar 
för reservatet. 

 

Figur 33. Inzoomad bild över planområdet där parker och gårdar i anslutning till bostadskvarteren syns. Torget 
vid områdets entré är markerat med rött i bild. Entréplats till naturreservatet är inringat med grönt i bild. 

Totalt sett bedöms planförslaget ge positiva sociala konsekvenser. Detta huvudsakligen 
då det bidrar till bostadsförsörjning för många nya boende inom ett område med 
befintliga värden såsom närhet till natur och rekreation.  

6.4.4. Förslag till åtgärder 
Sociala aspekter i form av tillgänglighet, trygghet och rekreation bedöms vara väl 
inarbetade i detaljplanen. I det fortsatta arbetet bör bland annat aspekter kring hur parker 
och stråk utformas beaktas, exempelvis med bra belysning och god orienterbarhet.  
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Det är även viktigt att området utformas med en blandning av aktiviteter för att nå 
blandade målgrupper. 

 

6.5. Risk 

6.5.1. Bedömningsgrunder 
Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för 
ändamålet lämplig plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.  

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)   

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor 
och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§) 

Trafikrisker 
Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut Riktlinjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt gods, vilka kortfattat innebär att länsstyrelsen 
kräver ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på 25 meter från primära transportleder för 
farligt gods. 

Individ- och samhällsrisk 
I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier 
som ska tillämpas vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är 
att använda Det Norske Veritas förslag på kriterier för individ- och samhällsrisk. Risker 
kan kategoriskt delas upp i;  

• oacceptabla 
• acceptabla med restriktioner och  
• acceptabla 

Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och accepteras 
ej. Dessa risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.  

De risker som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ALARP-
principen (As Low As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen av 
ALARP-området, nära gränsen för oacceptabla risker, accepteras endast om nyttan med 
verksamheten anses mycket stor och det är praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande 
åtgärder. I den nedre delen av ALARP-området bör inte lika hårda krav ställas på 
riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt mått på 
vad som är rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.  
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De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter 
för ytterligare riskreduktion utredas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses 
rimliga att genomföra, ska genomföras. 

Hästhållning 
För högsta acceptabla förekomst av störande lukt finns inget riktvärde. Däremot finns 
praxis baserad på kunskap om vid vilka störningsfrekvenser klagomål på lukt 
förekommer. Frekvenserna anges i procent och anger den andel av tiden som störningarna 
förekommer, bl.a. anger SMHI att gränsen för acceptabel störningsfrekvens vid bostäder 
under ogynnsam månad (en månad med maximal luktstörning) är nivåer på 1-2% av tiden, 
och vid nybyggnad och ombyggnad bör eftersträvas en lägre störningsfrekvens än 1 % 
(vilket motsvarar 14 minuter under en dag eller 7 h/månad). Socialstyrelsen anger att 
luktbegränsade åtgärder bör införas vid en luktfrekvens på 2-3% av tiden och WHO anger 
som högsta riktvärde den koncentration vid vilken inte mer än en liten andel av 
befolkningen (< 5 %) upplever besvär under en liten del av tiden (< 2 %).  

Översiktsplan 2010, Upplands Bro Kommun, anger att avstånd mellan bostäder och 
hästhållning bör beaktas och att skyddsavstånd måste tillämpas då nya bostäder byggs 
intill hästhållningar. Dock bör skyddsavstånd anpassas från fall till fall och på ett flexibelt 
sätt med hänsyn till det utbredda hästintresset i kommunen och de specifika 
förutsättningarna från fall till fall. Skyddsavstånd kan behövas med hänsyn till 
luktspridning, spridning av flugor, konflikter med andra rekreativa intressen samt ur 
allergisynpunkt. Skyddsavståndet ska vara tillräckligt stort för att inte störningar ska ske 
till bland annat bostadsbebyggelse. 

6.5.2. Förutsättningar 

Trafikrisker 
En riskbedömning har tagits fram i samband med upprättande av detaljplanen (WSP, 
2020). 

I närheten av planområdet har ett antal riskkällor identifierats. Exempelvis väg E18, norr 
om planområdet, utgör primär transportled för farligt gods. På andra sidan E18 finns ett 
industriområde med en drivmedelsstation som försörjs av en sekundär transportled för 
farligt gods (Granhammarsvägen), vilken löper öster om planområdet.  

Riskkällor förknippade med väg E18 är i första hand kopplade till olyckor vid transport 
av farligt gods, vilka anses kunna påverka intilliggande planområde. Mellan väg E18 och 
planområdet löper ett skogsparti, vilket dock fungerar som en buffertzon. 

Risker förknippade med Granhammarsvägen består av olyckor vid transport av farligt 
gods, då vägen är försörjningsled till drivmedelsstationer och industrier. Dock är 
avståndet från vägen till planområdet över 500 meter varvid planområdet inte bedöms 
kunna påverkas av olyckor på Granhammarsvägen.  
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Risker förknippade med drivmedelsstationer består främst av brand- och explosionsrisker 
vid hantering av brandfarliga ämnen. Drivmedelsstationen ligger dock på flera hundra 
meters avstånd från planområdet varvid en olycka på drivmedelsstationen inte bedöms 
påverka planområdet.   

Industri-/verksamhetsområde 
I detaljplaneförslaget i den sydöstra delen av planområdet föreslås ett mindre 
verksamhetsområde som ansluter och kompletterar befintligt verksamhetsområde i 
Brunna och Norrboda. Risker förknippade med verksamhetsområdet beror på vilken typ 
av ämnen som hanteras av industriverksamheterna. Detaljplanen kommer att tillåta 
områden för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och 
annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan.  

Den verksamhet som bedöms vara farligast för sin omgivning i planområdets närområde 
utgörs av Fresenius Kabi AB som hanterar brandfarliga lösningsmedel. Avståndet från 
planområdet till verksamheten är mer än 800 meter.   

Hästhållning 
Väster om planområdet, på cirka 300 meters avstånd från närmaste planerade bostadshus, 
finns idag ett stall med både ridskoleverksamhet och privathästar. Det finns i dagsläget 
även ett befintligt bostadshus cirka 100 meters avstånd från hästhållningsverksamheten. 

6.5.3. Påverkan och konsekvenser 

Trafikrisker 
Fördelningen av transporterade klasser av farligt gods på väg E18 antas följa 
riksgenomsnittet (TRAFA 2012–2017) eftersom vägen utgör en primär transportled för 
farligt gods, vilket gör att samtliga klasser av farligt gods kan förekomma.  

Ett antal risker har identifierats där skyddsåtgärder krävs för att risken ska vara acceptabel 
på samhälls- och individnivå enligt befintliga kriterier. Med föreslagna skyddsåtgärder 
bedöms riskerna vara acceptabla. 

De risker som identifierats är explosion, gasmolnsexplosion, läckage av giftig gas och 
brandfarlig vätska (pölbrand). Den sammantagna individrisknivån från E18 är acceptabel 
bortom ett avstånd av 42 meter från vägkant. Inom detta avstånd är individrisken 
acceptabel förutsatt att rimliga åtgärder till riskreduktion vidtas med hänsyn till kostnad 
och nytta. 

Enligt planförslaget kommer ett bebyggelsefritt avstånd på minst 50 meter att 
upprätthållas närmast väg E18. Dessutom uppförs en cirka 6 meter hög bullervall närmast 
E18 mot planområdet. Eftersom erforderligt skyddsavstånd till vägen hålls bedöms 
planförslaget inte medföra någon risk kopplat till trafik med farligt gods. 
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Industriverksamhet 
Utanför planområdet finns ett industriområde där den industri som bedöms vara farligast 
för sin omgivning utgörs av Fresenius Kabi AB. Eftersom avståndet från industrin till 
planområdet överstiger 500 meter bedöms inte planområdet påverkas av en olycka 
innefattandes gas i anslutning till industrin. 

Inom planområdet, i den sydöstra delen, planeras ett mindre verksamhetsområde som 
ansluter och kompletterar befintligt verksamhetsområde i Brunna och Norrboda. I 
planbeskrivningen beskrivs att verksamheterna som planeras är service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med 
begränsad omgivningspåverkan. Under förutsättning av detta bedöms verksamheterna 
inte kunna påverka närliggande bostäder ur ett riskperspektiv, detta bör dock regleras 
genom planbestämmelser.  

Hästhållning 
Strax väster om planområdet finns idag en anläggning för hästhållning med ett flertal 
hästar, se Figur 21. Avståndet mellan närmast planerade bostadshus och hästhållningen 
är cirka 300 meter. Den vanligaste vindriktningen är västlig eller sydvästlig9, vilket 
utifrån placering mellan hästhållning och planerad bostadsbebyggelse, betyder att vinden 
blåser bort från bostadsområdet. Området präglas idag av lantlig bebyggelse där inslag av 
hästhållning kan ses som ett naturligt inslag i bebyggelsen. Eventuella nya boende 
bedöms i viss mån beakta risken för viss lukt. Med avseende på avståndet mellan 
hästhållning och närmast planerade bostadshus bedöms risken som låg för störningar. 

  

 
9 SMHI, Vind i Sverige. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat/vind-i-sverige-1.31309 
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6.5.4. Förslag till åtgärder 
Planbestämmelser för verksamhetsområdet bör regleras så att endast verksamheter tillåts 
med begränsad omgivningspåverkan. Det kan innefatta exempelvis verksamheter för 
service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig 
verksamhet. 

Bedömningen i framtagen riskutredning förutsätter att planerad bullervall uppförs 
närmast E18 samt att en bebyggelsefri zon inom 50 meter från närmaste vägkant för E18 
upprätthålls enligt planförslaget. Inom denna zon ska utomhusmiljön utformas för att inte 
uppmuntra till mer än tillfällig vistelse med t.ex. parkering samt- och cykelvägar. 
Gällande risker kopplade till transporter av farligt gods föreslås ett antal åtgärder i 
framtagen riskutredning. Föreslagna åtgärder är av konsekvensbegränsande art och 
inriktas på att eliminera och/eller begränsa konsekvenserna av olycksscenarierna med 
giftigt gasmoln vid transport av farligt gods. 

 

Riskreducerande 
åtgärd 

Beskrivning Avsedd effekt Motivering 

Placering av 
friskluftsintag 

Friskluftsintag placeras högt på 
den sida av byggnad/taket som 
vetter bort från E18. Gäller för 
bostäder med kanalbunden 
tilluft t.ex. flerbostadshus 

Motverkar 
inläckage av 
giftig och 
brännbar gas in i 
byggnader. 

Åtgärden är 
enkel att 
genomföra 
till en låg 
kostnad. 

Avstängningsbar 
ventilation 

Tilluftsdon i fasad utformas 
med möjlighet att stängas av de 
boende vid t.ex. ett VMA 
(Viktigt Meddelande till 
Allmänheten) tillsammans med 
dörrar och fönster. Gäller för 
bostäder med tilluftsdon i fasad 
och enskild ventilation såsom 
friliggande villor, radhus, 
parhus etc. 

Motverkar 
inläckage av 
giftig och 
brännbar gas in i 
byggnader. 

Åtgärden är 
enkel att 
genomföra 
till en låg 
kostnad.  
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6.6. Buller 

6.6.1. Bedömningsgrunder 

Riktvärden för trafikbuller vid bostäder 
Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen 
om trafikbuller (SFS 2015:216 och 2017:359). De gäller för planärenden som påbörjats 
fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till grund för bedömningen i denna plan. 

Tabell 7. Riktvärden för trafikbuller utomhus vid nybyggnation av bostäder enligt trafikbullerförordningen 
(SFS 2015:216 och 2017:359). 

Lägenhetstyp/utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 
 
 

Ekvivalent ljudnivå Maximalnivå 
Utomhus (frifältsvärde) 
På uteplats 
Vid fasad 

 
50 
60/ 651 

 
702 

1 För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 
2 Värdet bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/timme kl. 06.00-22.00 
 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen 
ha tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 
70 dBA kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för 
sömn, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR), se Tabell 8. 

Tabell 8. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR (Boverket). 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt, LpAFmax 

Bostäder   
Bostadsrum 30 dB(A) 45 dB(A)1 

Kök 35 dB(A)  
Kontor   
Kontorsrum 35 dB(A) 55 dB(A) 
1 Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning10 för ny skolas skolgård som exponeras för buller 
från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat som 
årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa 

 
10 Naturvårdsverket, 2017. Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. 
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ytor. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården avsedda för lek och 
vila har högst 55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dB(A) 
överskrids högst 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 

Industribuller 
I ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 
annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, anges riktvärden som bör gälla vid 
planläggning och bygglovsprövning av bostadsbyggnader som påverkas av industri- och 
annat verksamhetsbuller, se Tabell 9 och Tabell 10. Även den framtida situationen bör 
beaktas. Skolor, förskolor och vårdlokaler kan i vissa avseenden jämställas med 
bostadsbyggnader, under den tid verksamheten normalt pågår. Buller från tekniska 
installationer vid annat än industriell verksamhet kan omfattas av dessa allmänna råd. 

Tabell 9. Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet, uttryckt som frifältsvärde 
utomhus vid bostadsbyggnads fasad. 

 Ekvivalent ljudnivå, dB(A) 
 

Helgfria vardagar, klockan  
 
Lör- sön- och helgdagar, klockan  
 

06–18 
  
06–22  
                 

18–22 22–06 
 
22–06 

Zon A* 
Bostadsbyggnader bör kunna medges 
upp till angivna nivåer. 

50 45 45 

Zon B 
Bostadsbyggnader bör kunna medges upp till 
angivna nivåer förutsatt att tillgång till 
ljuddämpad sida finns och att byggnaderna 
bulleranpassas 

60 55 50 

Zon C 
Bostadsbyggnader bör inte medges över 
angivna nivåer 

>60 >55 >50 

* För buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet, värmepumpar, 
kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer tillämpas värdena enligt tabell 2 
också på den exponerade sidan. 

 
Dessutom gäller: 

• Vid uteplats, om sådan planeras, gäller ljudnivåerna i Tabell 10Tabell 10. 
• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna, 

eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår, dock 
minst en timme. 

• Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma nattetid 22–06 annat 
än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 
ljuddämpad sida avser begränsningen den ljuddämpade sidan. 
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• När buller från industriell verksamhet karakteriseras av ofta återkommande  
impulser eller av ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i 
Tabell 9 sänkas med 5 dB(A). 

Tabell 10. Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet på ljuddämpad sida, uttryckt 
som frifältsvärde utomhus vid bostadsbyggnads fasad och på uteplats (BFS 2020:2). 

 
 
Klockan 

Ekvivalent ljudnivå, dB(A) 
 
06-18 18.-22 22-06 

Ljuddämpad sida och uteplats 45 45 40 

6.6.2. Förutsättningar 
En bullerutredning med avseende på trafikbuller och industribuller har tagits fram för 
bostäder och skolor inom planområdet (Åkerlöf Hallin, 2020).  

De planerade bostadshusen utsätts för buller från trafiken på väg E18, huvudgatan och 
lokalgator inom området samt visst industribuller.  

Det industribuller som kan förekomma vid närmaste bostäder från planerat 
verksamhetsområde inom detaljplaneområdet är ljud från ventilationsanläggningar på och 
i angränsande kontors- och industribyggnader. Zon A enligt BFS 2020:2 föreslås gälla, 
se Tabell 9. 

6.6.3. Påverkan och konsekvenser 

Trafikbuller 
Planförslaget innebär att fler bostäder anläggs i områden som är utsatta för buller vilket 
innebär att fler människor riskerar att bli störda av buller. Bullerstörning kan i sin tur leda 
till sömnsvårigheter, försämrad inlärning och prestation, högt blodtryck och vid kraftigt 
ljud även hörselskada11. Genomförd bullerutredning visar att bostäder närmast E18 är 
mest bullerutsatta.  

Cirka 70 % av alla enbostadshus uppnår bullervärden på som högst 55 dB(A) vid samtliga 
fasader. Radhusen närmast väg E18, ca 10 % av enbostadshusen inom planområdet, 
uppnår ekvivalentnivåer upp mot 65 dB(A), varav cirka 20 % får upp mot 60 dB(A). 
Samtliga flerbostadshus uppnår bullernivåer uppemot 60 dB(A) på någon sida. 
Byggnaden närmast E18 får uppemot 65 dB(A) på de översta våningarna. Med lämplig 
planlösning kan minst hälften av bostadsrummen uppnå ekvivalent ljudnivå om högst 55 
dB(A).  

 
11 Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-

halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/buller/halsoeffekter/ 
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Gemensamma uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå, 
enligt Trafikbullerförordningen 2015:216, bedöms enligt bullerutredningen kunna skapas 
på gårdarna. Troligen krävs för detta tak med ljudabsorbent för att skärma bullerregnet, 
dvs hur trafikbullret uppfattas på 200–500 meters avstånd. 

Hela skolgården till planerad skola får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) 
maximalnivå. För att erhålla 50 dB(A) på pedagogiska uteytor på begränsad del av 
skolgården krävs troligen tak med ljudabsorbent för att skärma bullerregnet. 

Totalt sett har hänsyn tagits till trafikbuller vid utformningen av byggnaderna och med 
lämplig lägenhetsutformning samt vissa bullerdämpande åtgärder bedöms bostäder med 
god ljudkvalitet kunna byggas. Riktvärdena enligt Trafikbullerförordningen 2015:216 
bedöms därmed kunna innehållas vid beaktande av lämpliga bullerdämpande åtgärder.  

I sammanhanget kan också nämnas att genom den bullervall som avses uppföras för 
planerade bostäder, se nedan, kommer området bli mindre utsatt för buller än i nuläget.  

Industribuller 
I planförslaget föreslås att buller från angränsande industri/verksamhet inom planområdet 
ska uppfylla riktvärdena för Zon A enligt Boverkets allmänna råd, BFS 2020:2. Någon 
bullerpåverkan från verksamhetsområdet på bostäder som riskerar att överskrida gällande 
bullerriktvärden bedöms därmed inte kunna uppstå. 

6.6.4. Förslag till åtgärder 
I bullerutredningen förutsätts att en 6 meter hög bullervall inklusive bullerskyddsskärm 
uppförs mot väg E18. Uppförande av ett bullerskydd mot väg E18 är en förutsättning för 
att kunna uppnå gällande bullerriktvärden för trafikbuller. Även bullerdämpande 
utformning och placering av bostäder, samt tak med ljudabsorbent över skolgård och 
uteplatser, är åtgärder som bör göras för att hålla sig inom riktvärdena. 

För att möjliggöra mycket god ljudkvalitet för bostäderna föreslås i bullerutredningen 
även bullerdämpande åtgärder på balkonger, till exempel genom att förse dessa med täta 
räcken och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 
sida mot balkongen med 5–8 dB(A). Åtgärden är en rekommendation, som dock inte 
krävs för att innehålla riktvärden i trafikbullerförordningen. 

Ljudet från installationer och verksamhet på och i angränsande planerad industrifastighet 
med kontors- och industribyggnader projekteras så att riktvärdena för Zon A enligt 
Boverkets allmänna råd innehålls vid närmaste bostäder. 

Om träd sparas mot vägen kan dessa bidra till en något bättre boendemiljö då träd kan ha 
viss effekt att maskera buller och filtrera föroreningar. 
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6.7. Naturresurser/Materiella konsekvenser  

6.7.1. Bedömningsgrunder 

Miljöbalken (1998:808), 3 kap.  
I 3 kap. miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Enligt 3 kap 4 § första stycket är jord- och skogsbruk av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk.  

Kommunal översiktsplan  
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) sägs att Upplands-Bro kommun har en levande 
landsbygd av stor omfattning. Sett i ett större regionalt sammanhang med kommunen 
som en del i en storstadsregion är detta en stor kvalitet som få andra kommuner i 
regionen kan erbjuda. Planeringsinriktningen enligt ÖP är att på landsbygden har de 
areella näringarna och miljövänlig energiproduktion företräde framför andra 
exploateringsintressen. Ny bebyggelse på högvärdig jordbruksmark bör undvikas så 
långt det är möjligt, speciellt där ekologisk odling sker. 

Fördjupad översiktsplan för landsbygden 2016 
Landsbygdsplanen syftar till att skapa en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling av Upplands-Bro landsbygd utanför tätortsavgränsningen. På landsbygden 
ska de areella näringarna prioriteras. 

6.7.2. Förutsättningar 
Delar av planområdet ligger, som tidigare nämnts, utanför tätortsavgränsningen, se Figur 
5. Planområdet består idag utav jordbruksmark och rekreation, natur- och kulturmiljö 
(FÖP Landsbygd 2016). 

I ett långsiktigt perspektiv är all jordbruksmark värd att bruka. Exploatering av 
jordbruksmark ska därför undvikas i största möjliga mån. I Stockholms län gäller det 
särskilt naturbetesmark och åkermark i klass 3–5 i åkermarksgraderingen. I regionalt 
prioriterade bebyggelselägen såsom stadskärnor, strategiska stadsutvecklingslägen, 
primära bebyggelselägen samt i landsbygdsnoderna bör dock bebyggelse prioriteras. En 
konsekvensanalys ska då genomföras. Om jordbruksmark ändå övervägs för exploatering 
utanför dessa regionalt prioriterade bebyggelselägen, ska det vara för att främja ett 
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Hänsyn bör då 
tas till markens produktionsvärde, samt dess natur-, kultur- och rekreationsvärden (RUFS 
2050). 

Lantbruket och skogsnäringen har betydelse för en mängd ekosystemtjänster och för 
livsmedelsnära produktion. Det är därför viktigt att verka för livskraftiga lantbruksföretag 
och värna länets jordbruksmark. Jordbruksmark som har exploaterats för bebyggelse är i 
princip omöjlig att återställa.  
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Det gröna näringslivets betydelse för livsmedels-, material- och energiförsörjningen 
förväntas öka, både nationellt och regionalt, eftersom en lokalt ökad produktion av 
livsmedel, material och bioenergi bidrar till att sänka nettokoldioxidutsläppen i länet och 
i världen (RUFS 2050). 

6.7.3. Påverkan och konsekvenser 
Planförslaget innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med natur- 
och jordbruksmark ändras till bostads- och verksamhetsområde och innebär negativa 
konsekvenser då jordbruksmark tas i anspråk för exploatering. Planförslaget har jämförts 
med mark som klassats som jordbruksmark i åkermarksgraderingen som genomfördes år 
1976 av tidigare Lantbruksnämnden, samt med Jordbruksverkets data över så kallade 
jordbruksblock12. Vid jämförelse med klassningen av jordbruksblock bedöms totalt en 
yta om cirka 2 hektar tas i anspråk genom den bebyggelse av hus och vägar som 
tillkommer vid utbyggnad enligt planförslaget, se Figur 34. Totalt finns cirka 5 hektar 
klassad jordbruksmark inom planområdet, vilket innebär att cirka 3 hektar av 
jordbruksmarken sparas. Den jordbruksmark som finns inom planområdet är klassad med 
Klass 3 på en femgradig skala, vilket innebär att tidigare brukningsförhållanden har varit 
genomsnittliga i jämförelse med annan jordbruksmark i Stockholms län, se Figur 35. Som 
kan ses i kartan (Figur 35) har den äldre åkermarksgraderingen inte en lika exakt 
avgränsning av åkermarken. Dock visar kartan att det finns högre klassad jordbruksmark 
(Klass 4) väster om planområdet som inte påverkas av planförslaget. 

 
12 Jordbruksblock är en datamängd som innehåller uppgifter om maximalt stödberättigande jordbruksmark enligt EU:s definitioner. 

Jordbruksblocken används av Jordbruksverket för att administrera stöd till lantbrukare. 
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Figur 34. Planförslaget i förhållande till mark som klassats som åkermark enligt Jordbruksverkets data 
Jordbruksblock. Datat visar att det finns arealer av jordbruksmark både inom och utanför planområdet som 
det söks EU-stöd för.  
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Figur 35. Planförslaget i förhållande till mark som ingår i åkermarksgraderingen. 

Planförslaget innefattade tidigare bostäder på delar av fältet, vilka i det aktuella 
planförslaget har tagits bort för att begränsa påverkan på naturresursen jordbruksmark 
och områdets kulturmiljö som kopplar till denna. Ytan jordbruksmark som tas i anspråk 
har således begränsats vid utformningen av planförslaget. Planförslagets kvarstående 
påverkan bidrar trots detta till en negativ påverkan på naturresursen jordbruksmark då 
bebyggelsen innebär ett permanent ianspråktagande av en naturresurs som inte kan nyttjas 
för livsmedelsproduktion eller andra ekosystemtjänster.  

6.7.4. Förslag till åtgärder 
Påverkan på naturresurser har beaktats i den mån kommunen bedömt det vara möjligt 
vid utformning av planförslaget. I avvägningen har naturresursen jordbruksmark vägts 
mot boendemiljö och trygghet/tillgänglighet samt behovet av bostäder i en växande 
kommun. I det fortsatta arbetet bör sparad jordbruksmark inom planområdet om möjligt 
brukas genom slåtter, för att bidra till ökade naturvärden såväl som kulturvärden i det 
historiska kulturlandskapet. 
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7. MILJÖKONSEKVENSER UNDER 
BYGGSKEDET 

7.1. Natur- och kulturmiljö 
I samband med byggnation av nya bostäder, vägar, anläggande av dagvattenanläggningar, 
belysningsstolpar m.m. kan större och tyngre anläggningsmaskiner behöva användas. 
Träd och framförallt dess rötter är känsliga för kompression av jord. Därför bör inte 
trädens rötter köras över av tyngre fordon och anläggningsmaskiner i samband med 
byggnation inom området.  

Trädens bark bör även skyddas och grenar bör skyddas från att brytas av genom 
avspärrningar kring träd och genom att linda in stammar med plank eller liknande 
anordningar. Även buskar bör skyddas på samma sätt genom avspärrning eller fysiskt 
skydd.  

Under byggskedet bör anläggningsarbeten, etableringsytor och upplagsytor anpassas så 
att de inte påverkar kända kultur- och naturvärden i området. Om okända fornlämningar 
påträffas under pågående markarbeten, måste arbetet omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen underrättas. 

7.2. Vattenmiljö 
Under byggskedet behöver arbetet planeras för att minimera påverkan på recipienterna. 
Följande är viktigt att tänka på: 

• Länsvatten från schakter i mark får inte pumpas direkt till recipienten, utan ska 
först genomgå någon typ av behandling för att avskilja slam. T.ex. kan det pumpas 
upp på angränsade gräsbevuxna ytor eller till anlagda dagvattendammar med 
tillräcklig uppehållstid för slamavskiljning. 

• Vid markberarbetning och ytliga schakter behöver arbetet planeras så att 
avrinnande regnvatten inte led direkt till recipienten, utan avleds över grönytor 
eller dagvattendammar. 

7.3. Markföroreningar 
Vid schakt inom området bör hänsyn tas till eventuella synliga spår eller lukt från 
eventuella föroreningar i jord. 
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7.4. Buller 
Anläggande av vägar och byggande av bostäder och lokaler för verksamheter kan 
medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex. grundläggning, 
ev. spontning, pålning, schaktning m.m. Därutöver kan även transporter orsaka 
bullerstörningar. Byggarbetena och transporter under byggskedet kan även innebära 
utsläpp till luft genom avgaser, damning med mera. Eftersom exploateringen av 
planområdet kommer att ske i etapper kan boende i de första etapperna komma att 
påverkas av senare utbyggnader. Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller ska 
innehållas. I det fortsatta arbetet och i samband med upphandling av entreprenad m.m. 
bör arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta miljöpåverkan väljas.  

7.5. Naturresurser 
Under byggskedet kommer energianvändningen i området att öka och transporter 
kommer att alstras. Byggarbetena i sig är resurskrävande i termer av material och energi. 
För att möjliggöra en resurseffektiv utbyggnad av programområdet kan åtgärder vidtas 
och krav ställas på exempelvis miljömärkt el vid byggnation och att mängden byggavfall 
ska minimeras. Det byggavfall som uppstår bör med fördel sorteras och återvinnas eller 
återanvändas för att minimera miljöpåverkan.   
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8. SAMLAD BEDÖMNING 

8.1. Samlad bedömning av miljökonsekvenser 
Planförslaget har utarbetats i en iterativ process under flera år där underlagsutredningar 
för olika miljöaspekter arbetats fram parallellt med planförslaget. Anpassningar av 
bebyggelsen har gjorts till områdets naturmiljö och kulturmiljö samtidigt som 
avvägningar gjorts med utgångspunkt att uppnå planens syfte. Trots de anpassningar 
som gjorts innebär planförslaget vissa negativa konsekvenser. Ett antal skyddsåtgärder 
har föreslagits för de olika miljöaspekterna för att minska påverkan. 

Störst negativa konsekvenser har planförslaget för naturmiljön. Planförslaget bedöms 
sammantaget kunna innebära stora negativa konsekvenser för naturmiljön. Detta 
eftersom exploatering sker inom ett område med orörd skogsmark som har inslag av 
sumpskog och våtmarker som i sig är en skyddsvärd naturtyp. I bedömningen har även 
vägts in att en del av Görvälns värdekärna som bedöms vara mycket betydelsefull för 
grönstrukturen kommer att försvinna.  

Planerad bebyggelse har anpassats till kulturmiljön kring Örnäs säteri och endast små 
negativa konsekvenser kvarstår i form av påverkan på kulturvärden och siktlinjer i det 
känsliga odlingslandskapet. Planförslaget bidrar till en negativ påverkan på 
naturresursen jordbruksmark då bebyggelsen innebär ett permanent ianspråktagande av 
cirka två hektar jordbruksmark, en naturresurs som då inte kan nyttjas för 
livsmedelsproduktion. Vad gäller övriga studerade miljöaspekter bedöms planförslaget 
kunna genomföras utan betydande konsekvenser för människa och miljö om föreslagna 
skyddsåtgärder vidtas. 

En utbyggnad enligt planförslaget innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar, vilket 
medför ökade dagvattenmängder och dagvatten av förändrad kvalitet. Föreslagen 
dagvattenhantering med öppna diken och en torrdamm bedöms övergripande kunna 
säkerställa att påverkan på recipienten undviks och att möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsnormer inte påverkas.  

Bebyggelsen planeras att förläggas i nära anslutning till väg E18 vilket innebär påverkan 
i form av bullerstörningar och risker med transport av farligt gods på vägen. Även det 
planerade verksamhetsområdet kan medföra buller och risker. Bullerberäkningar visar att 
med föreslagen byggnadsutformning och lägenhetsplanlösning samt bullerdämpande 
åtgärder kan aktuella riktvärden för trafikbuller och verksamhetsbuller uppfyllas. Om en 
bebyggelsefri yta anläggs närmast vägen tillsammans med andra riskreducerande åtgärder 
och endast verksamhet av icke-störande karaktär tillåts i verksamhetsområdet bedöms 
situationen för närliggande bostäder vara acceptabel ur ett riskperspektiv. 

Ur rekreationssynpunkt bedöms detaljplanen medföra positiva konsekvenser även om en 
del rekreationsmöjligheter försvinner. Med detaljplanen kommer fler att bosätta sig inom 
området och därmed kunna ta del av den kulturhistoriska miljön runt om Örnäs Säteri 
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samt naturreservatet Lillsjön-Örnässjön. Det kommer även bli lättare att ta sig till och 
röra sig i området genom tillgång till bättre vägar och ny entré till naturreservatet. 

8.2. Jämförelse mot alternativ 
I jämförelse med nollalternativet bedöms planförslaget innebära att markanvändningen 
ändras i ett oexploaterat område från natur- och åkermark till bostäder och 
verksamhetsområde. I området finns natur- och kulturvärden som kommer påverkas 
negativt av exploateringen. Planförslaget har utformats och anpassats för att minska 
denna påverkan, vilket innebär att konsekvenserna för kulturmiljön totalt sett bedöms som 
små. Gällande naturmiljö bedöms konsekvenserna trots anpassningar som stora med 
hänsyn till det relativt stora och sammanhängande naturområde som tas i anspråk, som 
till vissa delar ligger inom en värdekärna i en av Stockholms gröna kilar och i anslutning 
till ett naturreservat.  

Utbyggnad enligt planförslaget kommer samtidigt att bidra till att öka tillgängligheten till 
dessa värden (i synnerhet naturreservatet kring Lillsjön-Örnässjön och kulturmiljön runt 
Örnäs Herrgård). Tillgängligheten till dessa platser är idag relativt begränsad, men 
kommer med nya boende i området, samt tillgång till kollektivtrafik, att öka.  

Planförslaget bidrar samtidigt till att uppfylla delar av målen i kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning genom att utvidga tätorten samt att utveckla en blandning och 
komplettering av bostadsformer som efterfrågas. Andra mål som uppfylls är att boende 
ska ges tillgång till parkmark och närnatur med förutsättningar att bli väl 
kollektivtrafikförsörjda. 

8.3. Avstämning mot miljömål 
I Tabell 11 nedan görs en avstämning mot de miljömål och målområden för folkhälsans 
utveckling som bedöms kunna påverkas av planens genomförande.  
 

Planförslaget innebär en förbättring i jämförelse med nuläget 

Planförslaget innebär en försämring i jämförelse med nuläget 

Planförslaget innebär ett oförändrat förhållande i jämförelse med nuläget 

Ej relevant  

 

 

 

 

 

 

 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2022-12-02

 

 

 

 Detaljplan Örnäs (Del av Örnäs 1:2 m.fl.) 
  Miljökonsekvensbeskrivning 
  2022-12-02 s 88 (94) 

Tabell 11. Planförslagets påverkan i förhållande till Sveriges miljömål. 

Miljömål (inklusive 
bedömningsfaktorer) 

Planförslagets påverkan Måluppfyllelse 

Begränsad klimatpåverkan 
(utsläpp av växthusgaser begränsas) 

Planerad markanvändning för 
bostäder respektive verksamheter är 
av sådan karaktär att den alstrar 
trafik, vilket ger upphov till utsläpp 
av växthusgaser som bidrar till en 
negativ klimatpåverkan. Under 
byggskedet bidrar också 
arbetsmaskiner till utsläpp av 
växthusgaser. Dock är planområdet 
placerat i nära anslutning till 
befintlig stor transportled (väg E18), 
och nära tätorten Kungsängen, vilket 
begränsar transportsträckan från 
anslutande vägar och därmed 
utsläpp av växthusgaser. 
Planförslaget ger också goda 
förutsättningar för kollektivtrafik till 
och från området, samt gång- och 
cykeltrafik som alternativa 
transportmedel. 

Möjligheten att uppnå miljömålet 
”Begränsad klimatpåverkan” 
bedöms vara oförändrad eftersom 
planförslagets bidrag till utsläpp av 
växthusgaser bedöms vara 
begränsad.   

Frisk luft  
(utsläpp av luftföroreningar) 

Planområdet bedöms i första hand 
ge upphov till luftföroreningar från 
den trafik som alstras. Genom att 
planen medför goda möjligheter till 
alternativa transportsätt genom 
kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägar bedöms planens 
påverkan på luftkvaliteten i området 
vara begränsad.  

Möjligheten att uppnå miljömålet 
”Frisk luft” bedöms vara 
oförändrad eftersom planförslagets 
bidrag till utsläpp av 
luftföroreningar bedöms vara 
begränsad.   

Bara naturlig försurning  
(utsläpp av försurande ämnen) 

Utsläpp av försurande ämnen 
bedöms i första hand vara kopplade 
till utsläpp av kvävedioxider från 
transporter. Genom att planen 
medför goda möjligheter till 
alternativa transportsätt genom 
kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägar bedöms planens bidrag 
till utsläpp av försurande ämnen 
vara begränsad. 

Möjligheten att uppnå miljömålet 
”Bara naturlig försurning” bedöms 
vara oförändrad eftersom 
planförslagets bidrag till utsläpp av 
försurande ämnen bedöms vara 
begränsad.   

Giftfri miljö 
(påverkan och exponering av 
markföroreningar) 

Planen medför en möjlighet att 
hantera eventuella föroreningar på 
ett kontrollerat sätt så att risken för 
spridning av föroreningar minskar 
på längre sikt.  

Om hänsyn tas till eventuella 
markföroreningar i samband med 
schakt i området i det fortsatta 
arbetet bedöms planen bidra till att 
uppfylla miljömålet ”Giftfri miljö”. 

Ingen övergödning  
(utsläpp av övergödande ämnen) 

Planen möjliggör en ökad andel 
hårdgjorda ytor och en ökad mängd 
dagvatten. Planen möjliggör dock 
även dagvattenlösningar i form av 
dikesanläggningar för att hantera de 
näringsämnen som inte längre kan 
fördröjas och tas upp av grönytor. 
Planen innebär vidare att en mindre 
andel jordbruksmark omvandlas till 
bebyggelseområden vilket medför 

Möjligheten att uppnå miljömålet 
”Ingen övergödning” bedöms vara 
oförändrad eftersom belastningen 
av näringsämnen inte bedöms öka 
med planerade dagvattenlösningar. 
En marginell förbättring kan ske då 
en viss minskning av 
jordbruksmarkens yta sker. 
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att gödsling av detta område inte 
längre är aktuellt. 

Levande sjöar och vattendrag 
(god ekologisk och kemisk status, 
ytvattentäkters kvalitet, hotade arter 
och återställda livsmiljöer, bevarade 
natur- och kulturmiljövärden, 
friluftsliv) 

Föroreningsbelastningen på 
omgivande recipienter bedöms inte 
öka med planerade 
dagvattenlösningar. 

Möjligheten att uppnå miljömålet 
”Levande sjöar och vattendrag” 
bedöms vara oförändrad eftersom 
föreslagna dagvattenlösningar inte 
bedöms försämra den ekologiska 
och kemiska ytvattenstatusen. 

Ett rikt odlingslandskap 
(bevarande av åkermarkens 
egenskaper och processer, 
ekosystemtjänster, variationsrikt 
odlingslandskap, arter, biologisk 
mångfald, bevarade natur- och 
kulturmiljövärden, kultur- och 
bebyggelsemiljöer) 

Jordbruksmark/odlingslandskap och 
utpekade känsliga och mycket 
känsliga områden för kulturmiljön 
tas i anspråk. Hästverksamhet får 
mindre yta för sina hästar. 

Planen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Ett rikt 
odlingslandskap” genom att den 
bidrar till att värdefull 
jordbruksmark och odlingslandskap 
med kulturvärde minskar i areal.  

(friluftsliv) Planen innebär att möjligheten till 
rekreation och friluftsliv ökar både 
för boende i de nya bostäderna samt 
för övriga besökare i området 
genom bland annat vägar, 
gångstigar mm i anslutning till det 
omgivande naturreservat och 
skogsområde. 

Planen bidrar till viss del till att 
uppfylla miljömålet ”Ett rikt 
odlingslandskap” då fler människor 
får möjlighet att uppleva 
naturreservat och skogsområde. 

God bebyggd miljö  
(hållbar bebyggelsestruktur, hållbar 
samhällsplanering, natur- och 
grönområden, god vardagsmiljö, 
luftföroreningar, radon, 
säkerhetsrisker)  

Planen medför att fler människor 
får möjlighet att bo naturnära med 
nära till variationsrika natur- och 
kulturmiljöer samt att en ny entré 
till naturreservatet anläggs. Vidare 
skapas en hälsosam bostadsmiljö 
med närhet till förskola och andra 
funktioner och där exponeringen av 
luftföroreningar och risker är 
relativt låg. 

Planen bidrar delvis till att uppfylla 
miljömålet ”God bebyggd miljö” 
eftersom den bidrar till en hållbar 
samhällsplanering då den ger 
boende en hälsosam boendemiljö 
och närhet till natur och många av 
de funktioner som efterfrågas samt 
att tillgängligheten till 
naturreservatet ökar. 

(kulturvärden i bebyggd miljö, 
exponering av buller) 

Kulturvärden ianspråktas i viss 
utsträckning och det finns 
bullerutsatta bostäder och skolgård. 

Planen bidrar utifrån nämnda 
preciseringar inte till att uppfylla 
miljömålet ”God bebyggd miljö”. 
Med åtgärder bedöms dock en 
acceptabel ljudmiljö kunna skapas. 
Odlingslandskap med kulturvärde 
minskar i areal. 

(anpassad infrastruktur, tillgång till 
kollektivtrafiksystem,) 

Det finns idag inga 
parkeringsmöjligheter eller 
kollektivtrafikhållplatser i närheten 
av planområdet. Planen kommer att 
medföra ökad tillgänglighet till 
området genom utbyggnad av 
vägnät, gång- och cykelvägar, samt 
skapa möjlighet för försörjning av 
kollektivtrafik. 

 

Ett rikt växt- och djurliv 
(bevarande av naturtyper och arter, 
grönstruktur och ekosystemtjänster, 
biologiskt kulturarv) 

Planen innebär ianspråktagande av 
ett stort sammanhängande 
naturområde som delvis ingår i en 
grön kil och därför har stor 
betydelse för spridning i den 
regionala grönstrukturen.   

Planen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Ett rikt växt- och 
djurliv” genom att den bidrar till att 
värdefull naturmark som även har 
ett strategiskt värde i den regionala 
grönstrukturen tas i anspråk. 

(tillgång till tätortsnära natur) Planen möjliggör bebyggelse i 
anslutning till naturområden. 

Planen bidrar delvis till att uppfylla 
miljömålet ” Ett rikt växt- och 
djurliv” eftersom den bidrar till att 
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fler människor kan bo nära naturen 
och uppleva denna. 

Folkhälsomål (inklusive bedömningsfaktorer) 
Ekonomiska och sociala 
förutsättningar  
(boendemiljö) 

Planen innebär att tillgången till 
bostäder ökar och ger 
förutsättningar för en trygg 
boendemiljö. Planen bedöms även 
kunna ge förutsättningar för en viss 
ökad integration mellan olika 
grupper i samhället då området 
innefattar en variation av 
bostadstyper (flerbostadshus och 
småhus) samt integrerar bostäder 
och arbetsplatser. 

Planen bidrar till måluppfyllelse för 
”Ekonomiska och sociala 
förutsättningar”.  
 

Fysisk aktivitet  
(fysisk aktivitet) 

Planen möjliggör att fler människor 
kan bo med närhet till 
friluftsområden och vatten vilket 
möjliggör naturnära rekreation.  

Planen bidrar till måluppfyllelse för 
”Fysisk aktivitet”.  
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9. BEHOV AV ANDRA PRÖVNINGAR 

Utöver planprocessen där den planerade markanvändningen prövas enligt plan- och 
bygglagen kan planerade åtgärder medföra behov av andra prövningar. 

Eventuellt byggande i vattenområde i samband med exempelvis anläggande av 
bebyggelse i våtmark innebär vattenverksamhet som regleras i miljöbalken. Tillstånd 
för vattenverksamhet söks normalt i mark- och miljödomstolen men mindre 
vattenverksamheter kan anmälas till länsstyrelsen. Om detta blir aktuellt kommer det att 
ske i en egen anmälan eller tillståndsprocess enligt miljöbalken.  

Markavvattningsföretaget kommer att behöva hanteras juridiskt vid genomförande av 
detaljplanen. 

Vid genomförda inventeringar har arter som kräver artskyddsdispens påträffats (mindre 
vattensalamander). Hur frågan ska hanteras kommer att beskrivas i rapporten 
”Skyddsåtgärder för arter upptagna i artskyddsförordningen” som är planerad att bli klar 
till januari 2023.  

Vid påverkan på särskilt skyddsvärda träd krävs samråd med länsstyrelsen enligt 
bestämmelserna i Miljöbalken 12 kap 6§. Detta kan dock hanteras inom ramen för 
plansamrådet.  

Vid påträffande av förorening ska tillsynsmyndigheten informeras om detta och innan 
efterbehandling av föroreningar ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.  

Prövning av miljöfarlig verksamhet regleras av miljöprövningsförordningen (SFS 
2013:251), om sådan blir aktuell inom verksamhetsområdet. 
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10. UPPFÖLJNING 

För att de föreslagna åtgärder som identifierats under respektive miljöaspekt ska ”följa 
med” från planskedet till projekteringsskedet och vidare till byggskedet/entreprenader 
föreslås att ett miljö/hållbarhetsprogram upprättas för projektet. I 
miljö/hållbarhetsprogrammet sammanställs miljö/hållbarhetsmålen och kraven för 
projektet inom exempelvis vattenmiljö, naturmiljö etc. För att projektörer och andra 
berörda ska kunna arbeta i linje med målen behöver också konkreta åtgärder preciseras i 
programmet. Medverkande projektörer och entreprenörer tar sedan fram egna 
miljö/hållbarhetsplaner där man visar på vilket sätt man arbetar för att nå det 
projektövergripande miljö/hållbarhetsprogrammet. Mål enligt 
miljö/hållbarhetsprogrammet följs sedan upp av miljöansvariga vid möten, ronder och 
miljörevisioner.  
Vissa av de åtgärder som anges för att förebygga eller begränsa miljökonsekvenser 
skrivs lämpligen in i de exploateringsavtal som skrivs mellan kommunen och 
exploatören så att denne förbinder sig till dessa.  
Lämpligen integreras uppföljningen av planen också i eventuella befintliga 
uppföljnings- och övervakningsprogram. I samband med eventuell tillståndsprövning 
för vattenverksamhet kommer verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller 
åtgärder med avseende på t.ex. utsläpp till vatten. 
Efterlevnad av skyddsbestämmelser i plankartan för naturmiljö m.m. följs upp i 
bygglovsprövningen för att säkerställa miljöhänsyn. Genomförande av 
skyddsbestämmelser bör tas med i kommande exploateringsavtal. 
En recipientprovtagningsprogram föreslås tas fram för att övervaka Örnässjöns status så 
ingen påverkan sker från dagvatten. 
I fortsatt arbete med planen, detaljprojektering och eventuellt kommande 
tillståndsprocesser ska hänsyn tas till föreslagna åtgärder och utredningar i 
underlagsutredningar som MKB föreslår. Se respektive miljöaspekt för föreslaget 
fortsatt arbete och skyddsåtgärder. För att underlätta vidare arbete med miljöaspekter 
som tagits upp i denna MKB kan en särskild handling som omfattar rekommenderat 
fortsatt arbete och skyddsåtgärder tas fram och följa planen och projektet framåt i tiden.  
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PROTOKOLL 11 (26)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum:

2016-05-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 Förslag till detaljplaneprogram för 
Örnäsområdet (Örnäs 1:2 m.fl.) –
beslut om godkännande samt beslut 
om planuppdrag
Dnr KS 15/0166

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner samrådsredogörelse tillhörande

detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. den 8 februari.

2. Kommunfullmäktige godkänner reviderat förslag till detaljplaneprogram
för Örnäs 1:2 m.fl.

_____________

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samrådsredogörelse

tillhörande detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. den 8 februari
godkänns.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att reviderat förslag till
detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Tireland (SD) föreslår att Kommunfullmäktige ska besluta att område D 
och E ska bevaras från bebyggelse med syfte att värna kulturmiljön och 
naturvärden i området, samt att övriga områden konserveras för att främja 
kommunens landsbygdskänsla, bevara skyddsvärda arter och säkerställa att 
reakreationsmöjligheterna i området kvarstår för kommunmedlemmarna.

Sammanfattning
Syftet med detaljplaneprogrammet är att utveckla Örnäs 1:2 m.fl. för ny 
bebyggelse och ett verksamhetsområde. Programområdet ligger norr och öster 
om Örnässjön, söder om E18, i anslutning till Kungsängens tätort och omfattar 
cirka 76 hektar.

Ett programförslag har tagits fram med fem delområden av olika karaktär. 
Syftet med förslaget till detaljplaneprogram är att samråda kring 
utgångspunkter och mål för att utveckla Örnäsområdet med cirka 200 bostäder 
av varierande karaktär och ett verksamhetsområde.
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PROTOKOLL 12 (26)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum:

2016-05-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fortsättning § 48

En behovsbedömning har gjorts. Slutsatsen är att planens genomförande 
sammantaget medför risk för betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas i det kommande planarbetet.

Parallellt med programarbetet pågår utredning av ett eventuellt kring Lillsjön 
och Örnässjön. Gränsen mellan programområdet och utredningsområdet för 
naturreservatet har koordinerats så att de sammanfaller.

Programförslaget var ute på samråd under tiden 29 september till 27 oktober 
2015.

Beslutsunderlag
Översiktsplan 2010 antagen på Kommunfullmäktige den 15 december 
2011, Kf § 162

Förslag till detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl., 2015-03-13

Beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet ”Lillsjön –
Örnässjön”, bildande av kommunalt naturreservat, etapp 1. 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Naturvårdsenheten den 22 mars 2013

Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 8 februari 2016

Yttranden
Johan Tireland (SD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens 
förslag till beslut.

Reservation
Johan Tireland (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Sverigedemokraterna anser att område D och E ska bevaras från bebyggelse 
med syfte att värna kulturmiljön och naturvärden i området, samt att övriga 
områden konserveras för att främja kommunens landsbygdskänsla, bevara 
skyddsvärda arter och säkerställa att reakreationsmöjligheterna i området 
kvarstår för kommunmedlemmarna.”
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Detaljplaneprogram för Örnäs                                                  Samrådsredogörelse detaljplaneprogram 

 

Bakgrund till planprogramarbetet 

Tillväxtchefen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen SBU 2013-01-23§4 att ta fram ett planprogram för 

Örnäs 1:2 m.fl. i syfte att utreda lämpligheten för att planlägga för ny bebyggelse och ett 

handelsområde. Planuppdraget gavs prioritet två. 

 

Programområdet är totalt cirka 76 hektar och är beläget nordväst om Kungsängens tätort nära 

Örnässjön. Planområdet består till största delen av skogsmark och gränsar till ett blivande kommunalt 

naturreservat. I norr finns en herrgårdsmiljö med allé, åker och äldre gårdsbyggnader.   

Markägoförhållandena är splittrade och utgörs av ett flertal fastigheter med både kommunen och 

enskilda som fastighetsägare.  

I Översiktsplan 2010 är området markerat som utredningsområde.  

  

Planprogrammets syfte och huvuddrag 

Detaljplaneprogrammets syfte är att utreda förutsättningar och utforma utgångspunkter för kommande 

detaljplanering av nya bostads- och verksamhetsområden i den västra delen av Kungsängens tätort. 

Planen innebär att flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande byggnadskaraktär kan 

uppföras, att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan skyddas från rivning och förvanskning, samt att 

större och sammanhängande naturområden kan tillgängliggöras och utvecklas i samklang med det 

blivande naturreservatet. Totalt möjliggör programmet för 200 bostäder i olika boendeformer.  

Detaljplanens genomförande har bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning ska därför tas fram. Bland de negativa konsekvenser som planen kan få 

finns skada på riksintresset för kulturmiljövården, intrång på tidigare oexploaterad naturmark och risk 

för störning av värdefulla vattenbiotoper. Bland planens positiva konsekvenser är möjligheten att 

skapa attraktiva bostadsområden i Kungsängens tätort nära naturen och Örnässjön. 

 

Hur samrådet bedrivits 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 september 2015 § 108 att sända ut planprogrammet för Örnäs på 

samråd enligt reglerna för normalt planförfarande. 

Planprogrammet var under tiden den 29 september 2015 – den 27 oktober 2015 utsända för samråd 

och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden 

var planprogrammet utställt i kommunhuset  i Kungsängens centrum  samt på kommunens webbplats 

(www.upplands-bro.se/ornas). Samrådet annonserades i Bålsta-Upplands-Bro-Järfälla-Bladet den den 

26 september 2015 och i Mitt i Upplands-Bro den den 29 september 2015. 

 

Inkomna yttranden, lista 

Med anledning av förslaget till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning har 26 yttranden inkommit 

till kommunen.  

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 
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Detaljplaneprogram för Örnäs                                                  Samrådsredogörelse detaljplaneprogram 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2015-11-30. 

2 Lantmäteriet inkom 2016-02-19 

3             Trafikverket                                                                    inkom 2015-10-29 

4     Försvarsmakten                                                               inkom 2015-10-29 

                   

Kommunala nämnder 

5             Kultur- och fritidsnämnden                                             inkom 2015-12-03 

6             Socialnämnden                                                                inkom 2015-10-30 

7             Utbildningsnämnden                                                       inkom 2015-11-10 

8             Tekniska Nämnden                                                         inkom 2015-12-15 

9 Bygg-och Miljönämnden inkom 2015-12-07 

 

Övriga remissinstanser 

10 Polisen inkom 2015-12-10 

11 Brandkåren Attunda inkom 2015-10-30   

12 Eon Elnät Sverige inkom  2015-10-27 

13 Stockholms Läns Museum inkom 2015-10-08 

14 Käppala inkom 2015-10-27 

15 Vattenfall inkom 2015-10-20 

16 EON Värme Sverige AB inkom 2015-10-23 

17 Skogsstyrelsen inkom 2015-10-27 

18           Norrvatten                                                                       inkom 2015-10-02 

19           Svenska Kraftnät                                                            inkom 2015-10-02 

 

Fastighetsägare m.fl 

Övriga (ej sakägare) 

20 Privatperson 1 inkom 2015-10-26 

21 Privatperson 2 inkom 2015-10-28 

22 Privatperson 3 inkom 2015-10-26 

23 Privatperson 4 inkom 2015-10-26 

24 Privatperson 5 inkom 2015-10-27 

25 Privatperson 6 inkom 2015-11-02 

26            Örnäs Islandshästar                                                       inkom 2015-10-27 
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Inkomna yttranden med kommentarer 

I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplaneprogram  för Örnäsområdet. 

Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 

innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 

den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan 

erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas plan- och 

exploateringsavdelningens kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom den 30 november 2015 

Länsstyrelsen anser att programmet belyser viktiga planeringsförutsättningar i planområdet och att det 

utgör en bra grund för fortsatt detaljplanering. Följande synpunkter har framkommit: 

1.1 Buller 

Det är viktigt att föreslagen bebyggelse klarar gällande riktvärden för buller. Områdena A och C 

behöver ett bebyggelsefritt skyddsavstånd om minst 25 meter till E18 och till Granhammarsvägen. 

Kommentarer 

1.1 Hänsyn kommer tas till buller från E18. Framtida bebyggelse kommer utformas på ett sätt 

som säkerställer att gällande riktvärden inte överskrids.  

 

1.2 Farligt gods 

Programområdet angränsar dels till E18 som är en primär transportled för farligt gods, dels till den 

sekundära transportleden Granhammarsvägen. Länsstyrelsen ser positivt på att det i programmet 

framgår att riskerna med närheten till transportleder för farligt gods ska analyseras ytterligare i 

planprocessen.  

Länsstyrelsen rekommenderar bebyggelsefritt område på 50 meter längs E18 till planerade bostäder 

och skyddsavstånd om 25 meter avseende verksamhet. Gällande avstånd till Granhammarsvägen 

rekommenderar Länsstyrelsen ett bebyggelsefritt område om minst 25 meter. 

Kommentarer 

1.2 Länsstyrelsens rekommendationer kommer att följas vid fortsatt planering av bebyggelse 

och verksamhetsområde.  

 

1.3 Förorenad mark 

Länsstyrelsen anser att det är viktigt att förorenade områden hanteras tidigt i processen. 

Markundersökningar bör utföras för att kartlägga eventuella föroreningar.  

I programbeskrivningen på sidan 9 står att det inte finns förorenad mark inom planområdet. I område 

E finns dock två misstänkt förorenade objekt, en handelsträdgård och en syltfabrik. Väster om område 

A finns Lillsjöns deponi. På fastigheten Viby 19:1 som angränsar till område C, på andra sidan E18 

finns det en slamdeponering av okänd storlek och områdespåverkan.  

 

Kommentarer 

1.3 Kartläggning och  markundersökningar gällande förorenad mark kommer att utföras i 

detaljplaneskedet. 
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1.4 Geotekniska förhållanden 

Gällande geotekniska förhållanden bör det framgå vad kommunen baserar sina bedömningar om 

framtida klimatförändringar och deras påverkan på programområdet. 

Kommentarer 

1.4 Kartor kommer uppdateras, framtida eventuella klimatförändringar och geologiska         

förhållanden kommer utredas närmare gällande stabilitet mm.  

 

 

1.5 Hästhållning 

Hästhållning i område E kan orsaka olägenhet för område D. Länsstyrelsen rekommenderar att i det 

fortsatta planarbetet för område D redogöra för avstånd, vindriktning, topografi samt vegetation 

mellan hästhållningen och planerad bebyggelse för att belysa eventuell risk.  

Kommentarer 

1.5 Utredning kommer ske i detaljplaneskedet gällande förhärskande vindriktningar, 

inventering av antal hästar, spridning av allergener från hästhållning och rimliga avstånd till 

planerad bebyggelse. 

 

1.6 Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Programområdet berör grundvattenförekomsten Mälaren – Görväln som omfattas av 

miljökvalitetsnormer för vatten.  MKN innebär ett skarpt icke-försämringskrav , de flesta vatten måste 

förbättras för att följa normerna. MKN för vatten ska kunna följas i samband med planläggningen. 

Planområdet ligger inom sekundär zon för östra Mälarens vattenskyddsområde, vilket ställer krav på 

dagvattenhanteringen för att undvika föroreningar som kan utgöra risk för Mälarens vatten. Mark bör 

därför avsättas för rening av dagvatten i ett tidigt skede. Det bör framgå i detaljplaneskedet vilka 

dagvattenåtgärder, lämpliga ytor för infiltration, omhändertagande av dagvatten mm som kommer 

behövas och hur de går att genomföra. Det är positivt att kommunen avser att ta fram en 

dagvattenutredning i det fortsatta planarbetet. 

Kommentarer 

1.6 Kommunen kommer bevaka miljökvalitetsnormerna enligt Länsstyrelsens yttrande.   

Påverkan på Riksintresse kulturmiljö 3 kap 6§ MB inkl fornlämningar kommer  

behandlas/utredas i MKB. Likaså kommer Påverkan/konsekvenser Riksintresset Mälarens 

stränder, Görvälnkilen, dagvattenutredning mm att behandlas i MKB/planarbetet framgent. 
 

1.7 Strandskydd 

Runt Örnässjön gäller utvidgat strandskydd. Länsstyrelsen uppfattar att strandskyddet kan behöva 

upphävas vid område D. För att strandskyddet ska kunna upphävas krävs särskilda skäl och att syftet 

med strandskyddet inte motverkas enligt 7 kap 18 § MB. Kommunen behöver motivera förslag om 

upphävande utifrån de särskilda skälen och strandskyddets syfte. 

Kommentarer 

1.7 Målsättningen i detaljplaneskedet är att undvika upphävande av strandskydd. Det 

fortsatta planarbetet kommer verka i riktning att ej upphäva strandskyddet i område D.  
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1.8 Fornlämningar 

Inom planområdet Örnäs 1:2 mfl finns ett antal kulturhistoriska lämningar. En arkeologisk utredning 

behövs innan detaljplanearbetet kan fullföljas. Syfte är att fastställa om det finns okända 

fornlämningar samt bedöma status för de kulturhistoriska lämningarna inom området vilket kan 

medföra omdisponering av planen i vissa delar.  

 

Kommentarer 

1.8 En arkeologisk utredning kommer utföras under detaljplaneskedet för att identifiera 

samtliga fornlämningar. En dialog kommer att föras med Länsstyrelsen och anpassning av 

planens utformning kommer ske.  

 

1.9 Görvälnkilen 

Planområdet inbegriper den regionala grönkilen Görvälnkilen. De gröna kilarna, vilka pekas ut i 

RUFS 2010, utgör en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations- natur- och 

kulturvärden. Lokalisering av bebyggelse, anläggningar och verksamheter bör undvikas i kilen. 

Kommunen bör utveckla, inom ramen för MKB,  hur befintliga värden inom Görvälnkilen samt 

tillgängligheten till grönområdet påverkas av föreslagen bebyggelse. 

Kommentarer 

1.9 Se pkt 1.6 

 

 

2 Lantmäteriet   

2  Lantmäteriet har inget att erinra i detta skede. 

 

 

3 Trafikverket  inkom den 20 februari 2015 

3.1 Koppling till gällande översiktsplan: Trafikverket anser att det är viktigt i detaljplaneskedet att 

planera för kollektivtrafik, gång och cykel eftersom det planerade området ligger inom 2-4 km från 

Kungsängens pendeltågsstation. I ÖP står att en förutsättning för utveckling av Örnäs är att det skapas 

en grön koppling för att säkerhetsställa Görvälnkilens koppling på båda sidor E18. Trafikverket anser 

att detaljplaneprogrammet inte omhändertar detta. 

 

Kommentar 

3.1 Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder kommer belysas i kommande MKB och i planarbetet. 

 

3.2 Trafik- och hälsofrågor:  

En trafikutredning bör tas fram för programområdet. Trafikverket vill se vilken trafikalstring planen 

ger samt hur en breddad port under E18 kan påverkas. Det saknas en bra beskrivning hur man kan ta 

sig till olika målpunkter inom och utanför planområdet på ett trafiksäkert sätt. Speciellt barns 

möjligheter att själva kunna använda transportsystemet ska hanteras. Trafikverket är också tveksam till 

att man i programmet skriver att de mindre lokagatorna inte behöver separerade fält för gående, 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Samrådsredogörelse Förslag till detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. (2016-02-08)

7(23) 

 

 

Detaljplaneprogram för Örnäs                                                  Samrådsredogörelse detaljplaneprogram 

 

cyklister och bilister. Detta främjar inte målen att skydda oskyddade trafikanter och skapa attraktiva 

och trygga trafikmiljöer. 

Trafikutredningen bör även inkludera trafikplats Kockbacka och framtida trafikflöden. Det bör finnas 

ett resonemang kring trafikflöden på E18 och enköpingsvägen i samband med färdigställandet av 

Kockbacka trafikplats.  

 

Kommentar 

 

3.2 Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder kommer belysas i det kommande detaljplanearbetet. 

 

3.3 Trafikbuller och luft:  

Bullerrapporten ska kompletteras med nivåer för prognosår 2030.  

Område D verksamhetsområde hamnar i bullerstört läge med nivåer över 55 dBA sett till dagens 

trafikmängder. Ökad bullerstörning tillkommer med prognosår 2030 ökning av trafik. Trafikverket 

anser att nuvarande placering av område D inte är lämplig. Trafikverket vill även se ett resonemang 

kring hur mål för god luftkvalitet respektive norm för partiklar nås till prognosår 2030 särskilt 

gällande område D. 

Kommentar 

3.3 Förutsättningar, konsekvenser och åtgärder kommer belysas i kommande MKB och i planarbetet. 

 

3.4 Primärled för farligt gods, bebyggelsefritt avstånd och övriga frågor: Särskilda rekommendationer 

finns för farligt gods, vilket framförallt berör område C och D. Bebyggelsefritt avstånd är minst 35 

meter till fasad inom detaljplanerat område.  

Trafikverket önskar få statistik för efterfrågade tre platser. Kommande MKB ska kompletteras med 

koldioxidutsläpp och påverkan på grönstrukturen. 

Kommentar 

3.4 Komplettering med efterfrågad statistik ska utföras. Kommande MKB kompletteras med 

koldioxidutsläpp och påverkan på grönstrukturen. 

 

4 Försvarsmakten  inkom den 20 februari 2015 

4 Försvarsmakten har inget att erinra i detta ärende. 

 

Kommunala nämnder 

5 Kultur- och fritidsnämnden  inkom den 3 december 2015 

5  KoF ser positivt på naturnära bostadsområden. Exploatering bör ske varsamt och natur- och  

kulturvärden ska inventeras och värderas. God tillgänglighet till närliggande grönområden bör finnas 

och stor respekt för existerande natur-och kulturvärden krävs. En arkeologisk utredning bör också 

göras.  

Området runt Lillsjön – Örnässjön utgör en av kommunens värdekärnor i Görvälnkilen. Det är viktigt 

att inga barriäreffekter uppstår på grund av ny bebyggelse. Området ingår i ett utredningsområde för 

framtida kommunalt naturreservat. Det ska vara lätt att nå grönområdena i det framtida reservatet.  
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Kommentar 

5 Programmets lokalisering av bebyggelse har planerats med stor hänsyn till omgivande 

grönområden. Breda zoner med befintlig vegetation sparas mot reservatet och även mellan de 

olika områdena. Det kommer i framtiden vara lätt att nå grönytorna runt Lillsjön – 

Örnässjön. Arkeologi se pkt 1.8 

 

  

6 Socialnämnden  inkom den 30 oktober 2015 

6  Socialkontoret är positivt till detaljplaneprogrammet och anser detaljplaneområdet intressant för 

lokalisering av Socialnämndens verksamheter, specifikt område A och B. Detaljplanen ska möjliggöra 

offentlig service/verksamhet specifikt den som avser nämndens område och etablering av LSS-boende 

respektive äldreboende i olika boendeformer. 

Kommentar 

6  En översyn av kommer göras gällande ovanstående kommentarer för att tillmötesgå 

Socialnämndens synpunkter.  

 

 

7 Utbildningsnämnden  inkom den 3 november 2015 

 

7 Utbildningskontoret och utbildningskontorets lokalsamordnare vill delta tidigt i planeringen av 

uppförandet av förskolor och skola för en god samplanering, oberoende av huvudman. Bedömningen 

är att det behövs två förskolor inom Örnäsområdet. Gång- och cykelvägar ska vara säkra och väl 

upplysta, sett utifrån ett barn- och elevperspektiv.   

 

 

Kommentar 

7  Utbildningskontorets synpunkter kommer att tillgodoses.  

 

8 Tekniska Nämnden  inkom den 15 december 2015 

8 Tunneln under E18 måste breddas och Trafikverket bör samrådas i projektet. 

En gång- och cykelförbindelse bör utredas som kopplar samman Brunna industriområde, befintlig 

bebyggelse i Örnäs, ny bebyggelse i Örnäs och Norrboda med Tibble och Sylta där det är lämpligt. 

Område A ligger på en framtida strategisk mittpunkt. 

Dragningen för huvudgatan i område A bör ses över pga förväntad mängd trafik. 

Ökat behov av parkeringsplatser i Kungsängens C kräver planering.  

Planerade grönytor i områdena bör bli samfälld mark och förvaltas av samfällighetsförening. 

Dagvattenhanteringen kräver planering då vatten kommer rinna till Örnässjön och mot Gröna   

Dalen.            

 

 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Samrådsredogörelse Förslag till detaljplaneprogram för Örnäs 1:2 m.fl. (2016-02-08)

9(23) 

 

 

Detaljplaneprogram för Örnäs                                                  Samrådsredogörelse detaljplaneprogram 

 

Kommentar 

8. Kontakt med Trafikverket kommer tas gällande olika frågor där tunneln ingår. Diskussion 

om gång- och cykelväg, gatuutformning, parkering mm kommer hållas i samråd med Tekniska 

kontoret. Dagvattenhanteringen utreds i samband med MKB-arbetet under detaljplaneskedet. 

 

 

9 Bygg- och miljönämnden  inkom den 7 december 2015 

9  Behov och möjliga placeringar av förskolebyggnader bör utredas tidigt. Ett gestaltningsprogram 

behövs eftersom verksamhetsområdet ligger synligt vid infart till Kungsängen.  

Oklarhet råder kring område E gällande tillskott av bebyggelse kontra bevarande av kulturvärden. En 

utredning krävs avseende områdets kulturvärden och förutsättningar för bevarande om bebyggelse 

planeras i område E.  

Utredning måste göras gällande förorenad mark. Örnäs 1:5 finns omnämnd hos Länsstyrelsen som 

misstänkt förorenat område och eventuell exploatering inom område E måste föregås av 

markundersökningar. 

Hänvisade utredningar Naturinventering och bullerutredning saknas och bör redovisas. 

Dagvattenhanteringen måste utredas och ett ekologiskt lokalt omhändertagande av dagvattnet bör 

eftersträvas. Örnässjön utpekas i Vattenplanen som ett ekologiskt känsligt område (ESKO).   

Bullerutredningen måste ta hänsyn till utökad trafik i framtiden. Analys bör göras gällande buller i 

område B om skogen tas ner i område C. 

Två sumpskogar som föreslås tas bort har ett starkt bevarandeskydd.  

Det är bra med de vegetativa respektzonerna mot det blivande naturreservatet men storleken bör 

utredas. Zonerna måste vara tillräckligt breda. 

Område D är beläget intill E18. Utredning måste därför göras gällande luftkvalitet med hänsyn till 

ökad bebyggelse norr och söder om E18 samt ökande trafik i framtiden.  

Granhammarsvägen är en sekundär transportled för farligt gods. Riskanalysen bör omfatta även denna 

väg. 

Energiförsörjningen bör beskrivas i genomförandedelen i planprogrammet. 

 

Kommentar 

9  Utredningar gällande kulturvärden, buller, luft, dagvatten, natur, energi mm kommer 

utföras respektive kompletteras i detaljplaneskedet. 

 

Övriga 

10 Polisen inkom den 10 december 2015 

10 Säkerhet: 

Polisen framhåller vikten av god planering i brottsförebyggande syfte. Planering ska utföras så 

övergivna stråk undviks, att fler människor rör sig i gaturummet och att sträva mot att inte skilja 

kommunikationsstråk från bebyggelse.  

Vegetation ska placeras så god överblickbarhet erhålls. Träd ska ha stamhöjder om minst två meter, 

buskar ska planteras minst fem meter från gångväg och siktlinjer ska inte vara skymda. 
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Tunnlar ska  vara raka och korta med bred trattliknande ingång från båda hållen. God överblickbarhet 

ska finnas. 

Parkeringar ska placeras nära bostadshusen och inte nära genomfartsleder. Parkeringsgarage ska 

undvikas alternativt sektioneras med direktentréer ut till det fria. 

Cykelparkeringar bör placeras nära bostadshusen med god överblickbarhet. 

 

 

Kommentar 

10 Säkerhetsaspekten är viktig och Polisens synpunkter kommer beaktas i detaljplaneskedet.  

 

11 Attunda   inkom den 30 oktober 2015 

11 Följande risker finns i planområdet och dess omedelbara närhet: 

Transportled farligt gods – E 18 (primär) och Granhammarsvägen (sekundär).  

En riskutredning krävs för att utreda riskerna och få fram eventuella riskreducerande åtgärder vid 

bebyggelse nära E 18 och Granhammarsvägen. 

Räddningstjänstens insatstid överstiger 10 minuter för området. Detta medför högre krav på det 

brandtekniska brandskyddet.  

Åtkomsten för räddningstjänsten ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Brandpost ska finnas inom 

75 meter från uppställningsplats för brandbil vid nya byggnader. 

 

Kommentar 

11 Attundas synpunkter beaktas och tas med i det fortsatta planarbetet.  

 

12 Eon Elnät   inkom den 27 oktober 2015 

12 Inom programområdet har E.ON Elnät i dag bara några enstaka ledningar som antagligen kommer 

att beröras av kommande exploatering. Bifogad karta visar dom 20 kVs ledningar som finns inom 

respektive område. E.ON Elnät vill också medverka vid fortsatt detaljplanering med att så tidigt som 

möjligt placera ut E områden för nätstationer. 

 

Kommentar 

12 Eon Elnäts synpunkter beaktas och tas med i det fortsatta planarbetet.  

 

 

13  Stockholms Läns Museum         inkom den 8 oktober 2015 

13 Länsmuseet ser positivt på att Upplands-Bro kommun vill tillvarata de kulturhistoriska värdena 

som finns runt Örnäs gård runt område E. Område D skulle kunna inverka negativt på dessa värden.  

Örnäs gård bebyggdes redan under medeltiden. Det öppna landskapsrummet är en viktig del i 

upplevelsen av kulturmiljön runt Örnäs herrgård. Förslaget för område D innebär att historiska 

samband och siktlinjer går om intet och läsbarheten försämras. Att bebygga jordbruksmarken i område 

D vore att förvanska kulturmiljön i både område D och E.  
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Kommentar 

13 Länsmuseets synpunkter beaktas och tas med i det fortsatta planarbetet. 

 

 

 

14 Käppala    inkom den 27 oktober 2015 

14.1  Käppala påpekar att enligt § 13 i Käppalaförbundets  förbundsordning är medlem skyldig att 

aktivt verka för att mängden tillskottsvatten till spillvattennätet begränsas.  

En beskrivning av hur länshållningsvatten ska omhändertas måste utföras i detaljplaneskedet. Käppala 

har riktlinjer kring hur länshållningsvatten ska hanteras.  

 

Kommentar 

14 Käppalas synpunkter beaktas och tas med i det fortsatta planarbetet. 

 

 

15 Vattenfall  inkom den 20 oktober 2015 

15 Vattenfall har inget att erinra mot planerad åtgärd. 

 

 

16 Eon Värme inkom den 23 oktober 2015 

16  Område A    Flerbostadshus anslutes enklast till fjärrvärmenätet, villor och radhus måste ses över 

hur anslutningen skall göras, när den skall göras i tiden samt om det finns möjlighet till en gemensam 

anslutningspunkt. Från vilket håll startar utbyggnaden. Ur ett fjärrvärmeperspektiv från 

Granhammarsvägen där befintlig fjärrvärme finns. Befintlig fjärrvärme tangerar området. Detta bör 

beaktas vid byggnation så inte skada sker på ledningarna. 

Område B     Villor radhus ansluts enklast i en gemensam punkt, Individuell anslutning måste utredas 

noggrant för att bedöma hur samt från vilket håll byggnationen av området startar. 

Område C     Fjärrvärme passerar området. Viktigt att veta hur byggnationen i området kommer att 

ske med gator och samförläggning av infrastruktur. Viktigt att veta från vilket håll byggstarten sker. 

Befintlig fjärrvärme går genom området idag och den skall beaktas vid planering och byggnation av 

ytorna. Vid eventuella flyttar kommer kostnader att uppstå. 

Område D     En eventuell dragning av fjärrvärme kan möjliggöras för att kunna skapa förutsättning 

för redundans mot delar som ligger norr om E18. För anslutning av småhus och radhus görs detta 

enklast i en gemensam anslutningspunkt. Utredning om detta måste göras. Viktigt att veta från vilket 

håll området byggs. 

 

Kommentar 

16 Kommunen beaktar Eon Värmes synpunkter i det fortsatta planarbetet. 
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17 Skogsstyrelsen  inkom den 27 oktober 2015 

17  Skogsstyrelsen anser att befintliga skogliga naturvärden som objekt med höga naturvärden och 

nyckelbiotoper bör beskrivas tydligare i detaljplanen. 

 

Kommentar 

17  Kommunen beaktar Skogsstyrelsens synpunkter i det fortsatta planarbetet. 

 

 

18 Norrvatten inkom den 2 oktober 2015 

18 Tibblereservoaren som förser Upplands-Bro med dricksvatten ligger inte i planområdet men några 

meter ifrån och kan berörasvid tex sprängningsarbeten. Reservoaren är känslig för vibrationsalstrande 

arbeten och om det planeras tex sprängningsarbeten så bör den ingå i riskanalysen och kontakt tas med 

Norrvatten innan arbetet får påbörjas.  

 

Kommentar 

18 Kommunen beaktar Norrvattens synpunkter i det fortsatta planarbetet. 

 

19 Svenska Kraftnät inkom den 2 oktober 2015 

19 Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna och har inget att erinra. Eftersom vi inte har några 

ledningar i anslutning till aktuellt område anser vi att ärendet är avslutat från Svenska Kraftnäts sida. 

Vi vill därför inte medverka i det fortsatta remissförfarandet. Rörande övergripande information för 

Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025 som finns på 

vår hemsida www.svk.se 

 

Fastighetsägare m.fl 

 

20 Privatperson 1  inkom den 26 oktober 2015 

20 Vill upplysa om att en urgammal väg med historiska kopplingar berörs av detaljplaneprogrammet 

och riskerar att så gott som helt försvinna för kommande generationer. 

Länk till webbsida bifogas. 

Tycker att det inte ska undanhållas i programmet utan öppet redovisas och helst på något sätt beaktas. 

 

Kommentar 

20 Kommunen beaktar synpunkterna i det fortsatta planarbetet. 
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21 Privatperson  2 inkom den 28 oktober 2015 

21 Är orolig över att framtida bebyggelse kommer att förstöra den befintliga skogen med dess djurliv 

och natur. Är också orolig över att sprängningar i samband med byggnation kommer påverka 

befintliga hus negativt.  

 

Kommentar 

21 Kommunen beaktar synpunkterna i det fortsatta planarbetet. Stor hänsyn kommer tas till 

befintlig natur. 

 

 

22 Privatperson 3 inkom den 26 oktober 2015 

22 Tycker inte om att ett stort område med fin natur försvinner i samband med bebyggelse. Många 

som bor här har valt Upplands-Bro just med tanke på den fina naturen. Anser att det är bättre att rusta 

upp och satsa på Lillsjöområdet.  

 

Kommentar 

22 Kommunen beaktar synpunkterna i det fortsatta planarbetet. Stor hänsyn kommer tas till 

befintlig natur. 

 

23 Privatperson 4 inkom den 26 oktober 2015 

23 Är helt emot byggnadsplanerna. Anser att hela skogsområdet runt Örnässjön bör ingå i 

naturreservatet. Det har också varit stora olägenheter i samband med sprängningar i Norrbodaområdet 

nära bostaden och vill ej uppleva detta igen.  

 

Kommentar 

23 Kommunen beaktar synpunkterna i det fortsatta planarbetet. Stor hänsyn kommer tas till 

befintlig natur. 

 

24 Privatperson 5  inkom den 27 oktober 2015 

24.1 Område A och B: Ifrågasätter behovet av att exploatera område B då det ligger isolerat och 

därför ej stämmer med kommunens strävan att ny bebyggelse ska ligga i anslutning till befintlig. Ingen 

kollektivtrafik kommer finnas till område B. Bebyggelse av område A och B medför att det blir en 

alltför smal korridor för naturreservatet mellan dessa områden och Örnässjön.  

 

24.2 Område C: Anser att område C med näringsverksamhet skulle innebära påverkan på kultur- och 

lantmiljön i område D och E. Enligt detaljplaneprogrammet ska maximal bygghöjd på 16 meter gälla. 

Detta skulle få negativa konsekvenser för upplevelsen av den natur- och kulturmiljö kan säger sig vilja 

bevara i område D och E. Vid en exploatering av område C bör maximal bygghöjd i stället vara 10 

meter för att inte störa område D och E. Exploateringsgraden på 0,6 skulle inverka negativt på område 

D, E och även framtida bebyggelse i B. Exploateringsgraden bör därför sänkas till 0,4 – 0,5 för att 

skona område D och E.  
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24.3 Område D och E: Motsätter sig även å det starkaste att område D exploateras/bebyggs. En 

exploatering/byggnation av område D skulle medföra stora negativa konsekvenser för 

kulturlandskapet, friluftslivet och naturreservatet.  

Enligt Översiktsplanen ska man i Upplands-Bro kunna välja att bo i lantlig miljö, både tätortsnära och 

mera enskilt. Översiktsplanen och detaljplaneprogrammet framhåller att kultur- och naturmiljön i 

Örnäs är värd att bevara. En exploatering av område D skulle påverka område D och E så kraftigt att 

dess kultur- och naturvärden minskar eller försvinner helt. Kommunen skulle då gå emot sina egna 

direktiv gällande bevarande av lantliga miljöer. Den gröna kopplingen till naturreservatet skulle också 

påverkas negativt. Bebyggelsen i område D är angiven som radhus, småhus och kedjehus. Dessa 

hustyper skiljer sig markant från befintlig bebyggelse som är av gammal svensk bostadskaraktär dvs 

röda 1 ½ planshus med vita knutar och brutna tak.  

 

 

24.4 Allmänt: Större skiljegränser mellan område B/C och D/E krävs för undvika negativ inverkan på 

kultur- och naturmiljöerna. 

Motsätter sig också att Pettersbergsvägen kopplas samman med Örnäsvägen. En sådan dragning skulle 

ge ökad trafik, buller, avgaser och minskad trygghet för de boende i området. Vägen kommer nyttjas 

av både tung trafik och som smitväg mellan Kungsängen och golfklubben bl. a. De boende utmed 

Örnäsvägen kommer bli inklämda mellan två trafikleder vilket är negativt. En ny tunnel/viadukt är att 

föredra under E18 någonstans mitt i område C. 

 

Kommentar 

24.1  Område A och B: Kommunen beaktar synpunkterna i det fortsatta planarbetet. Nyttan 

av att tillföra fler bostäder i Upplands-Bro överväger avståndet till kollektivtrafik. En strävan 

finns att skapa gröna korridorer mellan områdena och till naturreservatet , vilket finns 

redovisat i plankartan. Ett övervägande får göras framgent om korridorerna behöver bli 

bredare.  

24.2 Område C: I detaljplaneskedet kommer ett noggrant studium göras av husplaceringar, 

höjder mm med hjälp av fotomontage och liknande. Området ska ha en mer småskalig 

karaktär än området på norra sidan om E18. En avvägning får även göras gällande 

exploateringsgrad och påverkan på omgivande områden.  

24.3 Område D/E: Kommunen anser att det är viktigt att herrgårdsmiljön i ett öppet lantligt 

landskap bevaras och finns tillgänglig i framtiden. Det planerade naturreservatet ingår i 

området och samplaneras gällande framkomlighet  etc. Planerad bebyggelse är lokaliserad 

österut i området.  I detaljplaneskedet kommer ett noggrant studium göras av husplaceringar, 

höjder mm med hjälp av fotomontage och liknande. Stor ambition finns att inte inkräkta på 

den bevarandevärda herrgårdsmiljön. Område D har i det syftet dragits tillbaka mot område 

C och lämnat de öppna åkermarkerna orörda. Område D ska ha karaktär av ”Hus i skog” 

med skydd i planen av ett större antal bevarandevärda träd. Hänsyn kommer absolut tas till 

befintliga hus och föreskrifter om husutseende, fasadfärger mm kan bli aktuellt.  

24.4 En utökad trafikutredning kommer göras gällande samtliga ingående problemställningar 

såsom framtida buller från E18, trafikmönster, framkomlighet mm. Nyttan av att koppla 

samman vägarna kommer att övervägas.  

 

25 Fastighetsägare genom Privatperson 6  inkom den 2 november 2015 
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Naturreservatets gränsdragning bör omfatta även områden D och E. Området bevaras då i sin 

ursprungliga omfattning och hästverksamheten kan då fungera utan störande biltrafik. 

Det bör finnas områden i Upplands-Bro som inte exploateras för bostadsbyggen. Bevarande av 

landsbygden är viktigt eftersom den drastiskt minskar. 

Skyddsvärda arter skulle bevaras. 

Fastighetsägarna avstyrker kraftigt den planerade förlängningen av Pettersbergsvägen söderifrån, det 

är svårt att se nyttan av denna tänkta vägdragning. Vägen kommer skära genom området, öka trafiken 

kraftigt vilket är mycket negativt med tanke på befintliga störningar från E18. Luftföroreningarna 

kommer att öka och värdet på fastigheterna sjunker. 

Alternativ vägdragning som förslag är att foga samman Mätarvägen med en påbörjad väg vid 

Granhammarsvägen.  

Översiktsplanen säger att man i Upplands-Bro ska kunna välja att bo på landet, antingen i de redan 

tätare bebyggda områdena eller mera enskilt. Planprogrammet går emot översiktsplanen.  

Bullernivåerna för Fastighetsägarna kommer att öka om man bygger med skärmpåverkan mot 

motorvägen. Bullret kommer studsa tillbaka, vilket redan sker genom Kilenkryssets och NCC:s redan 

byggda industrifastigheter. 

Område D bör inte bebyggas med högre hus än 1 ½ hus då högre hus inte skulle harmonisera med 

befintlig lantlig bebyggelse. Större hus skulle också begränsa soltimmar och känslan av öppna 

landskap. 

 

Kommentar 

25 Kommunen beaktar Fastighetsägarnas  synpunkter i det fortsatta planarbetet. Stor hänsyn 

kommer tas till befintliga kultur- och naturmiljöer. En MKB (Miljölkonsekvensbeskrivning) 

kommer upprättas där Fastighetsägarnas synpunkter studeras närmare och utreds. Område 

D ska ha karaktär av ”Hus i skog” med skydd i planen av ett större antal bevarandevärda 

träd. Hänsyn kommer absolut tas till befintliga hus och föreskrifter om husutseende, 

fasadfärger mm kan bli aktuellt.  

 

 

26 Örnäs Islandshästar inkom den 27 oktober 2015 

26 Örnäs Islandshästar ställer sig bakom Remissyttrande nr 25 Fastighetsägarna på Örnäsvägen. 

Detta yttrande vill beskriva och fästa uppmärksamhet på planering av bostadsområden nära 

djurhållning. Örnäs Islandshästar har drygt 60 hästar på gården med ridutbildning och 

tävlingsverksamhet för islandshästar. Barn och vuxna vistas dagligen runtom på gården och 

vägarna. Ridskolan har idag cirka 250 elever i veckan, vardagar och helger året om. Hästarna 

vistas i hagar året om.  

Vid tävling kommer ca 50 bilar med transport till gården. Störningar för bostäder kan vara 

lukt, flugor, damm, ljud, allergenspridning. Det öppna landskapet vid Örnäs medför risk för 

spridning långa sträckor av allergen. Hästar kommer att befinna sig i hela område D. 

 

 

Kommentar 
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26 Kommunen beaktar Örnäs Islandshästars synpunkter i det fortsatta planarbetet. Stor hänsyn 

kommer tas till befintliga kultur- och naturmiljöer. En MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) kommer 

upprättas där Örnäs Islandshästars  synpunkter gällande hästhållning och bostäder studeras närmare 

och utreds.  

 

 

För följande finns framförda synpunkter som inte 
tillgodosetts efter samrådet: 

Nr 23  

 Är helt emot byggnadsplanerna och anser att marken ska ingå i det framtida naturreservatet. 

Nr 24 och 25:  

 Är helt emot att foga samman Pettersbergsvägen och Örnäsvägen.  

 Vill ha orörd lantlig natur i område D och E. 

 

 

 

 

Resultat av samrådet 

Ändringar i planförslaget 

Planförslaget har inte ändrats efter samrådet/Följande revideringar föreslås i detaljplaneförslaget efter 

samrådet: 

 Planområdets gräns har justerats med anledning av det blivande Naturreservatets 

gränsdragning. Gränserna sammanfaller. 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

 

Underlagsmaterial 

Kopior av inkomna yttranden under samrådet. Materialet går att beställa från kommunens Plan- och 

exploateringsavdelning. 

 

 

 

 

 

 

Upprättad den 8 februari 2016 av 

Plan-och exploateringsavdelningen 
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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 

 

 

Behovsbedömning 
enligt MB i lydelse före 2018-01-01 
 

 

Detaljplan för Örnäs Etapp 1 i Upplands-Bro kommun, 
Stockholms län (KS  16/0208) 
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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. 

Lagrum 
Detta verktyg för att genomföra behovsbedömning är framtaget enligt de bestämmelser 
som gällde för miljöbedömning fram till och med den 31 december 2017. Miljöbalkens 6 
kapitel ändrades den 1 januari 2108 vilket medförde nya regler för miljöbedömning. 
Verktyget kan således användas för de detaljplaner som har fått planuppdrag senast den 31 
december 2017. Det är i linje med övergångsbestämmelser för den nya lagstiftningen.  

Verktyg för behovsbedömning  
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 
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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). 
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Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder med inslag av 
verksamheter. Syftet är också att planera för ett område med en levande 
bebyggelsemiljö av varierande karaktär med naturnära bostäder och verksamheter på 
ett sätt som harmonierar med natur och kulturmiljö. Området ligger norr och öster om 
Örnässjön, söder om E18, i anslutning till Kungsängens tätort och omfattar cirka 36 
hektar.  

 

Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 
§ 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. 

Undanta
g 

Ja Nej 

5 kap. 7 a 
§ PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som 
tillståndsprövas enligt föreskrifter som har meddelats med 
stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-verksamhet), 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 

Komment
ar  

4 § mkb-
förordninge

n 

Krav på miljöbedömning: En detaljplan ska antas 
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet 
kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som 
kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a 

§§ MB 

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)? 

 x 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller 
åtgärd som på 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)? 

 x 

Komment
ar  
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Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden.  

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 • En del av planområdet (det i planprogrammet kallat område D och E) består 
av en kulturmiljöhistorisk rik miljö, med bl.a. en herrgård i odlingslandskap 
med fruktträdgårdar, allé, arbetarbostäder, stall och en gammal syltfabrik.  
Området kring Örnäs har långt tidsdjup och utgörs av flera bärande 
berättelser som återspeglar olika tiders kontinuerliga nyttjande av platsen. 
Troligen har platsen varit bebodd sedan förhistorisk tid då enstaka fornfynd 
gjorts inom området.  
Sammantaget berättar Örnäs om en högreståndsmiljö där jordbruk genom 
olika tider kompletterats med andra verksamheter såsom djurhållning och av 
livsmedelsindustri. Samtliga epoker utgör synliga årsringar i landskapet.  
Området är klassad som ett område med särskilt värdefull kulturmiljö enligt 
den kultumiljöutredning som utförts, sommaren 2019. 

 
• Ett utdrag från Riksantikvarieämbetets fornsök redovisar ett antal 

kulturhistoriska lämningar. En arkeologisk utredning utfördes också 2018, 
men inga ytterligare förhistoriska fynd påträffades. 
De kulturhistoriska lämningarna innefattar två fyndplatser för stenyxor i 
området med beteckningarna Västra Ryd 94:1 och Västra Ryd 97:1, en 
förvaringsplats för nämnda yxor, Västra Ryd 170:1 och i det södra området 
fanns ett gränsröse, Kungsängen 98:1. Föremålen dateras till äldsta 
bronsålder, ca 2500-1800 f. Kr.  
Vid inventeringen noterades fyra boplatslägen.  

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) 
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☐ 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 • Ett utdrag från Riksantikvarieämbetets fornsök redovisar ett antal 
kulturhistoriska lämningar. En arkeologisk utredning utfördes också 2018, 
men inga ytterligare förhistoriska fynd påträffades. 
De kulturhistoriska lämningarna innefattar två fyndplatser för stenyxor i 
området med beteckningarna Västra Ryd 94:1 och Västra Ryd 97:1, en 
förvaringsplats för nämnda yxor, Västra Ryd 170:1 och i det södra området 
fanns ett gränsröse, Kungsängen 98:1. Föremålen dateras till äldsta 
bronsålder, ca 2500-1800 f. Kr.  
Vid inventeringen noterades fyra boplatslägen.  

 
• Planområdet angränsar till Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.  

Planens påverkan 

Beskrivning • I förslaget för detaljplanen föreslås bl.a. ny bebyggelse möjliggöras i det 
öppna landskapsrummet i närhet till Örnäs herrgård som ingår som en viktig 
del av upplevelsen av odlingslandskapets kulturmiljö. Det kommer sannolikt 
påverka landskapsbilden och inverka på upplevelsen av kulturvärdena. Om 
inte bebyggelsen arrangeras och gestaltas på ett varsamt sätt och i enlighet 
med riktlinjer från kultumiljöutredningen riskerar den särskilt känsliga 
kulturmiljön att förvanskas, vilket är ett brott mot PBL. 
 

• Örnäsvägen kommer troligen bli mer trafikerad, vilket kan påverka 
upplevelsen av området som en agrar miljö.  

 
• Med mer bebyggelse nära inpå naturreservatet riskerar slitaget på 

naturreservatet öka 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja  

Kommentar • Hur och i vilken omfattning påverkan blir på upplevelsen av ovan nämnda 
kulturvärden beror på hur byggnaderna, vägarna, markbearbetningen och 
vegetationen utformas och placeras.  
En anpassning efter befintlig struktur gällande placering, typologi, skala, 
växtlighet, färg- och materialval måste göras. Det ska ske enligt den 
framtagna kulturmiljöutredningens förslagna riktlinjer. Riktlinjerna säger 
bl.a. att de planerade bostäderna ska anpassas efter landskapet genom att ta 
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stöd i det befintliga skogsbrynet i söder, viktiga siktlinjer och kopplingar 
skall bevaras eller stärkas, Önäsvägen ska ha kvar sin smala bredd m.m. 
 

• Trafiken på Örnäsvägen förutses öka, men kommer fortsättningsvis troligtvis 
vara begränsad, då flertalet av de planerade bostäderna enklare nås via 
Pettersbergsvägen. En trafik- och bullerutredning kommer inom kort att 
göras, vilket kommer ge en klarare bild av påverkan.  

 

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.  

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 
☒ Områden med höga naturvärden klass 1 och 2 enligt SIS-standarden (ej tidigare 

dokumenterade) 

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 • Hela programområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde för 
Görväln som utgör vattentäkt för ca 400.000 personer. 
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• Inom planområdet finns fler områden med höga naturvärden, preliminärt 
klass 2 enligt SIS-standarden. Dessa utgörs dels av ett område med 
sumpskog och dels av ett område med äldre barrskog. 
 

• Örnässjön som är den första recipienten för planområdets dagvatten bedöms, 
trots övergödningsproblem, ha höga naturvärden med artrika växt- och 
djursamhällen med flera skyddsvärda arter.  
 

• Området väster om hästanläggningen (område E) inkluderar delar som i 
Skogssyrelsens nyckelbiotops-inventering benämns ädellövskog och 
hällmarksskog, barrskog och betad skog och som klassificeras som 
naturvärdesobjekt. Sju rödlistade insekter och tre rödlistade svamparter har 
hittats i området liksom ett antal signalarter.  
 

• Planområdet ingår som värdekärna för spridningssamband enligt RUFS, 
(Görvälnkilen). 
 

• Idag är slitaget på skogsområdena relativt liten då de inte omges av 
bebyggelse i dess direkta närhet. Dock ligger områdena inom 
tätortsavgränsningen och skogen utgör rekreationsområden för upplands-
broborna.  

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, ESKO, 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 • Örnässjön som är recipient för planområdets dagvatten är tillsammans med 
Lillsjön kategoriserade som ekologiskt särskilt känsliga sjöar och vattendrag. 
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• Det angränsande Lillsjöns-Örnässjöns naturreservat innehåller stora 

biologiska värden.  

Planens påverkan 

Beskrivning • En påverkan kommer ske eftersom exploateringen i stora delar tar orörd 
skogsmark i anspråk som idag nyttjas av växt- och djurliv.  
 

• De områden som innehåller höga naturvärden kommer inte att exploateras, 
dock finns risk att slitaget på dem ökar när bebyggelse kryper närmare.  
 

• Även slitaget på det intilliggande naturreservatet riskerar öka med mer 
bebyggelse tätt inpå. 
 

• Dagvattnet omhändertas och fördröjs lokalt inom planområdet. Om det inte 
görs på ett fungerande sätt kan exploateringen komma att påverka 
recipienten Örnässjön, som bedöms ha höga naturvärden. Samma sak gäller 
för vattenförekomsten Mälaren-Görveln som är planens slutrecipient.  

 
• Stora delar av planområdet utgörs av fuktig mark. En framtida hårdgörning 

kan påverka vattnets naturliga flöden. 
 

• Byggtiden med ljus och buller kan komma att påverka djurlivet både i 
naturreservatet intill och inom planområdet. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja  

Kommentar • Trots att planområdet, generellt sett har relativt låga naturvärden är arealen 
oexploaterad natur som i anspråkstas stor. Därmed drar vi slutsatsen att 
planen kommer medföra betydande påverkan på naturvärden. 

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.  
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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 • De sociala värdena är till stor del knutna till rekreation i naturen då en stor 
del av planområdet utgörs av tätortsnära skog. Där möjliggörs olika 
aktiviteter så som orientering, skogsmulle, scouting m.m. 
 

• Det finns sociala värden knutna till kulturmiljön kring Örnäs herrgård och 
den gamla syltfabriken som angränsar till planområdet. 
 

• Den öppna ytan i planområdets västra del i närhet till Örnäs herrgård (det i 
planprogramet kallat område D) används idag som betesmark för hästar. 
Hästarna tillhör Örnäs ridstall, som bl.a bedriver ridsskola och är en 
mötesplats för rid- och hästintresserade. 

 

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 • Det angränsande Lillsjöns-Örnässjöns naturreservat innehåller sociala värden 
med sina motionspår och naturvärden som lockar till vistelse. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 
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Beskrivning Den sammanvägda bedömningen av planens påverkan på sociala värden är att 
planen både skulle ha en positiv och negativ inverkan. Nedan följer 
motiveringar: 
 
• Planens genomförande kan utgöra risk för att rekreativa värden i skogen går 

förlorade, men i och med att naturreservatet ligger intill planområdet är 
rekreativa värden i närheten säkrade.  
 

• I planen föreslås ett par förskolor i direkt anslutning till skogen, vilket kan 
bidra till sociala värden. Ett av kommunens mål är att underlätta för 
förskolor och skolor att nyttja naturreservat och natur i sin verksamhet.  
 

• I och med att området tillför ny bostadsbebyggelse finns goda möjligheter 
för att befintliga kulturhistoriska värden och naturvärden lyfts fram och 
tillgängliggörs för allmänheten. 

 
• Verksamhetsområdet möjliggör restauranger och service som förväntas 

tillföra värden till både de boende i angränsande områden som för de 
arbetande i Brunna industriområde. 

 
• Idag utgör en stor del av planområdet en kross som drivs av ABT-bolagen 

som har ett tillfälligt kontrakt. Där drivs också ett café för anställda på ABT-
bolagen. Arbetsplatsen kommer behöva flytta på sig.  

 
• De planerade bostäderna kommer öka grannskapet och möjlighet till att 

knyta sociala kontakter för såväl de boende inom Örnäs planområde som de 
bodende i Norrboda. 

 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden?  Nej 

Kommentar Planen antas medföra mer positiva sociala värden än negativa 

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 
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Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden.  

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 • Exploateringen tar i stora delar orörd skogsmark i anspråk som kan nyttjas 
för skogsbruk och av vilda växter- och djur.  
 

• En del av planområdet utgörs av gammal åkermark och används idag som 
betesmark för hästar. 
 

• Det finns idag en problematik med elförsörjningen i Stockholmsregionen 
som bör beaktas i planeringen. 

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) 
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☐ 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 • Hela programområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde för 
Görväln som utgör vattentäkt för ca 400.000 personer. 
 

• Exploateringen tar i stora delar orörd skogsmark i anspråk som kan nyttjas 
för skogsbruk och av vilda växter- och djur. 
 

• En del av planområdet utgörs av gammal åkermark och används idag som 
betesmark för hästar. 

Planens påverkan 

Beskrivning • En påverkan kommer ske eftersom exploateringen i stora delar tar orörd 
skogsmark och betesmark i anspråk som idag nyttjas av växt- och djurliv.  

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden?  Ja  

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? Ja  

Kommentar • En stor del oexploaterad skog och betesmark ianspråkstas. Därmed drar vi 
slutsatsen att planen kommer medföra betydande påverkan på materiella 
värden. 

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 
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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.  

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 • Inom planområdet finns ett lågpunktsområde där det föreligger risk för 
översvämning vid skyfall enligt länsstyrelsens lågpunktskartering. 
 

• En del av planområdet ligger nära ett ridstall och betesmark för hästar finns 
också i nära anslutning vilket kan utgöra risk för allergener.  
 

• Planområdet gränsar i norr mot E18 som utgör primärled för farligt gods.  
 

• Delar av området är idag bullerstört då trafiken på E18 utgör en bullerkälla.  
 

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 • Slutrecipienten för planområdets dagvatten är Mälaren-Görveln som är en 
vattenförekomst och omfattas av särskilda miljökvalitetsnormer. Även 
Örnässjön som är första recipienten för planområdets dagvatten kommer att 
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bli en vattenförekomst och då beröras av särskilda miljökvalitetsnormer för 
ytvatten. Mälaren-Görvelns Ekologiska status är måttlig och den kemiska 
statusen uppnår ej god. Örnässjöns ekologiska status klassades enligt 
Upplands-Bros mätning 2018 till ej tillfredsställande. 

Planens påverkan 

Beskrivning • Markavvattning kommer förmodligen behöva göras på vissa områden. En 
framtida omledning av vattnet kan påverka vattnets naturliga flöden. 
 

• Planeringen kommer behöva utreda och ta hänsyn till lågpunktsområden och 
bebyggelsen planeras på ett sätt så att inte instängda områden uppstår och 
bebyggelsen riskerar att skadas.  
 

• Planarbetet kommer behöva utreda närmare riskerna för allergener så att 
bebyggelsen placeras på lämpliga platser och på lämpligt avstånd för att 
minimera dessa. 
 

• Om inte riskavstånd hålls och bullerdämpande åtgärder vidtas på rätt sätt 
riskerar exploateringen påverka människors hälsa negativt. Det gäller 
framför allt de boende närmast E18. En riskutredning och en bullerutredning 
kommer ge riktlinjer för vilka bulleravskärmande åtgärder som behöver 
vidtas och vilket nödvändigt avstånd som behöver hållas mellan bebyggelse 
och E18 . 
 

• Dagvattnet omhändertas och fördröjs lokalt inom planområdet. Om det inte 
görs på ett fungerande sätt kan exploateringen komma att påverka 
recipienten Örnässjön och slutrecipienten Mälaren-Görveln och deras 
ekologiska och kemiska status negativt. 
En dagvattenutredning ska snart sättas igång och den kommer bli vägledande 
för vilka åtgärder som behöver vidtas för att det inte ska ske. 

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?   Nej 

Kommentar • Eftersom erforderliga åtgärder för hantering av översvämning, buller, risk, 
allergener och fördröjning/rening av dagvatten planeras att vidtas antas inte 
planens påverkan riskera att medföra betydande risker för människors hälsa 
eller för miljön. 
 

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 
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Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning?  Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning?  Nej 

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?  Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden?   Nej 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön?  Nej 

Bedömning Sammantaget är bedömningen att planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

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 Sammantaget är bedömningen att planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 

Är det fortfarande 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. 
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Beskrivning Planens omfattning är relativt stor, c:a 35 hektar. 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer?  

Beskrivning   

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Enligt ÖP ligger planområdet delvis utanför tätortsavgränsningen. Den del som 
ligger utanför tätortsavgränsningen är en agrar miljö och räknas som landsbygd. På 
landsbygden ska endast sparsamma tillägg göras enligt ÖP. 
Planområdet är av kommunalt intresse enligt grönplanens klassning av värdefull 
natur. En liten del av planen är även inom skyddszonen för landskapets biologiska 
innehåll.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning Planen avses utföras på ett sätt som inte försämrar värdena för MKN. 

Motiverat ställningstagande 

 

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 
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Hantering 
Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 
kunskapsunderlag. Följande tjänstemän har varit delaktiga under arbetet: [Anna Roander, 
planarkitekt- planavdelningen, Johan Björklind Möllegård, kommunekolog- Översiktlig 
planering,  ]. 

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 [här skrivs vilka myndigheter som har givits tillfälle att yttra sig, datum 
för detta tillfälle, samt vad dessa myndigheter har yttrat]. 

Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska, enligt 6 § mkb-förordningen, göras tillgängligt för allmänheten. Detta krav 
uppfylls genom att handlingen finns tillgänglig för allmänheten på kommunens webbsida samt 
i kommunhuset och Brohuset under samrådet för detaljplanen. 

 

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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RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV 

RS AH LÅ 
DATUM 

2014-01-09 

Akutelit område 

Ekvivalent ljudnivå för dygn 
5 m över mark 

60 dB(A) 

55 dB(A) 

REV ANT REVIDERINGEN AVSER 

. .

Ornäs, Kungsängen 
T r af ikb ulle ru tr edn ing 

Ekvivalentnivåer 5 m över mark 

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER 

13184 A03 

SIGN DATUM 

SKALA 1:5000 

REG 
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RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV 

RS AH LÅ 
DATUM 

2014-01-09 

4 
REV ANT REVIDERINGEN AVSER 

. .

Ornäs, Kungsängen 
T r af ikb ulle ru tr edn ing 

Ekvivalentnivåer 10 m över mark 

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER 

13184 A04 

SIGN DATUM 

SKALA 1:5000 
REG 
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ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIK 
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RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV 

RS AH LÅ 
DATUM 

2014-01-09 

Ekvivalent ljudnivå för dygn 
10 m över mark 

70 dB(A) 

65 dB(A) 

60 dB(A) 

55 dB(A) 

REV ANT REVIDERINGEN AVSER 

. .

Ornäs, Kungsängen 
T r af ikb ulle ru tr edn ing 

Ekvivalentnivåer 10 m över mark 

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER 

13184 A05 

SIGN DATUM 

SKALA 1:5000 
REG 
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ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIK 

info@ahakustik.se 

RITAD KONSTRUERAD AV GRANSKAD AV 

RS AH LÅ 
DATUM 

2014-01-09 

Akutelit område 

Ekvivalent ljudnivå för dygn 
10 m över mark 

60 dB(A) 

55 dB(A) 

REV ANT REVIDERINGEN AVSER 

. .

Ornäs, Kungsängen 
T r af ikb ulle ru tr edn ing 

Ekvivalentnivåer 10 m över mark 

ARBETSNUMMER RITNINGSNUMMER 

13184 A06 

SIGN DATUM 

SKALA 1:5000 
REG 
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Uppdrag 

Genomgång av förutsättningarna, med avseende på trafikbuller och industribuller, 

för bostäder och skolor inom Örnäs i Upplands Bro. 

 

Sammanfattning 

Med föreslagen byggnadsutformning och med lämpliga lägenhetsplaner kan 

aktuella riktvärden för trafik- och industribuller innehållas och bostäder med god 

ljudkvalitet erhållas. 

 

 

 

 

 

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 

Uppdragsansvarig Granskad 
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070-3019320 070-3019319 
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1. Sammanfattande bedömning 

De planerade bostadshusen utsätts för buller från trafiken på väg E18, huvudgatan 

och lokalgator inom området samt visst industribuller och ljud från lekande barn 

etc. Vid fasaderna mot E18 blir ekvivalentnivån upp mot 65 dB(A). Hänsyn har 

tagits till trafikbullret vid utformningen av byggnaderna och med lämplig 

lägenhetsutformning samt vissa bullerdämpande åtgärder kan bostäder med god 

ljudkvalitet byggas. 

Cirka 70 % av enbostadshusen får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid samtliga 

fasader. Radhusen närmast väg E18, ca 10 % av enbostadshusen inom 

planområdet, får ekvivalentnivåer 61-65 dB(A) på våning 2 och cirka 20 % får 56-

60 dB(A). Samtliga flerbostadshus får högst 60 dB(A) på någon sida utom en 

byggnad som får nivåer upp mot 65 dB(A) på våning 3-4. Med lämplig 

planlösning kan minst hälften av bostadsrummen få ekvivalent ljudnivå om högst 

55 dB(A). 

Riktvärdena enligt Trafikbullerförordningen 2015:216 kan innehållas. 

Gemensamma uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå, enligt Trafikbullerförordningen 2015:216, kan skapas på gårdarna. 

Troligen krävs tak med ljudabsorbent för att skärma bullerregnet. 
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Hela uteytan till planerad skola får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) 

maximalnivå. För att erhålla 50 dB(A) på pedagogiska uteytor på begränsad del av 

skolgården krävs troligen tak med ljudabsorbent för att skärma bullerregnet.  

I detaljplanen anges krav på ljudet från installationer och verksamhet på och i 

planerad industri-och kontorsfastighet inom planområdet så att riktvärdena för 

Zon A enligt Boverkets allmänna råd innehålls. 

Ljudkvalitetsindex för bostäderna blir med lämplig lägenhetsplanlösningar och 

förstärkt trafikbullerisolering 1,6. Index är högre än minimikravet 1,0 och 

bostäder med god ljudkvalitet kan erhållas. 

Väljs minimikraven enligt BBR för trafikbullerisoleringen blir Ljudkvalitetsindex 

0,7.  

2. Bedömningsgrunder 

I denna rapport kommenteras den föreslagna bostadsbebyggelsen utgående från 

möjligheterna att innehålla följande riktvärden/krav. 

Riktvärden enligt Trafikbullerförordningen 2015:216 

• Högst 65 dB(A) ekvivalentnivå vid lägenheter på högst 35 m2. 

• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenheter större än  

35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Mål för god ljudkvalitet 

• Högst 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader till lägenhet på högst 35 m2. 

• Högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet större än 35 m2. 

• Uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

• Högsta trafikbullernivåer inomhus enligt Ljudklass B. 

• Lägst 1,0 Ljudkvalitetsindex. 

Industribuller 

• Industribuller motsvarande Zon A. 
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3. Beräknade trafikbullernivåer 

Beräkningarna av vägtrafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräknings-

modellen, reviderad 1996, Naturvårdsverkets rapport 4653 samt Boverkets och 

SKR:s dokument ”Hur mycket bullrar vägtrafiken”. 

Hänsyn har vid beräkningarna tagits till följande bullerskydd längs väg E18, se 

även bilagorna E01 -E02.  

• i norra delen bullerskyddsvall/skärm med höjden 6 m över vägbana. 

• i södra delen bullerskyddsvall med höjden 4,5 m över vägbana. 

Vidare har hänsyn tagits till bullerregnet vid beräkning och redovisning av 

bullernivåerna. 

Ekvivalent ljudnivå 

De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. På bilagorna E01-B02 

redovisas de dimensionerande ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade byggnader i 

steg om 5 dB(A). Vid mest utsatta fasad fås upp mot 65 dB(A). Byggnaderna får 

dock minst en sida med högst 55 dB(A). 

En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom 

på ritningen angivna intervall. 

På gårdsytor i anslutning till bostäderna är ekvivalentnivån högst 55 dB(A). 

Beräkningsnoggrannheten för ekvivalent ljudnivå är + 2 dB(A) varför finare 

indelning än i 5 dB-steg inte är trovärdigt/relevant. 

Maximal ljudnivå 

Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. Maximalnivån är högst  

15 dB(A) högre än ekvivalentnivån och inte dimensionerande. Ingen särskild 

redovisning görs på ritning. På gårdsytor i anslutning till bostäderna är 

maximalnivån högst 70 dB(A). 

4. Lägenhetsplanering 

I första hand bör bostäderna planeras för att uppnå god ljudkvalitet samt innehålla 

Trafikbullerförordningens riktvärden. I andra hand om det inte är möjligt att 

planera för god ljudkvalitet kan planeringen ske enbart utgående från 

Trafikbullerförordningens riktvärden. 

Planering för god ljudkvalitet 

Följande principer kan, utgående från trafikbullernivåer vid fasad enligt bilagorna 

E01-E02 användas i den fortsatta planeringen av lägenheterna för att innehålla 

riktvärdena för trafikbuller utomhus enligt SFS 2015:216 samt även erhålla 

bostäder med god ljudkvalitet. 
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Ekvivalentnivåer < 55 dB(A) 

Alla storlekar på bostäder kan utan speciella åtgärder förläggas vid fasader med 

högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Ekvivalentnivåer 56-60 dB(A) 

Bostäder kan förläggas vid fasader med 56-60 dB(A) om minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet vid dessa fasader får fönster mot sida med högst 

55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. 

Enkelsidiga smålägenheter, högst 35 m2, kan förläggas mot sida med högst  

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå utan speciella åtgärder. 

Ekvivalentnivåer 61-65 dB(A) 

Större lägenheter kan förläggas vid fasader över 65 dB(A) om minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet får fönster mot sida med högst 55 dB(A) 

ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå. 

Enkelsidiga smålägenheter, högst 35 m2, bör inte förläggas mot sida med över  

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Planering enbart enligt SFS 2015:216 

Följande principer kan, utgående från trafikbullernivåer vid fasad enligt bilagorna 

E01-E02 användas i den fortsatta planeringen av lägenheterna för att innehålla 

riktvärdena för trafikbuller utomhus enligt SFS 2015:216. I första hand ska god 

planeringen ske så att god ljudkvalitet erhålls, se ovan. Om detta i vissa lägen inte 

är möjligt kan planeringen ske enligt nedan. 

Ekvivalentnivåer < 60 dB(A) 

Alla storlekar på bostäder kan, utan speciella åtgärder med avseende på 

trafikbullret utomhus, förläggas vid fasader med högst 60 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå. 

Ekvivalentnivåer 61-65 dB(A) 

Enkelsidiga smålägenheter, högst 35 m2, kan, utan speciella åtgärder förläggas 

mot sida med högst 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Större lägenheter kan förläggas vid fasader över 60 dB(A) om minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet vid dessa fasader får fönster mot sida med högst 

55 dB(A) . 
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5. Buller- och störningsminskande åtgärder 

För att möjliggöra mycket god ljudkvalitet för bostäderna föreslås följande 

åtgärder även om de inte krävs för att innehålla Trafikbullerförordningen.  

Kreativ utformning av djupa balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger. För att dra nytta 

av balkongerna även för bullerdämpning kan balkongerna förses med täta räcken 

och ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 

sida mot balkongen med 5-8 dB(A).  

 
Exempel på minimimått på balkong som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) vid 

sida mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. Exempel på 

ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm mineralull. 

6. Industribuller 

Ljudet från installationer och verksamhet på och i angränsande planerad 

industrifastighet med kontors- och industribyggnader projekteras så att  

riktvärdena för Zon A enligt Boverkets allmänna råd innehålls vid närmsta 

bostäder. 
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7. Kommentarer 

Nivå vid fasad 

Samtliga byggnader kan, i vissa fall med buller- och störningsminskande åtgärder, 

få minst en sida med högst 55 dB(A) ekvivalent och 70 dB(A) maximal ljudnivå 

på grund av trafiken. Med lägenhetsplanlösning enligt principerna ovan,  

”4 Lägenhetsplanering” kan för lägenheter större än 35 m2 målen högst 55 dB(A) 

respektive 60 dB(A) ekvivalentnivå vid fasad innehållas eller högst 55 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet. Med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå vid minst 

hälften av bostadsrummen fås god ljudkvalitet. 

För smålägenheter med högst 35 m2 kan målet högst 60 dB(A) respektive  

65 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad innehållas. Med högst 60 dB(A) 

ekvivalent ljudnivå fås god ljudkvalitet. 

Radhusen närmast E18 får 61-65 dB(A) ekvivalent ljudnivå på våning 2. För att 

erhålla högst 60 dB(A) även här måste husen flyttas 40 m längre in i området. För 

att dessa radhus med nuvarande placering ska få god ljudmiljö planeras 

lägenheterna så att minst hälften av bostadsrummen vetter mot ljuddämpad sida 

med högst 55 dB(A). 

Bullerregn 

Avståndet mellan de planerade bostäderna och väg E18 är cirka 75-500 m. På 

avstånd 200-500 m från trafikleden uppträder trafikbullret i form av bullerregn. 

Ljudnivån på detta avstånd är på grund av bullerregnet cirka  

52 dB(A) på alla sidor av de planerade byggnaderna. 

Nivå på uteplatser och skolgårdar 

Ljudnivån på gårdsytor, uteplatser och skolgårdar på gårdarna blir högst 70 dB(A) 

maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. 

Gemensamma uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå kan anordnas på gårdarna.  

Även på delar av skolgårdarna kan pedagogisk uteyta med högst 50 dB(A) 

ekvivalentnivå erhållas. 

För att med säkerhet innehålla högst 50 dB(A) kan tak och/eller lokalt bullerskydd 

behövas på uteplatser och pedagogiska uteytor. Detaljplanen bör tillåta tak på 

dessa ytor. 
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Industribuller 

Det industribuller som kan förekomma vid närmsta bostäder från planerat 

industriområde i detaljplanen är ljud från ventilationsanläggningar på och i 

angränsande kontors och industribyggnader. Krav på detta industribuller anges i 

detaljplanen. Zon A enligt BFS 2020:2 föreslås gälla.  

Alla bostadshus som angränsar till industriområdet kommer att planeras med 

bullerdämpad sida. 

Nuvarande bostäder 

I norra delen av området finns i dag några villor. De ekvivalenta ljudnivåerna vid 

dessa bostäder visas på bilaga E01. Med de åtgärder som presenteras i denna 

rapport, bullerskyddssvall/skärm, får dessa bostäder lägre trafikbuller än dagens 

situation, ca 5-10 dB(A) vilket upplevelsemässigt är en halvering av trafikbullret. 

Nivå inomhus 

Med lämpligt val av fönster, fönsterdörrar, uteluftdon och ytterväggar kan god 

ljudmiljö inomhus erhållas. I detta skede anges ljudkrav för fönster för Ljudklass 

B i tre intervaller enligt ekvivalentnivåerna på bilaga E01-E02. Ljudkraven 

varierar med fönsterstorleken. Noggrannare indelning kan göras i den fortsatta 

projekteringen. 

Luftljudsisoleringen för fönster, fönsterdörrar och ytterväggar anges i form av 

vägt laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

Luftljudsisoleringen för uteluftdon anges i form av vägt laboratoriemätt 

reduktionstal Dnew, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

För eventuella uteluftdon respektive ytterväggens övriga delar krävs 8 dB högre 

Dnew respektive Rw.  

Ekvivalent ljudnivå 

vid fasad, dB(A) 

Ljudkrav fönster, Rw dB, vid följande fönsterarea/rumsarea 

15 % 20 % 25 % 35 % 

> 60 47 48 49 50 

56-60 43 44 45 46 

< 55 39 40 41 42 

För minimikravet enligt BBR kan kraven enligt ovan minskas med 3 dB. 

För fasta fönster kan kraven minskas med 3 dB. 

Utåtgående fönster och balkongdörrar med ljudkrav över ca Rw = 43 dB finns inte 

på marknaden. Dessa fönster och balkongdörrar måste därför vara inåtgående. 

Flerluftsfönster med ljudkrav över ca Rw = 35 dB kräver normalt fast mittpost. 

Kommentar 

I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 
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att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 

trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 

ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 

inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 

andelen mycket störda endast 4 %. 

Ljudkvalitet 

Lägenheternas ljudkvalitet med avseende på trafikbuller beräknas och bedöms 

utgående från Ljudkvalitetsindex enligt den metod som beskrivs i ”Trafikbuller 

och Planering V”. 

Med lämpliga planlösningar och förstärkt trafikbullerisolering blir 

Ljudkvalitetsindex 1,6. Index är högre än minimikravet 1,0 och bostäder med god 

ljudkvalitet kan erhållas.  

8. Förslag till detaljplanekrav 

Följande detaljplanekrav föreslås, utgående från denna bullerutredning, gälla för 

alla byggnader som omfattas av detaljplanen. 

Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att  

• i bostadslägenhet större än 35 m2 alla bostadsrum får högst 60 dB(A) 

dygnsekvivalent trafikbullernivå vid fasad 

eller 

minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A) dygnsekvivalent 

trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden) 

och  

den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 65 dB(A) (frifältsvärde) vid 

fönster till lägenheter om högst 35 m2. 

• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och  

50 dB(A) dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till 

bostäderna. 

• den ekvivalenta ljudnivån på skolans uteytor blir högst 55 dB(A) ekvivalent 

ljudnivå samt på en begränsad del, så kallad pedagogisk uteyta, högst  

50 dB(A). 

• bullret från angränsande industrier ska uppfylla riktvärdena för zon A enligt 

Boverkets allmänna råd, BFS 2020:2. 
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9. Riktvärden för ljud från yttre bullerkällor 

Vid nybyggnad av bostäder gäller följande riktvärden för högsta ljudnivåer från 

trafik och andra yttre bullerkällor. 

Trafikbullerförordning SFS 2015:216 

Riktvärden för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid 

nybyggnad av bostäder. 

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Smålägenheter med högst 35 m2 yta 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   65 

Övriga lägenheter 

Utomhus (frifältsvärden) 

På uteplats   50   70 1) 

Vid fasad   60     - 

Om 60 dB(A) inte är möjligt vid alla bostadens fasader med fönster gäller 

vid minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet  55   70 2) 

1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per timme. 
2) Gäller nattetid 22-06. Värdet får enligt Boverket överskridas med 10 dB 

5 gånger per natt. 

Boverkets byggregler 

I Boverkets byggregler, BBR, anges följande krav för trafikbuller inomhus. 

Högsta värden för A-vägda, ekvivalenta och maximala, ljudtrycksnivåer 

Utrymme Ekvivalentnivå, LpA Maximalnivå natt LpAFmax 

Bostäder 

Bostadsrum 

 

30 dB(A) 

 

45 dB(A) 1) 

Kök 

Kontor 

Kontorsrum 

35 dB(A) 

 

35 dB(A) 

- 

 

55 dB(A) 

1) Värdet, LpAFmax får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt (22.00 - 06.00). 

Ljudklassning av bostäder 

I svensk standard SS 25267 anges värden för ljudklassning av bostäder. Ljudklass 

C uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass B innebär 4 dB lägre nivåer inomhus 

och Ljudklass A ytterligare 4 dB lägre nivåer. 
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Ljudklass B kan sägas ge 50 % högre ljudstandard än vad BBR kräver och 

Ljudklass A dubbelt så hög ljudstandard. 

Ljudkvalitetsindex 

I utredningen ”Trafikbuller och planering II” introduceras ett system som innebär 

vägning av positiva och negativa faktorer med avseende på risken för störning av 

trafikbuller. År 2006 presenterades i ”Trafikbuller och planering III” metoden för 

denne vägning i form av Ljudkvalitetspoäng. 

Metoden med Ljudkvalitetspoäng som frekvent användes tom år 2012, har 

succesivt vidareutvecklats. Den vidareutvecklade metoden som används från år 

2013 har namnet Ljudkvalitetsindex.  

En uppdaterad version utgående från den nya trafikbullerförordningen från 2015 

presenteras i Trafikbuller och Planering V, 2016. 

Vid bedömning av bostädernas ljudkvalitet samt lämpligheten till 

bostadsbebyggelse tas hänsyn till följande faktorer. 

• Buller på trafiksidan 

• Buller på bullerdämpad sida 

• Buller vid entré 

• Buller på gård, uteplats och balkong 

• Buller inomhus 

• Förekomst av flera trafikslag/bullerkällor 

• Planlösning 

• Bullerskydd på balkonger 

• Grannskapet 

Varje faktor har olika vikt och innehåller tre - sju alternativ. Genom ett 

poängsystem kan de olika faktorerna bedömas och den sammanlagda poängen för 

varje lägenhet beräknas. Medelvärdet av poängen för alla lägenheter adderas till 

det lägsta värdet för någon lägenhet. Summan delas med 15 varvid 

Ljudkvalitetsindex erhålls.  

För att projekt ska vara godkänt och god ljudkvalitet kan förväntas krävs att 

Ljudkvalitetsindex är lägst 1,0. Vid Ljudkvalitetsindex 2,0 eller högre kan mycket 

god ljudkvalitet förväntas. 

Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård från trafik 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning på ny skolas skolgård som exponeras för 

buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dB(A), räknat 

som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila 

och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA 

underskridas på dessa ytor. 

En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården avsedda för lek 

och vila har högst 55 dB(A) som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån  

70 dB(A) överskrids högst 5 gånger per genomsnittlig maxtimme. 
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10. Riktvärden för industribuller 

I ”Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell 

verksamhet och annan verksamhet med likartad karaktär” BFS 2020:2, anges 

riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av 

bostadsbyggnader som påverkas av industri- och annat verksamhetsbuller. Även 

den framtida situationen bör beaktas. Skolor, förskolor och vårdlokaler kan i vissa 

avseenden jämställas med bostadsbyggnader, under den tid verksamheten normalt 

pågår. Buller från tekniska installationer vid annat än industriell verksamhet kan 

omfattas av dessa allmänna råd. 

Tabell 1  Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan 

verksamhet, uttryckt som frifältsvärde utomhus vid 

bostadsbyggnads fasad. 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  

 Helgfria vardagar, klockan  06–18 18–22 22–06 

 Lör- sön- och helgdagar, klockan    06–22 22–06 

Zon A * 

Bostadsbyggnader bör kunna medges 

upp till angivna nivåer. 50 45 45 

Zon B 

Bostadsbyggnader bör kunna medges upp till  

angivna nivåer förutsatt att tillgång till ljuddämpad  

sida finns och byggnaderna bulleranpassas 60 55 50 

Zon C 

Bostadsbyggnader bör inte medges över  

angivna nivåer >60 >55 >50 

* För buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet, 

värmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yttre installationer  

tillämpas värdena enligt tabell 2 också på den exponerade sidan. 

Dessutom gäller 

• Vid uteplats, om sådan planeras, gäller ljudnivåerna i tabell 2. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av tidsperioderna, 

eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 

ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår, dock 

minst en timme. 

• Maximala ljudnivåer över 55 dB(A) bör inte förekomma nattetid 22-06 annat 

än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en 

ljuddämpad sida avser begränsningen den ljuddämpade sidan 

• När buller från industriell verksamhet karakteriseras av ofta återkommande 

impulser eller av ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i  

tabell 1 sänkas med 5 dB(A). 
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Tabell 2.  Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan 

verksamhet på ljuddämpad sida, uttryckt som frifältsvärde 

utomhus vid bostadsbyggnads fasad och på uteplats. 

  Ekvivalent ljudnivå, dB(A)  

 Klockan  06–18 18–22 22–06  

Ljuddämpad sida och uteplats 45 45 40 

Dessutom gäller 

• Vid bedömning av ljudnivåer från teknisk utrustning vid annat än industriell 

verksamhet bör värdena i denna tabell också tillämpas på den exponerade 

sidan. 

• Det bör vara tillräckligt att angivna ljudnivåer uppfylls på en uteplats. 

11. Trafikuppgifter 

Följande trafikuppgift för år 2040 erhållna från Tyrens trafikutredning 2019-10-23 

ligger till grund för beräkningarna.  

Väg Fordon/ÅMD Andel tung trafik Hastighet km/h 

E18 60 000 13 % 110 

Pettersbergsvägen 3 600 10 % 30-40 

Huvudgata  450-2 700  5 % 30 

Lokalgatar 300-1 000 5 % 30 
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SAMMANFATTNING 

I samband med detaljplanering av nya bostads- och verksamhetsområden i den västra delen av 

Kungsängens tätort har WSP fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning. 

Dagvattenutredningen har gjorts i enlighet med Upplands-bro kommuns VA-policy samt checklista för 

dagvattenutredningar. Som underlag har situationsplan samt publika kartunderlag använts. 

Det befintliga utredningsområdet består mestadels av skogsmark. Det finns även ett grustag inom 

området och en del jordbruksmark. De förekommande jordarterna i området är främst berg och lera. 

Utredningsområdets närmsta recipient är Örnässjön. Den slutliga recipienten är Mälaren – Görväln. 

Utredningsområdet planeras bebyggas med främst småhusbebyggelse men det inryms även 

flerbostadshus, verksamhetsområde och skola. 

Dagvattenutredningen föreslår följande åtgärder: diffus avrinning och fördröjning i gröna ytor, 

vägdiken, infiltrationsstråk, skelettjordar och en torrdamm. Torrdammen kan utformas med en 

permanent blöt del som bidrar till ytterligare rening. Dessa åtgärder kan uppskattningsvis fördröja 20 

mm regndjup och tillgodose behovet av rening.  

För att uppfylla fördröjningskravet krävs att verksamhetsområdet i söder fördröjer totalt ca 1110 m3 

och att resterande del av planområdet fördröjer ca 4075 m3. 

Det är av stor vikt att höjdsättning av planområdet görs korrekt ur ett dagvattenperspektiv, så att 

dagvatten kan avledas från området ytligt utan risk för översvämning.  I princip hela planområdet 

avrinner till ”fältet” i den norra delen av området. På ”fältet” fungerar torrdammen både som 

sluthantering för dagvatten och som översvämningsyta vid skyfall. Det finns en vattendelare i södra 

delen av planområdet, vilket gör att en del av huvudgatan och verksamhetsområdet avrinner söderut 

mot Pettersbergsvägen. Inom verksamhetsområdet reserveras yta lämplig för skyfallshantering för att 

undvika negativ påverkan på nedströms liggande områden. 
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1 BAKGRUND 

I samband med detaljplanering av nya bostads- och verksamhetsområden i den västra delen av 
Kungsängens tätort, se figur 1, har WSP fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning. 

 

Figur 1. Översiktskarta, utredningsområdets geografiska placering. Bildkälla: Lantmäteriet, 2021. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
DAGVATTENHANTERING  

2.1 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Med en genomtänkt dagvattenhantering kan risken för översvämningar och föroreningar i sjöar och 

vattendrag minska. Det är kommunens ansvar att se till att det finns möjlighet att hantera dagvatten 

inom allmän platsmark, att avleda dagvatten från privat och samfälld mark samt att rådande 

lagstiftning följs. 

Med syfte att förbättra och bevara Europas yt- och grundvatten beslutade Europaparlamentet år 2000 

att införa Vattendirektivet 2000/60/EG (Europeiska kommissionen, 2000), vilket infördes i svensk 

lagstiftning 2004. Samtliga utpekade vattenförekomster har statusklassats utifrån nuvarande status 

och miljökvalitetsnormer (MKN). MKN anger vilken status som skall uppnås och till vilket år den ska 

vara uppnådd. MKN har tagits fram för varje specifik vattenförekomst. Kemisk status klassas som 

antingen god eller uppnår ej god medan ekologisk status klassas på en femgradig skala som hög, 

god, måttlig, otillfredsställande, eller dålig. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 

och att förutsättningarna för att uppnå god status inte försämras. 

År 2016 kom även en dom från EU-domstolen, så kallad ”Weserdomen” (C461-13), som lett till en 

strängare tolkning av miljökvalitetsnormerna. Före Weserdomen kunde statusen för en enskild 

kvalitetsfaktor sänkas så länge den totala ekologiska statusen inte blev lägre. Den nya tolkningen 

innebär istället att ingen enskild kvalitetsfaktor får försämras oberoende av om den sammanvägda 

statusen förändras vilket ställer högre krav på rening. Det är därför viktigt att utreda vilken som är 

områdets recipient och vad denna har för förutsättningar. Det är även viktigt att utreda hur den 

planerade markanvändningen inom området ser ut för att uppskatta föroreningsinnehållet och 

reningsbehovet. 

Att dimensionera dagvattenhanteringen efter dimensionerande flöden är också viktigt. Vilka krav som 

ställs beror helt på var i landet utredningen görs och i vilken typ av bebyggelse som utredningen görs 

för (gles bostadsbebyggelse, tät bostadsbebyggelse eller centrum- och affärsområden). För skyfall är 

dimensionerande flöde vid 100-årsregn branschstandard (Svenskt Vatten, 2016). 

Plan- och bygglagen (PBL) (Sveriges Riksdag, 2010) reglerar planläggningen av mark, vatten och 

byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

I PBL 2 kap. § 5: står det följande om översvämningsrisk i samband med planläggning: ”Vid 

planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till [… ] risken för olyckor, 

översvämning och erosion”. 
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2.2 KRAV ENLIGT UPPLANDS-BRO KOMMUN  

Upplands-bro kommun använder följande dokument i sin planering för dagvatten:  

• VA-policy 

• Tekniska handbok VA 

• Checklista för dagvattenutredningar. 

Enlig dessa ska ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten vara en utgångspunkt för 

kommunens fysiska planering. Målsättningen vid ändrad markanvändning är att dagvattenhanteringen 

ska bidra till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten, samtidigt som kvantiteten på dagvatten från 

området inte ska öka. Dagvattenhanteringen ska vara klimatanpassad, robust samt vara en resurs för 

kommunen genom att bidra till attraktiva och funktionella stadsmiljöer. Tillsyn ska bedrivas på 

dagvattenhantering både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. 

De viktigaste principerna som ska följas enligt dokumenten är: 

• I dagvattenutredningen ska beräkningar av dagvattenflöden inom varje delområde redovisas, 

både för dagens situation och för efter planens genomförande. Beräkningarna ska utgå från 

ett 20-års regn med klimatfaktor 1,25. Detta gäller trycklinje i marknivå. Belastningen på 

nedströms liggande dagvattensystem ska inte öka efter exploatering av naturmark. Vid 

ombyggnation ska målsättningen vara att minska belastningen på nedströms liggande 

dagvattensystem. 

• Dagvattensystemet ska utformas så att skadliga uppdämningar vid kraftiga regn hindras. 

• Dagvatten ska i första hand infiltreras och i andra hand fördröjas innan det leds vidare.  

• Öppna dagvattenlösningar ska väljas före slutna system.  

• För att säkerställa dagvattenhanteringens långsiktiga funktion ska dagvattenanläggningar 

förläggas i serie där det är genomförbart. 

• Takvatten får aldrig anslutas direkt till ledning.  

• Där det är möjligt ska dagvatten gynna den biologiska mångfalden samt vara en rekreativ, 

pedagogisk och estetisk resurs.  

• Minst de första 20 mm av ett regn ska gå igenom öppna dagvattenanläggningar med en mer 

långtgående reningsfunktion än sedimentering och en uppehållstid på 12 timmar.  

• Förorenat dagvatten ska genomgå rening via en åtgärd innan det leds till recipient. Mer 

förorenat dagvatten ska hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten tills rening genomförts. 

• Dagvattenhanteringen ska främja uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna i nedströms liggande 

vatten och vattendrag och bidra till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten. 

• Inom vattenskyddsområden gäller specifika skyddsföreskrifter.  

• Avledning av dagvatten ska anordnas så att skadeverkningar vid miljöolyckor begränsas.  

• Vid ny- eller ombyggnation av större parkeringsplatser eller större vägar ska 

dagvattenhanteringen utformas med extra fokus på rening. 

• För industriområden är det verksamheten som styr vilken reningsmetod som ska tillämpas. 
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3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN  

3.1 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 

Planområdet är beläget i norra delen av Kungsängens tätort, nordväst om Stockholm, se figur 2. 

Planområdets gränser avgränsas i norr av väg E18, i öster av Pettersbergsvägen, i söder av Lillsjön-

Örnässjöns naturreservat samt befintliga bostäder samt i väster av Örnäsvägen. Utredningen omfattar 

några angränsande områden, då dessa berörs av dagvattenhanteringen inom planområdet, se lila 

markering figur 2. 

 

Figur 2. Karta över planområdets utbredning. Bildkälla Länsstyrelsens Webb-GIS, 2021.  

 

Den nordvästra delen av planområdet består av befintlig åker/ängsmark med en lågpunkt i ett täckdike 

som sträcker sig i öst-västlig riktning. Ett antal småhus på ofri grund (ej avstyckade fastigheter) ligger 

mellan E18 den parallella grusvägen, nuvarande Örnäsvägen. Den öppna byggbara åkermarken har 

små höjdskillnader och den tillkommande bebyggelsen kräver inga stora nivåförändringar. 

Mitten av planområdet utgörs av en befintlig grustäkt. I sydost finns våtmark/sumpskog. Övriga delar 

är oexploaterade och utgörs av skogsmark med morän och berg i dagen. Med undantag från 

åkermarken i väst är området topografiskt varierat och kommer till stora delar att behöva jämnas ut 

innan tillkommande bebyggelse kan etableras, särskilt då större verksamhetsbyggnader och 

flerbostadshus behöver en anpassad och jämn marknivå. 

Sammanfattningsvis utgörs utredningsområdet idag av 64% skogsmark, 14% ängsmark, 13% grus 

och resterande del är en kombination av villa-, verksamhets- och industriområden. 
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3.2 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING  

Inga befintliga dagvattenledningar finns idag inom planområdet. 

3.3 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Det finns ett markavvattningsföretag inom planområdet, se figur 3. Markavvattningsföretaget, Örnäs 

dikesföretag 1949, ansöktes om 1949 med syfte att jordförbättra en liten areal jordbruksmark. Det 

tillhörande diket sammanfaller med flödesvägarna nordost om den befintliga byggnaden söder om 

Örnäsvägen. 

Vid dimensionering av företagets täckta avloppsledningar har flodvattenmängden uppskattats till 1,2 

liter från åker och 0,3 till 0,7 liter från annan mark. 

Det finns ett flertal andra markavvattningsföretag i planområdets omnejd. Enligt översiktlig bedömning 

kommer dessa inte att påverkas av exploateringen inom planområdet, då detta ligger nedströms och 

utanför båtnadsområdena.  

En karta över markavvattningsföretaget inom utredningsområdets gränser ges i figur 3. I samband 

med att detaljplanen vinner laga kraft kommer markavvattningsföretaget behöva ombildas eller läggas 

ned och ersättas med en annan juridisk rätt att släppa ut vatten till Örnässjön förbi mellanliggande 

fastighet. Det kan ske i en ledning eller ett dike. 

 

Figur 3. Markavvattningsföretag och båtnadsområden inom utredningsområdet samt vid utredningsområdets utlopp. Bildkälla: 
Länstyrelsens webbGIS (2021). 
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3.4 OMRÅDESSKYDD 

Enligt Upplands-Bro kommuns vattenplan (2015-09-09) är Örnässjön och Lillsjön ekologisk särskilt 

känsliga områden (ESKO) med höga naturvärden och flera skyddsvärda växt- och djurarter. 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. En av kommunens främsta åtgärder för 

att skydda känsliga sjöar är enligt översiktsplanen (ÖP 2010) omhändertagande av dagvatten. 

3.5 GEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

En översiktlig geoteknisk undersökning utfördes av Bjerking (2013-12-09). Syftet var att utifrån 

platsbesök och kartstudier upprätta en översiktlig geoteknisk beskrivning för pågående planarbete. 

Inga geotekniska mätningar utfördes i samband med undersökningen. 

En översiktlig jordartskarta från SGU (2021) visas i figur 4. 

 

Figur 4. Jordartskarta från SGU (2021). 

Bjerking noterade i sin geotekniska undersökning (2013) berghällar i det som motsvarar den 

sydvästligaste delen av det aktuella planområdet. Annars består det västra delen av 

utredningsområdet främst av hagmark och åkermark som till största del utgörs av lera med inslag av 

berg och fastjordskullar. Den centrala och östra delen av planområdet utgörs främst av morän och 

berg i dagen. Mindre partier med lera förekommer i ett stråk i nordsydlig riktning centralt i området. 

Inom områden med lera och kärr bedöms lerans mäktighet vara måttlig.  

Bjerking skriver i den översiktliga geotekniska utredningen (2013) att grundvattennivån i anslutning till 

Örnässjön sammanfaller med sjöns nivå och troligen ökar i riktning från denna. I morän- och 
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bergsområdena förekommer grundvatten även som lokala vattenytor i isolerade lågpunkter i det 

underliggande berget. Ytvatten sjunker normalt ner i mulljord och vegetationstäcke. Det finns ett flertal 

lokala kärrområden som bildats p.g.a. instängt vatten eller vid isolerade lerområden där vatten samlas 

ovan den täta leran.  

3.6 FÖRORENAD MARK 

I utredningsområdet finns enligt Länsstyrelsens EBH-karta (2020) två potentiellt förorenade områden, 

en plantskola klassad som riskklass 3 (måttlig risk) samt en livsmedelsindustri som saknar 

riskklassning, se figur 5. 

 

Figur 5. Potentiellt förorenade områden, se gul (3 - måttlig risk) och vit markering (E - saknar riskklassning). 

3.7 ÖVRIGA UTREDNINGAR 

En naturvärdesinventering genomfördes 2019 där naturvärdesobjekt identifierades och klassades 

enligt SIS-standard. Enligt Upplands-Bro kommuns instruktion för tolkning av naturvärdesklasser ska 

områden som är i klass 1 eller 2 i möjligaste mån lämnas utanför exploateringsområden. Inom 

planområdet identifierades tre områden med naturvärdesklass 2 (Upplands-Bro kommun, 2019). 

Naturvärdesobjekten ligger till största del i grönområden mellan planerad bebyggelse, dock tangeras 

objekten av tomtmark i några lägen.  

WSP utförde en naturvärdesinventering under 2018. Eftersom utredningsområdet ligger intill befintligt 

naturreservat bör hänsyn tas till reservatets värden vid eventuell exploatering. Detta kan t.ex. utgöras 

av bibehållen eller förbättrad grönstruktur i en övergångszon mellan hårdgjord exploateringsyta och 

reservatsgränsen. En sådan grönstruktur kan möjligen också utnyttjas ur dagvattenperspektiv (WSP, 

2018). En bedömning av det stillastående vattnet vid grustäkten har också givits i PM (WSP, 2020). 
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4 AVRINNINGSOMRÅDEN 

4.1 DELAVRINNINGSOMRÅDEN 

Marknivåer inom området varierar mellan ca +21 och +45 (RH 2000; Lantmäteriets data från Scalgo 

Live, 2019), se figur 6. Inom grustaget finns större högar för uppläggning av material som uppgår till 

+50.  

 

Figur 6. Befintlig terräng inom utredningsområdet (Lantmäteriets data från 2019 hämtat från Scalgo Live i februari 2021. 

 

Utredningsområdet utgörs av ett flertal delavrinningsområden, se numrerade ytor i figur 7. Det största 

delavrinningsområdet, se brun markerad yta i figur 7, sträcker sig över 72% av planområdets yta och 

omfattar den största flödesvägen. Flödesvägen sträcker sig från södra gränsen till norra gränsen och 

mynnar slutligen i Örnässjön. Inom planområdet förekommer ett flertal instängda 

delavrinningsområden, områden 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 och 18, se figur 7. Instängda lågpunkter där vattnet 

samlas vid skyfall visas med gulgröna markeringar i figur 7. 
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Figur 7. Delavrinningsområden inom utredningsområdet med omnejd. Avrinningsområdesgränser, flödesvägar samt huskroppar 
är tagna från Scalgo Live (2021). Blå pilar indikerar flödesriktning. 

4.2 INSTÄNGDA OMRÅDEN, RISK FÖR ÖVERSVÄMNING 

Kommunala dagvattensystem för tät bostadsbebyggelse bör dimensioneras för regn med en 

återkomsttid på 20 år (Svenskt vatten, 2016). För regn med en längre återkomsttid än 20 år är det 

huvudsakliga målet att leda vatten ytligt på ett sådant sätt så att risk för skada minimeras.  

För att redogöra för översvämningskänsliga ytor inom utredningsområdet har en analys av 

flödesvägar samt maximala vattendjup vid skyfall utförts med Scalgo Live (2020), se figur 8. 

Scalgo Live är ett verktyg som utgår från Lantmäteriets inscannade höjddata och vald 

nederbördsmängd. Beräkningen är stationär och visar bara vatten på ytan, utan hänsyn till 

flödesdynamik. Detta innebär att tid, dräneringssystem såsom ledningsnät, infiltration och 

grundvattennivåer inte beaktas i beräkningen. Resultaten från beräkningarna kan betraktas som 

värsta-scenarior, eftersom vatten i verkligheten möjligen kan rinna undan från lågpunkterna så snabbt 

att det aldrig når de höjder som redovisas i Scalgo Live. 

Översvämningskartan visar var nederbörd samlas under regnhändelser med viss volym/intensitet. 

Analysen har utförts med ett regn om cirka 56 mm. Utgångspunkt för att använda 56 mm är att detta 

motsvarar ett regn med återkomsttiden 100 år och 30 min varaktighet (enligt Dahlström, 2010) med en 

klimatfaktor på 1,25. Inget avdrag för infiltration har använts i analysen. Vald klimatfaktor motsvarar 

enligt dagens klimatscenarier ett klimat som kan tänkas råda år 2100. Det valda scenariot motsvarar 

ett blockregn med en intensitet på 111 mm/h eller 55,5 mm på 30 min.  
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Den genomförda beräkningen visar att det förekommer flera lågpunkter inom utredningsområdet. 

Lågpunkterna är redovisade med grön, gul och röd färg som presenterar vattendjup upp till 0,3 m, 0,5 

m och över 0,5 m, respektive (se figur 8). 

Det förekommer lågpunkter direkt utanför planområdet (punkt 1-5 i figur 8) som kan påverkas negativt 

av exploateringen inom planområdet, ur ett dagvattenperspektiv. Då planområdet exploateras kommer 

höjdförhållanden inom detta ändras vilket kan medföra större, eller mindre, avrinning till 

omkringliggande områden.  

Det bör noteras att punkt 2 i figur 8 är en befintlig torrdamm som ligger mellan södra delen av 

Pettersbergsvägen och Biltemas bebyggelse.  

Mittemot torrdammen på andra sidan av Pettersbergsvägen finns en lågpunkt om ca 785 m2 (se punkt 

3 i figur 8) där vattendjup uppgår till 0,5 m vid simulerat skyfall. Punkt 4 markerar en befintlig lågpunkt 

som ligger inom skogsområdet utanför planområdet vid södra sidan av E18.  

Punkt 5 i figur 8 markerar en befintlig våtmark.  

Analysen av flödesvägar visar att det är en huvudflödesriktning vid skyfall som sträcker sig från södra 

gränsen av området till norra gränsen och som slutligen avrinner i mot nordväst och mynnar i 

recipienten Örnässjön, se figur 8. Det är av stor vikt att ytliga flödesvägar prioriteras i höjdsättningen 

av planområdet, både för att undvika instängda områden inom planområdet och för att säkerställa att 

angränsande bebyggelse inte påverkas negativt. Marken bör ha en lutning från byggnader i syfte att 

säkerställa att vattnet säkert kan ledas ytligt runt huskropparna och bort från varje del vid ett 100-

årsregn.  

 

Figur 8. Vattenansamlingar (se färgskala grön-gul-röd) och avrinningsvägar (mörkblå linjer) inom utredningsområdet med 
omnejd vid skyfall. Kartan skapades med Scalgo Live (2021). Utredningsområdet visas med lila linje och planområdet med röd. 

Ett antal lågpunkter utanför planområdet är markerade med orange linjer samt numrering. Dessa kan påverkas av exploatering 
inom planområdet. Lågpunkt 2 är en befintlig torr damm och punkt 5 en våtmark. 
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5 RECIPIENT 

Planområdet är beläget inom den sekundära zonen av Östra Mälarens vattenskyddsområde. Mälaren 

– Görväln (ID SE659044-160864) utgör den slutliga recipienten och är en vattentäkt för ca 700 000 

personer, se figur 9. 

 

Figur 9. Recipienten Mälaren - Görväln (markerad turkos) samt utredningsområdet (röd ring). Bildkälla: VISS, 2021. 

Utredningsområdet avrinner i första hand till de mindre sjöarna Örnässjön och Lillsjön. Vid 

framtagande av den ursprungliga versionen av denna utredning var sjöarna inte upptagna i 

Vatteninformationssystem Sverige (VISS) som vattenförekomster. Enligt senaste klassningen i VISS 

är sjöarna upptagna som en gemensam vattenförekomst, Lillån (Kungsängen). I denna version av 

rapporten (revidering 2022-04-27) har detta avsnitt kompletterats med information om vattendraget 

Lillån, se tabell 1, vilket är ett komplement till informationen om den slutliga recipienten Mälaren-

Görväln, se tabell 2, tabell 3 och tabell 4 . 

Örnässjön avvattnas till Lillsjön via ett markavvattningsföretag/träskmark. Lillsjön avvattnas i sin tur till 

vattenförekomsten Mälaren - Görväln via ytterligare ett markavvattningsföretag. Utredningsområdet 

ligger således inom Mälaren - Görvälns avrinningsområde.  

VISS kartverktyg visar att den norra delen av utredningsområdet, intill väg E18, ligger inom ett annat 

avrinningsområde (Mälaren - Skarven). Närmare studie av höjder och hänsyn till befintliga 

dagvattenåtgärder (ledningsnät, vägdiken, trummor och dylikt) behövs för att avgöra ifall dagvatten 

från utredningsområdet även rinner till Mälaren – Skarven. 

År 2000 trädde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det så kallade vattendirektivet, i kraft. Syftet 

med direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- 

och grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av vattendirektivet och kallas då formellt för 

vattenförekomster. Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för alla vattenförekomster. Från 

och med 1/1–2019 har vattendirektivet även införlivats fullt ut i miljöbalken (1998:808) i 5 kap. 4§. 

Sammanfattningsvis innebär det att en verksamhet eller åtgärd inte får tillåtas av en myndighet eller 

kommun om de ger upphov till en försämring av vattenmiljön som äventyrar möjligheten att uppnå den 

status eller potential som vattnet ska ha enligt MKN. 

Örnässjön 

Mälaren- Görväln 
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MKN för ytvatten omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms på 

en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har 

två klasser: god och uppnår ej god.  

Recipienten Lillån (Kungsängen) har enligt VISS (2022a) måttlig ekologisk status samt uppnår ej god 

kemisk status, se tabell 1. Den måttliga ekologiska statusen grundar sig främst i att kvalitetsfaktorn 

konnektivitet visar på dålig status (p.g.a. vandringshinder för fisk) och kvalitetsfaktorn morfologi 

(exempelvis att vattendragets form och svämplan är påverkat) på måttlig status. Tillförlitligheten i 

statusklassning med koppling till kvalitetsfaktorn näringsämnen är låg och information saknas vilket 

innebär att riskbedömningen om god status kan nås är osäker. Enligt VISS (2022a) kan inte initieras 

utan ytterligare underlag och vattenförekomsten omfattas istället av kontrollerande övervakning. 

Vattenförekomsten har en tidsfrist till 2027 med skälet tekniskt omöjligt p.g.a. kunskapsbrist (VISS, 

2022a). 

Tabell 1. Statusklassning för recipienten Lillån (Kungsängen) (VISS, 2022a). 

Status Klassificering Miljökvalitetsnorm Kommentar 

Ekologisk 

status 
Måttlig God status 

Tillförlitlighetsklassning:  

2 – Medel, m.a.p. fysisk påverkan 

0 – Information saknas m.a.p. övergödning 

Tidsfrist till 2027 med skälet tekniskt 

omöjligt p g a kunskapsbrist. 

Kemisk 

status 
Uppnår ej god 

God status med 

mindre stränga krav 

och tidsfrist 

Tidsfrist till 2027 för kadmiumföroreningar, 

blyföroreningar, antracen och tributyltenn. 

Mindre stränga krav för 

kvicksilverföroreningar och bromerade 

difenyletrar. 

Tillförlitlighetsklassning: 3 – Hög 

 

Recipienten Mälaren - Görväln, har enligt VISS (2022b) måttlig ekologisk status samt uppnår ej god 

kemisk status, se tabell 2. 

Tabell 2. Statusklassning för recipienten Mälaren – Görväln (VISS, 2022b). 

Status Klassificering Miljökvalitetsnorm Kommentar 

Ekologisk 

status 
Måttlig God status 

Tillförlitlighetsklassning:  

3 – Hög 

Kemisk 

status 
Uppnår ej god 

God status med 

mindre stränga krav 

och tidsfrist 

Tidsfrist till 2027 för kadmiumföroreningar, 

blyföroreningar, antracen och tributyltenn. 

Mindre stränga krav för 

kvicksilverföroreningar och bromerade 

difenyletrar. 

Tillförlitlighetsklassning: 3 – Hög 

 

Ett antal påverkanskällor inom avrinningsområdet har identifierats. Dels finns en punktkälla inom 

Mälaren-Görvälns avrinningsområde, klassad som IED-industri: Högbytorps avfallsanläggning. En 

annan punktkälla som enligt VISS har betydande påverkan med avseende på totalfosfor är 
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reningsverken i avrinningsområdet. Inom vattenförekomstens avrinningsområde ligger en eller flera 

förorenade områden som ensamt eller tillsammans bedöms som betydande påverkanskällor till 

föroreningar. 

Inga av de befintliga påverkanskällorna är belägna inom utredningsområdet. 

Utöver identifierade punktkällor är fem diffusa påverkanskällor identifierade: urban markanvändning, 

jordbruk, enskilda avlopp, atmosfärisk deposition (med avseende på kvicksilver och bromerade 

difenyletrar) samt möjlig påverkan från hästgårdar. 

De kvalitetsfaktorer för Mälaren-Görväln som kan påverkas av dagvatten från utredningsområdet samt 

deras klassificering återges i tabell 3 och tabell 4. För Lillån saknas mätdata och klassade 

kvalitetsfaktorer med koppling till dagvattenhantering. 

Tabell 3. Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer kopplade till ekologisk status för recipienten Mälaren-Görväln (VISS, 2022b). 

Ekologisk status – fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer 

Kvalitetsfaktor Underkategori Klassificering 

Allmänna förhållanden Fys.- kem.  Måttlig 

 Näringsämnen God 

 Ljusförhållanden Hög 

 Försurning Hög 

Särskilt förorenande ämnen  Måttlig 

 Arsenik Ej klassad 

 Koppar Måttlig 

 Krom God 

 Zink God 

 Nitrat 

PFAS 11 

God 

Ej klassad 
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Tabell 4. Prioriterade ämnen kopplade till kemisk status för recipienten Mälaren-Görväln (VISS, 2022b). 

Kemisk status – Prioriterade ämnen 

Kvalitetsfaktor Underkategori Klassificering 

Industriella föroreningar   

 Antracen Uppnår ej god 

 Bromerad difenyleter Uppnår ej god 

Tungmetaller   

 Bly och blyföreningar Uppnår ej god 

 Kadmium och kadmiumföreningar Uppnår ej god 

 Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god 

Övriga föroreningar   

 Hexabromcyklododekaner God 

 PFOS Uppnår ej god 

 Polyaromatiska kolväten (PAH) God 

 Tributyltenn föreningar Uppnår ej god 
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6 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN 

6.1 PLANERADE FÖRÄNDRINGAR 

Den västra delen av planområdet ska bebyggas med villor och parhus, den centrala delen med tät 

småhusbebyggelse i form av radhus, kedjehus och parhus, den östra delen med flerbostadshus samt 

en skola och verksamheter, se figur 10.

 

Figur 10. Örnäs Situationsplan alt 7_ Översikt (2021-01-28). 
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7 BERÄKNINGAR 

7.1 MARKANVÄNDNING 

För att beräkna hur mycket dagvattenflödet från planområdet ökar har utredningsområdet inklusive 

planområdet karterats utifrån markanvändningen före och efter planerad exploatering. Nuvarande och 

planerad markanvändning har karterats enligt figur 11 och figur 12. 

De markanvändningstyper som har använts vid karteringen är grus, GC-väg, industriområde, 

flerbostadshus, park, parkering, småhusbebyggelse (ett område med en kombination av radhus, 

kedjehus och parhus), skola, verksamhetsområde, villaområde, väg och ängsmark.  

 

Figur 11. Kartering av nuvarande markanvändning. 
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Figur 12. Kartering av planerad markanvändning. 

 

Avrinningskoefficienter som använts vid beräkningarna för nuvarande och planerad markanvändning 

ges i tabell 5. 

Tabell 5. Avrinningskoefficienter använda vid beräkningar 

Markanvändning Avrinningskoefficient, ᵠ 

Flerbostadsområde 0,4 

GC-väg 0,8 

Grus 0,4 

Industriområde 0,7 

Park 0,1 

Parkering 0,8 

Småhusbebyggelse 0,4 

Skogsmark 0,15 

Skola 0,5 

Verksamhetsområde 0,85 

Villaområde 0,35 

Väg 0,8 

Ängsmark 0,05 
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7.2 BERÄKNING AV DIMENSIONERANDE FLÖDEN  

Beräkningar av dagvattenflöden har utförts för nuvarande markanvändning och jämförs med 

beräknade dagvattenflöden genererade med den planerade markanvändningen. Som grund för 

flödesberäkningar ligger Svenskt Vattens publikation P110 (2016) – ”Avledning av dag-, drän- och 

spillvatten”. Flödesberäkningarna görs med rationella metoden, som utgörs av följande ekvation: 

Q 𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝐶  

Där: 

Qd dim = dimensionerande flödet (l/s) 

A = avrinningsområdets area (ha) 

𝜙 = avrinningskoefficient 

i (tr) = dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha) 

tr = regnets varaktighet (min) 

C = klimatfaktor 

Avrinningskoefficienter för de olika typerna av markanvändning har valts med stöd av P110 och 

StormTac. En klimatfaktor på 1,25 har använts vid beräkningar av flöden genererade från den 

planerade markanvändningen för att ta hänsyn till förväntade klimatförändringar. Årsnederbörden för 

Stockholmsområdet är ca 636 mm.  

En återkomsttid för nederbörd på 20 år har använts, vilket är standard för tät bostadsbebyggelse enligt 

P110 (Svenskt Vatten 2016) samt Upplands-Bro kommuns krav, se avsnitt 2.2. Detta gäller för 

återkomsttid för trycklinje i marknivå. 

Med hänsyn till områdets storlek och markanvändning beräknas rinntiden för befintlig situation till 120 

minuter. I dagsläget finns inget ledningsnät och markanvändningen inom området utgörs av ett 

grustag och skogsmark, vilket ger en lång rinntid. För planerad markanvändning beräknas rinntiden 

inom området vara 15 minuter.  

För beräkning av dimensionerande flöde har regnvaraktigheten satts till 120 minuter respektive 15 

minuter. Exploateringen gör att andra sorters regnhändelser blir dimensionerande jämfört med 

dagsläget. Idag är regn med lång varaktighet dimensionerande, medan korta och intensiva regn inte 

når recipienten. Exploateringen med ändrad markanvändning och anläggande av ledningsnät gör att 

korta och intensiva regn blir dimensionerande. 

Resultatet av beräkningarna presenteras i tabell 6 och tabell 7. 

Tabell 6. Befintlig markanvändning, avrinningskoefficient, reducerad area samt dimensionerande flöde (20-årsregn). Regnets 
varaktighet tr = 120 min.  

Markanvändning Area ᵠ 
Red. 
area 

Flöde, 20-års 
regn utan klimatfaktor 

Enhet [ha] [-] [ha] [l/s] 

Inom planområde totalt 38,73  7,71 415 

GC-väg 0,03 0,8 0,025 1 

Grus 7,40 0,4 2,96 159 

Skogsmark 23,56 0,15 3,53 190 

Villaområde 0,97 0,35 0,34 18 

Väg 0,68 0,8 0,54 29 

Ängsmark 6,09 0,05 0,30 16 
 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Dagvattenutredning, WSP, 2022-04-27

 
 

 

 
 

 

Örnäs 1  •       | 24 

Tabell 7. Planerad markanvändning, avrinningskoefficient, reducerad area samt dimensionerande flöde (20-årsregn). Regnets 

varaktighet tr = 15 min. 

Markanvändning Area ᵠ 
Red. 
area 

Flöde, 20-års 
regn utan 

klimatfaktor 

Flöde, 20-års 
regn med 

klimatfaktor 1,25 

Enhet [ha] [-] [ha] [l/s] [l/s] 

Inom planområde totalt 38,73  15,20 3448 4310 

Planområde, utlopp norr      

Flerbostadsområde 0,95 0,4 0,38 87 108 

GC-väg 2,49 0,8 2,00 453 566 

Park 0,24 0,1 0,02 6 7 

Parkering 0,33 0,8 0,27 61 76 

Småhusbebyggelse 11,89 0,4 4,76 1 080 1350 

Skogsmark 10,70 0,15 1,61 364 456 

Skola 1,24 0,5 0,62 141 176 

Villaområde 3,12 0,35 1,09 248 310 

Väg 2,62 0,8 2,10 476 595 

Ängsmark 2,50 0,05 0,13 28 36 

Planområde, utlopp söder      

Verksamhetsområde 2,61 0,85 2,22 504 630 

 

Flödet beräknas även för en framtida situation där dagvattenanläggningar dimensionerande för 20 mm 

nederbörd har implementerats i området, se tabell 8. Med hänsyn till uppfyllnadstiden i åtgärderna 

adderas 15 minuter till utredningsområdets rinntid, vilket ger en total rinntid på 30 minuter (se vidare i 

avsnitt 7.3).  

Tabell 8. Planerad markanvändning, avrinningskoefficient, reducerad area samt dimensionerande flöde (20-årsregn). Regnets 
varaktighet sattes till tr = 30 minuter för att ta hänsyn till planerade åtgärders uppfyllnadstid på 15 minuter.  

Markanvändning Area ᵠ 
Red. 
area 

Flöde, 20-års 
regn utan 

klimatfaktor 

Flöde, 20-års 
regn med 

klimatfaktor 1,25 

Enhet [ha] [-] [ha] [l/s] [l/s] 

Inom planområde totalt 38,73  15,20 2207 2758 

Planområde, utlopp norr      

Flerbostadsområde 0,95 0,4 0,38 56 69 

GC-väg 2,49 0,8 2,00 290 362 

Park 0,24 0,1 0,02 4 4 

Parkering 0,33 0,8 0,27 39 49 

Småhusbebyggelse 11,89 0,4 4,76 691 864 

Skogsmark 10,70 0,15 1,61 233 292 

Skola 1,24 0,5 0,62 90 113 

Villaområde 3,12 0,35 1,09 159 119 

Väg 2,62 0,8 2,10 305 381 

Ängsmark 2,50 0,05 0,13 18 23 

Planområde, utlopp söder      

Verksamhetsområde 2,61 0,85 2,22 322 403 
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7.3 ERFODERLIG VOLYM FÖR RENING OCH FÖRDRÖJNING 

Beräkningar av fördröjningsbehoven har genomförts enligt kravet på 20 mm fördröjning som ges av 

VA-policy och checklista för dagvattenhantering. Enligt dessa ska minst de första 20 mm av ett regn 

gå igenom öppna dagvattenanläggningar med en mer långtgående reningsfunktion än sedimentering. 

Beräknad erforderlig volym per yta ges i tabell 9. 

Tabell 9. Erforderlig fördröjningsvolym för respektive markanvändning med avseende på fördröjningskravet 20 mm.  

Markanvändning Area ᵠ 
Red. 
area 

20 mm 
volymkrav 

Enhet [ha]  [ha] [m3] 

Inom planområde totalt 38,73  15,20 3 038 

Flerbostadsområde 0,95 0,4 0,38 76 

GC-väg 2,49 0,8 2,00 399 

Park 0,24 0,1 0,02 5 

Parkering 0,33 0,8 0,27 53 

Småhusbebyggelse 11,89 0,4 4,76 951 

Skogsmark 10,70 0,15 1,61 321 

Skola 1,24 0,5 0,62 124 

Verksamhetsområde 2,61 0,85 2,22 444 

Villaområde 3,12 0,35 1,09 219 

Väg 2,62 0,8 2,10 420 

Ängsmark 2,50 0,05 0,13 25 

 

Utöver detta har erforderlig fördröjningsvolym beräknats för att det dimensionerande flödet som 

uppstår vid ett 20-årsregn inte ska öka efter planerad exploatering. För beräkning av 

fördröjningsbehovet används bilaga 10.6 till Svenskt Vattens publikation P110, enligt ekvation 9.1.  

𝑉 = 0,06 ⌊𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 −𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 −𝐾 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛

⌋ 

där 

𝑉 = specifik magasinsvolym [m3/hared] 

𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 = regnintensitet för aktuell varaktighet [l/s,ha] 

𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 = regnvaraktighet [min] 

𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 = rinntid [min] 

𝐾 = specifik avtappning från magasinet [l/s,ha]. 

Avtappningen har multiplicerats med 2/3 vid beräkning av fördröjningsbehovet. Detta för att 

kompensera för att avtappningen inte är konstant. Enligt Dahlström (2010) uppgår nederbördsvolymen 

vid ett 20-årsregn till 20 mm efter 15 minuter. Därför adderas 15 minuter till utredningsområdets 

rinntid. Regnvaraktigheten sattes till 30 minuter vilket inkluderar rinntid till lokala åtgärder, fyllnadstid i 

lokala åtgärder och rinntid från lokala åtgärder till slutlig fördröjning.  

Verksamhetsområdet i södra delen kommer ha en anslutningspunkt mot Pettersbergsvägen istället för 

”fältet” i norr, se avsnitt 8. Vid beräkning av erforderlig magasinsvolym har området delats i två delar. I 

tabell 10 sammanställs total erforderlig magasinsvolym för området samt tillgänglig volym i 

anläggningar dimensionerade för 20 mm nederbörd.  
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Tabell 10. Total erforderlig magasinsvolym för att fördröja 20-årsregn samt tillgänglig magasinsvolym i dagvattenanläggningar 

dimensionerade för 20 mm nederbörd. Resterande magasinsvolym behöver ordnas för inte öka flödet vid ett 20-årsregn. 

Område Magasinsvolym [m3]  

Planområde med utlopp norrut till ”fältet” (12,97 ha)   

Total erforderlig volym  4075  

Utrymme i dagvattenanläggningar dim. 20 mm 2594  

Resterande volym 1481  

   

Verksamhetsområde, anslutning söderut (2,61 ha)   

Total erforderlig volym 1110  

Utrymme i dagvattenanläggningar dim. 20 mm 444  

Resterande volym 666  
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7.4 BERÄKNING AV DAGVATTNETS FÖRORENINGSINNEHÅLL 

Syftet med föroreningsberäkningarna är att uppskatta hur förändringen i markanvändning påverkar 

dagvattnets föroreningsinnehåll. Utifrån detta bedöms påverkan på recipienten.  

Mängden föroreningar som planområdet genererar i nuläget och enligt plan har beräknats med 

verktyget StormTac, version 20.2.2. Detta verktyg utgår från schabloner för olika marktyper. 

Schablonerna som använts i StormTac 2020 är flerbostadsområde, GC-väg, grus, industriområde, 

park, parkering, småhusbebyggelse (räknas som radhus), skogsmark, skola, verksamhetsområde, 

villaområde, väg samt ängsmark. 

Det är viktigt att notera att de värden som beräknas med StormTac är teoretiska värden, baserade på 

uppmätta värden från ett antal utredningar och forskningsstudier. Kvaliteten och mängden underlag 

varierar mellan olika mätningar och för olika ämnen. Säkerheten på flera av parametrarna är låg. 

Resultaten är att betrakta som bästa möjliga gissning. 

Vid belastningsberäkningar (mängd förorening, kg/år) används årsmedelhalten och den ackumulerade 

årliga nederbörden då det är årsvolymen som är avgörande för hur stor mängd förorening som 

genereras under ett år. Som indata till modellen används nederbörd 636 mm/år, vilket är en korrigerad 

årsmedelnederbörd baserad på en uppmätt nederbördsvolym för Stockholmsområdet enligt SMHI:s 

metoder (SMHI, 2014). Endast belastning av dagvatten och basflöde (inläckande grundvatten till 

dagvattensystemet) avses. Följande föroreningar har beräknats: fosfor (P), kväve (N), bly (Pb), koppar 

(Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg), suspenderad substans (SS) och 

opolära alifatiska kolväten (olja). Resultaten från beräkningarna för nuvarande situation och enligt plan 

utan rening presenteras i tabell 11. Observera att siffrorna som visas i tabellerna är avrundade siffror. 

 

Tabell 11. Beräknad föroreningsbelastning (kg/år) för planområdet som befintligt och efter exploatering. Även den procentuella 
förändringen av föroreningsbelastningen redovisas. 

Ämne (kg/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja BaP 

Befintligt 3,3 76 0,25 0,69 1,7 0,011 0,17 0,22 0,0010 1 500 12 0,00061 

Efter expl. 15 150 0,92 2,0 5,7 0,041 0,63 0,60 0,0033 4 500 58 0,0036 

Förändring (%)  355 97 268 190 235 273 271 173 230 200 383 490 

 

Enligt beräkningar av föroreningsbelastningen inom kvartersmark ökar mängden och halten av 

samtliga undersökta ämnen efter ny- och ombyggnation. Den förändrade föroreningssituationen beror 

på att kvartersmark inom planområdet efter ny- och ombyggnation får minskad andel grönyta och 

ökad andel hårdgjorda ytor och takytor. Dessa hårdgjorda ytor bidrar med höga värden av samtliga 

undersökta ämnen enligt StormTacs schabloner.  
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8 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

En skiss på avrinning genom planområdet, baserad på ett förslag till framtida höjdsättning, ges i figur 

13. I princip hela planområdet avrinner till ”fältet” i den norra delen av området. Det finns en 

vattendelare i södra delen av planområdet, vilket gör att en del av huvudgatan och 

verksamhetsområdet avrinner söderut mot Pettersbergsvägen.  

 

Figur 13. Översiktliga rinnriktningar baserade på förslag till framtida höjdsättning. Observera att bilden är vriden med norr enligt 
pil. 

 

I figur 14 visas en översiktlig modell över dagvattenhanteringen inom planområdet. På grund av de 

topografiska förutsättningarna kommer området med verksamheter ha en anslutningspunkt mot 

ledningsnät i Pettersbergsvägen. Därmed är det en liten del av planområdet som inte leds till 

torrdammen för slutlig hantering. Oavsett ska verksamheterna uppfylla fördröjnings- och reningskravet 

före anslutningspunkten.   

 

Figur 14. Principiell modell över dagvattenhanteringen inom planområdet. 

En översiktlig systemlösning för dagvattenhanteringen inom planområdet redovisas i figur 15. För 

större format, se bilaga 1. 
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Figur 15. Föreslagen dagvattenhantering inom planområdet. För större format, se bilaga 1. 

8.1 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 

Följande åtgärder för dagvattenhantering föreslås inom planområdet: 

• Inom villaområdet ska hus läggas i högsta punkt. Avrinning via stuprör till grönytor på tomt och 

via grön yta diffus avrinning till lokalgata/väg. 

• Inom tät småhusbebyggelse ska avrinning i första hand ske till gårdar där dagvatten kan rinna 

in i planteringar/gröna ytor på gård. Gård ska sedan avrinna ytligt till vägdiken i lokalgata/väg. 

• För skolbyggnaderna bör växtbäddar i kombination med gröna ytor tillämpas. 

• För området med verksamheter bör växtbäddar tillämpas. 

• Parkeringar inom småhusbebyggelsen, flerbostadshusen samt vid skolan och 

verksamhetsområdet ska förses med infiltrationsstråk. 

• Huvudgatorna förses med dubbla trädrader och infiltrationsstråk.  

• För lokalgator tillämpas mindre diken/avrinningsstråk som kan inrymmas inom vägområdet 

mellan körbana och tomtmark (ca 0,5 m). 

• Parken i mitten av området med småhusbebyggelse bör höjdsättas på ett sådant sätt att den 

ligger lägre än omkringliggande bebyggelse. Ytan kan utformas som en multifunktionell yta 

som tillåts översvämmas vid kraftiga regn. Möjligheterna att genomföra detta utreds i 

projekteringsskedet. 

Särskilt ska detta beaktas, för hela området: 

• Villatomter/upplåten tomtyta för småhusbebyggelse/fastigheter för verksamheter/etc får inte 

avrinna in mot annan tomt eller fastighet. Varje enskild yta ska avledas i första hand mot 

naturmark, i andra hand till gård och slutligen, antingen från gård eller direkt från tomt till 

lokalgator/väg. 

• Där det inte kan undvikas att naturmark istället avrinner in mot fastigheter ska avskärande 

diken anläggas. 

• Lokalgator/vägar inom planområdet ska ligga lägre än bebyggelse och ges lutning på så sätt 

att vägytorna utgör sekundära ytliga flödesvägar vid extrema regn.  
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8.2 GATUMARK OCH ALLMÄNNA YTOR 

8.2.1 Grönyta i gatusektioner  

I de gatusektioner som är framtagna för området finns goda möjligheter till en hållbar 

dagvattenhantering. Huvudgatorna förses med dubbla trädrader, se figur 16. I den södra delen av 

planområdet, intill verksamhetsområdet och skolan har gatan en mer stadsmässig utformning där 

angöringszoner kombineras med träd i skelettjord. Vidare norrut i planområdet sker en övergång till en 

mer lantlig karaktär, utan kantsten och skelettjordar. Dikena anläggs som infiltrationsstråk, se figur 19, 

tillsammans med träd, vilket möjliggör både fördröjning och rening av dagvatten.  

 

Figur 16. Föreslagen gatusektion för huvudgata. Gatan får dubbelsidig dikeslösning. 

I norra delen av planområdet övergår huvudgatan från bomberad till enkelskevad med avvattning mot 

öppet dike, se figur 17. Stråket leder vidare till slutlig hantering i torrdammen. 

 

Figur 17. Öppet dike (infiltrationsstråk) för omhändertagande av dagvatten. Ytlig avledning mot översvämningsyta/torrdamm i 
planområdets norra del. 
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Skelettjord 

Skelettjord används ofta vid etablering av träd på hårdgjorda ytor i gatumiljöer (figur 18). Skelettjordar 

gör jorden mindre kompakt då det består av grov fraktion av krossad sten vilket har en positiv effekt på 

trädens välmående. Som dagvattenanläggning bidrar skelettjordar med både flödesutjämning och 

rening. Rening sker genom fastläggning av partiklar på stenarna och under växtsäsong bidrar träden 

till rening genom att ta upp näringsämnen från dagvattnet via rötterna. Reningseffekten påverkas av 

jorddjup, markens kemi och jordens infiltrationskapacitet. 

  

Figur 18. Till vänster: Princip för skelettjord (Stockholm stad, 2017). Till höger: Exempel på skelettjord med träd i gatumiljö 
(Stockholm Vatten och Avfall, 2021c) 

Infiltrationsstråk 

Infiltrationsstråk ger både flödesutjämning och hög rening av dagvatten samt bidrar till naturlig 

grundvattenbildning. Genom att anpassa utformningen kan stråken vara del av system för att avleda 

extrema flöden. Stråken anläggs ofta i anslutning till vägar, gator och parkeringsytor.  

Infiltrationsstråk utformas som ett dike med svagt sluttande slänter, se figur 19. Stråket byggs upp 

med en makadamfyllning i botten, följt av ett grusskikt och därefter sandblandad matjord som avslutas 

med ett vegetationsskikt, lämpligen gräs. Gräsytan i infiltrationsstråket ska ligga lägre än angränsande 

hårdgjord yta. Stråkens lutning i längdled bör vara svag (högst en procent). Längre stråk kan vid 

behov delas upp i terrasserade sektioner. I dikets dräneringslager placeras ofta ett dräneringsrör som 

ansluter till dagvattennätet. Det behövs ingen dräneringsledning om underliggande mark har god 

genomsläpplighet. 

 

Figur 19. Principskiss av ett infiltrationsstråk. Stråket utformas som ett nedsänkt dike där vattnet kan infiltrera genom matjorden 
till ett dräneringslager. Ett dräneringsrör som ansluter till dagvattennätet kan placeras i botten. 
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8.2.2 Avrinningsstråk längs lokalgator  

För lokalgator tillämpas mindre diken/avrinningsstråk som kan inrymmas inom vägområdet mellan 

körbana och tomtmark (ca 0,5 m), se exempel i figur 20. Kupolbrunnar placeras i lågpunkter för 

avledning till ledningsnätet vilket mynnar i en torrdamm på ”fältet”, se figur 15.  

 

Figur 20. Exempelbild på mindre vägdiken. Från samhället Almunge, utanför Uppsala. 

8.2.3 Torrdammar 

En torrdamm föreslås på ytan markerad med ”fältet” i figur 13. Överdämningsytor/torra dammar är 

nedsänkta gröna ytor som kan användas för att fördröja och i viss mån rena höga dagvattenflöden. 

Vid höga flöden bildas en tillfällig vattenspegel. Vattnet försvinner successiv då tillrinningen avtar och 

vattnet infiltrerar ner genom markytan, alternativt leds bort via ett dike eller annat strypt utlopp. 

Torrdammen bör utformas så att flödena sprids ut över grönytan. Det är även möjligt att utforma 

torrdammen med en mindre permanent blöt del där låga flöden stoppas upp och kan renas.  

En principskiss av en torrdamm ges i figur 21  (Stockholm Vatten och Avfall, 2021a). För att underlätta 

mekanisk skötsel är det viktigt att slänterna är flacka. Som en del av skötseln behöver växtligheten i 

torrdammen slås minst en gång per år. Lutningen bör inte vara större än tio grader. Vattnet måste 

effektivt kunna dräneras bort mellan fyllningstillfällena (Stockholm Vatten och Avfall, 2021a). 

  

Figur 21. Principskiss för överdämningsyta/torr damm (Bildkälla Stockholm Vatten och Avfall, 2021a). 

Den redovisade ytan i figur 15 uppgår maximalt till 5 500 m2. Om ytan utnyttjas maximalt skulle 

förmodligen höga vallar behöva tillämpas. En alltför stor översvämningsyta kan också vara i konflikt 

med kulturmiljön i området. Enligt grov uppskattning skulle en 3 000 m2 stor yta med 0,5 m djup 

inrymma 1 500 m3 stor volym. Där huvudgatan övergår till enkelsidigt dike kan det även finnas 

möjlighet till en mindre översvämningsyta intill diket, se figur 15.  
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8.3 KVARTERSMARK 

8.3.1 Gröna ytor 

Gröna ytor har stor kapacitet att fördröja dagvatten. Utifrån översiktlig bedömning av planområdet är 

detta uppfyllt för området med villor och småhusbebyggelse. Detta gäller även sett till eventuella 

omständigheter som minskar gröna ytors fördröjningskapacitet så som kraftig lutning och 

ineffektiv/ojämn avledning från de hårdgjorda ytorna till de gröna ytorna. 

Exploateringen av planområdet kräver omfattande markarbete för att skapa tomter och allmänna ytor. 

Det innebär bland annat nedtagning av skog och masshantering. Vid anläggning av gräsytor används 

genomsläpplig jord om ca 20 cm, vilket har god förmåga att omhänderta dagvatten inom tomtmark. 

Ett bildexempel, där en takyta avleds via ett stuprör till en grön yta, visas i figur 22. Diffus spridning 

underlättas via plattsättning under stupröret samtidigt som skador på grund av erosion hindras. 

Dagvattnet får möjlighet att infiltrera i grönytan via rinnvägen till dagvattenbrunn. Även avdunstning 

och växtupptag minskar avrinningen. Dagvattnet kommer därmed endast nå ledningsnätet vid kraftiga 

regn när grönytorna blir helt mättade.  

  

Figur 22. Till vänster: Avledning av takvatten via utvändigt stuprör (inringat i rött) till grön yta. Till höger: Stuprör med utkastare 
och plattsättning.  

Underhåll och skötsel inom varje tomt kommer att skötas av villaägarna. De bör vara informerade om 

stuprörens funktion samt att eventuell plattsättning ska hållas ren från skräp och ogräs. Det är också 

viktigt att hårdgörningsgraden begränsas inom varje tomt. Hårdgörningsgraden regleras förslagsvis i 

detaljplanen. Det kan generellt sett vara svårt att ställa krav på dagvattenhantering inför enskilda 

privatpersoner. För att öka förståelse för dagvatten kan informationskampanjer tillämpas, det finns 

också exempel på fri utdelning av regntunnor mm.  

Ifall ägandeförhållandena är i form av en bostadsrättsförening bör information om dagvattenhantering 

riktas mot denna.  
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8.3.2 Växtbädd 

För områden med verksamheter och skola är växtbäddar lämpliga för hantering av dagvatten inom 

fastigheten. 

Växtbäddar är en plats- och reningseffektiv metod för att omhänderta dagvatten. Vattnet kan ledas till 

bädden genom ytavrinning, eller via brunnar och ledningar. Om vattnet kommer från en högre nivå, 

exempelvis från ett stuprör, kan växtbädden även anläggas i en upphöjd planteringslåda. En växtbädd 

kräver underhåll och skötsel motsvarande en vanlig plantering med fleråriga växter. De är 

vegetationsbeklädda markbäddar med fördröjnings- och översvämningszon där dagvatten tillåts 

infiltrera och renas, se figur 23. Växtbäddar kan anläggas som upphöjda eller nedsänkta. Beroende på 

omgivande mark- och grundvattenförhållanden kan växtbäddar ha tät eller genomsläpplig botten. 

Växtbäddar med tät botten anläggs där vatten inte tillåts perkolera vidare till grundvattnet. Dessa 

växtbäddar behöver ha en avtappningsfunktion för att undvika att växter i bädden blir torra eller att 

vatten blir stående vid ihållande regn (Stockholm Vatten och Avfall, 2021d). 

  

Figur 23. Principskiss för en växtbädd till vänster (Stockholm Vatten och Avfall, 2021d). 

8.3.3 Fördröjning vid parkeringsplatser 

För parkeringsplatser inom småhusbebyggelsen samt övriga asfalterade ytor inom planområdet 

såsom vändplaner och återvinningsstationer kan en lösning enligt figur 24 tillämpas. Dagvatten 

avrinner från parkeringen till en grusad yta för diffus spridning och därefter till plantering med buskar. 

Ifall det är fråga om en större parkering, t.ex. vid skolan eller verksamhetsområdet, kan 

infiltrationsstråk enligt figur 19 tillämpas. Infiltrationsstråk är en av de åtgärder som har högst 

reningseffekt enligt schabloner i StormTac (2021), så denna åtgärd är väl lämpad för parkeringsytor 

som tenderar att bidra med större mängder föroreningar. 

 

Figur 24. Avrinning från parkering till plantering. Flödesriktning visas med blå pilar.  
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8.4 UTLOPP FRÅN PLANOMRÅDET 

Utlopp från planområde till recipient kan vara svårt att lösa ytligt i och med den befintliga bebyggelsen 

mellan planområdet och recipienten. I dagsläget finns en mindre ledning förlagd från fältet och vidare 

under fabriken till utloppet i sjön. I samband med införandet av planen och ombildning eller 

nedläggning av markavvattningsföretaget behöver ett nytt utlopp från området ordnas. Enligt förslaget 

nedan ersätts befintlig utloppsledning av en ny i vägen, se figur 25. Ledningen kommer bli en del av 

det kommunala VA-systemet och man kommer behöva avtala om ledningsrätt innan detaljplanen 

antas. 

Genom att tillämpa ledningsrätt kan en ledning exempelvis placeras enligt figur 25. Sträckan längs 

grön linje är ca 400 m med ett fall på ca 4 m, vilket ger självfall med ca 1 % lutning. Den befintliga 

vägen är enligt översiktlig bedömning utifrån tillgängliga kartor en mindre, privat grusväg. Fortsatt 

utredning krävs för att ta fram en möjlig ledningsdragning. En lösning kommer tas fram till 

granskningsskedet. 

 

Figur 25. Möjligt utlopp från planområdet via dagvattenledning till recipient. 
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8.5 DIMENSIONERING AV DAGVATTENANLÄGGNINGAR 

Dagvattenåtgärder ska dimensioneras för att både ge fördröjning och god rening. För utformning av 

föreslagna anläggningar har dimensioneringsparametrar enligt tabell 12 använts. 

Tabell 12. Dimensioneringsparametrar för föreslagna anläggningar som använts vid beräkning. Baseras på Stockholm Vattens 
dimensioneringstabell för anläggningar med 20 mm magasinsvolym (Stockholm Vatten och Avfall, 2017). 

Anläggningstyp 

Antaget 

ytmagasin 

(mm) 

Antaget djup 

på poröst lager 

(mm) 

Antagen dränerbar 

porositet (poröst 

lager) 

(%) 

Ytbehov m2/100 m2 

hårdgjord 

avrinningsyta 

Infiltration i grönyta 60 200 15 25 

Växtbädd 150 500 15 5 

Infiltrationsstråk 200 500 15 9 

Skelettjord 0 1000 10 20 

 

I tabell 13 redovisas de volymer som krävs för att uppfylla Upplands-Bro kommuns volymkrav (20 

mm), vilket totalt uppgår till ca 3040 m3. En mer detaljerad dimensionering och utformning av 

dagvattenanläggningar tas fram i projekteringsskedet.  

Tabell 13. Volym vid 20 mm nederbörd samt föreslagen åtgärd och yta som krävs för rening och fördröjning enligt utformning i 
tabell 12. Park-, skogs- och ängsmark har ingen tilldelad åtgärd, eftersom markanvändningen i sig har god förmåga att 
omhänderta sitt eget dagvatten. 

Markanvändning 
Reducerad 
area (ha) 

Volymkrav 20 mm 

(m3) 

Åtgärd  Ytbehov 
(m2) 

Flerbostadsområde 0,4 76 Växtbädd  200 

GC-väg 2,0 399 Infiltrationsstråk  1800 

Parkering 0,3 53 Infiltrationsstråk  270 

Radhus, kedjehus, parhus 4,8 951 Grönyta  12 000 

Skola 0,6 124 Växtbädd  300 

Verksamhetsområde 2,2 444 Växtbädd  1100 

Villaområde 1,1 219 Grönyta  2750 

Väg 2,1 420 Infiltrationsstråk  2750 

Park-, skogs- och ängsmark 1,8 351 -   

Totalt, avrundat 15,2 3040    

  

För den del av planområdet som avrinner till ”fältet” krävs ytterligare ca 1480 m3 fördröjningsvolym för 

att uppfylla kravet om oförändrade dagvattenflöden efter exploatering. I föreslagna dagvattenåtgärder 

finns en överkapacitet i huvudgatorna samt ytterligare utrymme i torrdammen (1500 m3, se avsnitt 

8.2.3). Det visar på att fördröjningskravet kan uppnås. 

För verksamhetsområdet krävs totalt 1110 m3 fördröjning för att uppfylla kravet om oförändrade 

dagvattenflöden efter exploatering. Utöver anläggningar dimensionerade för 20 mm krävs fördröjning 

av ytterligare ca 665 m3. 
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Vägar 

• Samtliga vägytor inom planområdet har ett totalt fördröjningsbehov om ca 820 m3. 

• Det totala ytbehovet (9 % av hårdgjord yta, se tabell 12) för vägar, lokalgator och GC-väg är 

ca 3700 m2 

• I planerade gatusektioner för huvudgatorna enligt figur 15 och figur 16 finns ca 5000 m2 

tillgänglig yta för dagvattenhantering. Därmed finns tillräcklig yta och volym i planerade 

gatusektioner för hantering av dagvatten från gator och gc-vägar. 

Småhusbebyggelse 

• Enligt tabell 12 krävs det ca 25 % infiltrerbar grönyta för att omhänderta 20 mm nederbörd.  

• Utifrån översiktlig bedömning av planområdet är detta uppfyllt för området med villor och 

småhusbebyggelse. 

Flerfamiljshus, skola, verksamheter 

• Inom fastigheter med flerfamiljshus, skola och verksamheter föreslås växtbäddar för hantering 

av dagvatten  

• Ytbehovet är 5 % av hårdgjord yta med dimensionering enligt tabell 12. Vid projektering av 

respektive fastighet krävs detaljerad dimensionering och utformning av 

dagvattenanläggningarna. 

• Verksamhetsområdet kommer ha en anslutning söderut. Total fördröjning 1110 m3, varav ca 

450 m3 inryms i anläggningar dimensionerade för 20 mm. Ytterligare ca 665 m3 måste 

fördröjas inom området. 

8.6 RENINGSEFFEKT AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Resultat från föroreningsberäkningar presenteras i tabell 14. För planområdet föreslås olika åtgärder, 

däribland diken, gröna ytor och infiltrationsstråk. Reningseffekter för gröna ytor och infiltrationsstråk 

visas i tabell 14. Schablonvärden är tagna från Stockholm Vatten och Avfall (2021b).  

En förutsättning för att inte recipienten ska påverkas negativt är att föroreningsbelastningen inte ökar 

jämfört med befintlig situation. Den reningseffekt som krävs för att rena dagvattnet efter exploatering 

till den nivå som beräknats för befintlig situation är redovisad i tabellen. Denna benämns som 

”Beräknad erforderlig reningseffekt”, se tabell 14. För tydlighet har värden grönmarkerats för de 

ämnen som i en enskilt angiven anläggning uppnår erforderlig reningseffekt. 

Tabell 14. Reningseffekter i grön yta och infiltrationsstråk (Stockholm Vatten och Avfall 2021b), i jämförelse med beräknad 
erforderlig reningseffekt (%). Tabellen har kompletterats med reningseffekter från StormTac (2021) för de ämnen som inte ingår 

i Stockholm Vattens reningstabell. 

Ämne (kg/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS Olja BaP 

Reningseffekt 

grön yta (%) 

85 90 - 70 85 - - - 95 90 85 

Reningseffekt  

infiltrationsstråk (%) 

65 40 84 65 85 85 60 80 80 80 88 

Beräknad erforderlig  

reningseffekt (%)  

78 49 73 66 70 73 73 63 67 79 83 

 

Det är svårt att bedöma en exakt reningseffekt för den dagvattenhantering som föreslagits. Dels är 

föroreningsberäkningar osäkra i och med de schablonvärden som ligger till grund för dem, dels så 

sker den föreslagna dagvattenhanteringen i flera steg, se avsnitt 8. Ämnen där tillräcklig reningseffekt 
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uppnås i grön yta men inte för infiltrationsstråk är fosfor och kväve. Enligt tillgängliga schablonvärden 

uppnås inte tillräcklig reningseffekt för krom. Resultaten i tabell 14 visar på att föreslagna åtgärder (ej 

beräknat i serie) ger en minskad transport av flertalet ämnen, jämfört med befintlig situation, vilket är 

positivt för recipienten. Utöver detta kommer en större del av dagvattnet att passera flera åtgärder i 

serie. En sammanlagd reningseffekt är svårbedömd men det kan antas att rening i fler steg är till stor 

fördel ur reningssynpunkt. 

Den faktiska transporten till utredningsområdets utlopp och recipient är begränsad vid normala regn. 

Detta eftersom en stor del av planområdets dagvatten kommer gå via grönytor och infiltrationsstråk, 

där dagvatten i stor utsträckning kommer infiltreras och tas upp av växtlighet. Utöver föreslagna 

åtgärder i serie kommer en stor del av planområdets dagvatten ledas till ett uppsamlande sista steg i 

en torrdamm som möjliggör ytterligare rening och fördröjning, vilket inte är inräknat i resultaten i tabell 

14. Torrdammen kommer främst att nyttjas vid dimensionerande och extrema regn. 

Utifrån de reningseffekter som presenteras i tabell 14 kan en översiktlig bedömning göras att den 

föreslagna dagvattenhanteringen kommer att ha sådan reningseffekt på samtliga ämnen att negativ 

påverkan på recipienten undviks. För flera av de studerade ämnena minskar belastningen med 

föreslagna åtgärder. Planen och föreslagen struktur ger förutsättningar för implementering av 

långtgående dagvattenhantering, vilket även möjliggör att miljökvalitetsnormerna för recipienten kan 

följas. 

I kommande skede kan en mer detaljerad föroreningsberäkning tas fram för att få en säkrare 

uppskattning över konsekvenserna av exploateringen samt reningseffekten hos föreslagna åtgärder i 

serie. 

8.7 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL 

Den allmänna VA-anläggningen är dimensionerad för ett begränsat regn och om flödet överskrider 

detta kan det antas att alla ledningar går fulla och vatten rinner på ytan. För regn med en återkomsttid 

på över 20 år är det huvudsakliga målet att leda vatten ytligt på ett sätt som undviker skador för 

människor och på egendom.  

Det finns ett antal befintliga lågpunkter inom planområdet, och i planområdets omnejd, se tidigare 

stycke och figur 8. Det är därför av stor vikt att ytliga flödesvägar prioriteras i höjdsättningen av 

framtida innergårdar samt mellan huskropparna och vidare nedströms. Marken närmast huskroppar 

behöver ges lutning så att vatten avrinner bort från byggnaderna. Enligt Boverkets byggregler (BBR 

2011:6) och Svenskt Vatten (2011) bör marken från byggnaden ges en lutning på 1:20 på ca 3 m för 

att byggnaden inte ska ta skada av fukt och vatten. Fastigheter ska avrinna mot allmän platsmark, 

dvs. vägar, park eller naturmark. 

Vid skyfall ska gator fungera som sekundära avrinningsvägar, se figur 13. Parkområden och den 

nedsänkta ytan (torrdammen) på ”fältet” fungerar som översvämningsyta vid skyfall, vilket skyddar 

bebyggelsen nedströms området. På ”fältet” finns tillräcklig yta för att inrymma både en torrdamm för 

dagvattenhantering vid normala regn och för hantering av skyfall. 

Det ska, i nästa skede, säkerställas med höjdsättning att det finns en ytlig avrinningsväg mellan 

omkringliggande huskroppar som tillåter ytlig avrinning. Säkerställande av säkra skyfallsvägar samt 

översvämningsytor behöver utredas vidare i fortsatt arbete med projektering och höjdsättning av vägar 

och allmänna ytor. 

De lågpunkter nedströms planområdet som identifierats i figur 8 måste beaktas i kommande skeden, 

framförallt vid höjdsättning. Största möjliga del av planområdet bör avrinna med självfall norrut till det 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Dagvattenutredning, WSP, 2022-04-27

 
 

 

 
 

 

Örnäs 1  •       | 39 

planerade utloppet på ”fältet”. Verksamhetsområdet avrinner, på grund av topografiska förutsättningar, 

mot Pettersbergsvägen. För att undvika negativ påverkan nedströms ska ytor lämpade för 

skyfallshantering reserveras i planen.  

Länsstyrelsen har valt att använda 100-årsregn som vägledande för när bedömning av 

översvämningsrisken ska göras. En viss regnvolym har inte en entydig återkomsttid utan det varierar 

med regnets varaktighet. Därmed varierar 100-årsregnets volym med varaktigheten. En översiktlig 

beräkning ger att det för verksamhetsområdet krävs ca 815 m3 för att fördröja ett klimatkompenserat 

(klimatfaktor 1,25) 100-årsregn med 10 minuters varaktighet.  

Det motsvarar en skålad yta på ca 2700 m2 med 0,3 m i snittdjup. Den korta varaktigheten valdes på 

grund av verksamhetsområdet utgör ett mindre delavrinningsområde som avrinner söderut och att 

korta regn blir dimensionerande i detta fall.  

9 KONSEKVENSER AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER 

Dagvattenutredningen föreslår en rad åtgärder för att hantera dagvatten. Genom att tillämpa gröna 

ytor vid småhusbebyggelse och utnyttja dessa för trög avrinning, tillåts dagvatten att infiltrera på sin 

väg bort från området. Trög avrinning och infiltration uppnås också i föreslagna infiltrationsstråk. Detta 

ger de bästa möjligheterna för att vattenbalansen bevaras. Belastning på ledningsnät minskar då 

dagvattnet genom fördröjningen i den tröga avrinningen resulterar i lägre flödestoppar. 

En torrdamm innan utlopp till recipient utjämnar flödet vid extrema regn vilket skyddar recipienten från 

erosion. Det ger också en yta där vatten kan stiga kontrollerat, vilket skyddar bebyggelse inom och 

nedströms planområdet. 

Utifrån de reningseffekter som studerats kan en översiktlig bedömning göras att den föreslagna 

dagvattenhanteringen kommer att ha sådan reningseffekt på samtliga ämnen att föroreningsbelastning 

efter exploatering inte ökar jämfört med befintlig situation. Planen och föreslagen struktur ger 

förutsättningar för implementering av långtgående dagvattenhantering, vilket även möjliggör att 

miljökvalitetsnormerna för recipienten kan följas. 

Utan de föreslagna dagvattenåtgärderna, är alternativet att dagvatten lämnar planområdet via 

konventionellt ledningsnät. Detta blir hårt belastat och känsligt för kraftiga regn. Växtlighet i 

planområdet förlorar viktig vattentillförsel och en liten, men negativ, påverkan på grundvattennivåer 

kan förväntas. Ingen rening av dagvattnet sker. 

En ur dagvattenperspektiv genomtänkt höjdsättning är av största vikt inom planområdet. Dagvattnet 

ska via höjdsättning ges en kontrollerad väg att avrinna, från att det faller på taken, ned i grönytor, via 

vägdiken, och till utlopp till recipient. 

Om detta inte efterlevs kommer situationer uppstå att delar av planområdet bildar lågpunkter där 

dagvatten samlas från andra fastigheter och skadar bebyggelse. Skador på människor kan uppstå på 

grund av att framkomlighet för räddningstjänst påverkas av stående vatten.  
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10 SLUTSATSER 

Dagvattenutredningen kan utifrån tillgängliga underlag, dvs. befintliga förutsättningar samt 

situationsplan, göra en översiktlig bedömning att det går att tillämpa lokalt omhändertagande av 

dagvatten i planområdet som uppfyller åtgärdsnivån att 20 mm regndjup samt ytterligare fördröjning 

för att flödena efter exploatering inte ska öka.  

Det befintliga planområdet är av sådan karaktär att omfattande markarbete kommer behövas för att 

kunna genomföra exploatering, som främst utgörs av småhusbebyggelse. Ur ett dagvattenperspektiv 

blir därför den viktigaste uppgiften i detta skede att presentera ett helhetstänk för fungerande 

avrinningsvägar inom området. 

Avrinningsvägarna utgörs av gatorna inom planområdet. Större gator, där dagvatten samlas, ska 

förses med infiltrationsstråk för att hantera dagvatten. För de mindre gatorna som ansluter till större 

gator föreslås mindre, öppna diken alternativt avrinningsstråk. Det är viktigt att dagvatten fortsatt blir 

en del av arbetet med förprojekteringen av vägar inom planområdet. 

I övrigt föreslås en dagvattenhantering som bygger på att gröna ytor utnyttjas för dagvattenhantering. 

Enligt den situationsplan som utgjort underlag för denna utredning är hårdgörningsgraden 

förhållandevis låg och det förekommer stora gårdar och parker. Detta ger goda förutsättningar för 

dagvattenhantering via diffus avrinning och spridning i gröna ytor. Ifall denna förutsättning ändras i ett 

senare skede, helt eller delvis inom planområdet, kan mer koncentrerade dagvattenåtgärder komma 

att krävas, såsom regnbäddar och underjordiska magasin. 

Utifrån de reningseffekter som studerats kan en översiktlig bedömning göras att den föreslagna 

dagvattenhanteringen kommer att ha sådan reningseffekt på samtliga ämnen att negativ påverkan på 

recipienten undviks. Genom att implementera föreslagna åtgärder i serie kan en hög reningseffekt 

uppnås, så att föroreningsbelastningen efter exploatering inte ökar jämfört med befintlig situation. För 

vissa ämnen ger föreslagna åtgärder en minskad föroreningsbelastning. Planen och föreslagen 

struktur ger förutsättningar för implementering av långtgående öppen dagvattenhantering i serie, vilket 

även möjliggör att miljökvalitetsnormerna för recipienten kan följas.  

På ”fältet” föreslås en torrdamm som både fungerar som sluthantering för dagvatten och som 

översvämningsyta vid skyfall. Inom verksamhetsområdet reserveras yta lämplig för skyfallshantering 

för att undvika negativ påverkan på nedströms liggande områden.  

10.1 BEHOV AV VIDARE UTREDNING  

• Lutning i diken kommer behöva kontrolleras i ett senare skede (förprojekteringen av vägarna). 

Även platsåtgång och eventuell fördröjningsvolym som kan inrymmas i infiltrationsstråk och 

diken ska ges i detalj vid förprojektering. 

• Möjligheten till utlopp till recipienten från planområdet behöver utredas vidare (förprojektering 

av ledningsnät). En lösning ska tas fram till granskningsskedet. 

• Då höjdsättning och projektering av nya vägar är klar kan dagvattensituationen ur ett 

skyfallsperspektiv behöva utvärderas på nytt. Exempelvis bör parkernas möjlighet att utgöra 

multifunktionella översvämningsytor studeras. 
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Tryck: Kraka kulturmiljö AB.

Tidsperioder
Yngre stenålder/neolitikum – ca 4000 –1800 f. Kr
Bronsålder – 1800 – 500 f.Kr
Järnålder –  500 f. Kr –1050 e. Kr
Äldre järnålder – 500 f. Kr –  500 e. Kr
Yngre järnålder – 500 – 1050 e. Kr
Medeltid – 1050 – 1527 e. Kr
Efterreformatorisk tid –  från 1527 e. Kr och framåt 
Senare tid – 1800 - och 1900-talen

Förkortningar och begrepp
Fornsök – FMIS sökapplikation över fornlämningar vid Riksantikvarieämbetet 
FMIS/Fmis – Fornminnesinformationssystem vid Riksantikvarieämbetet, det digitala fornminnesregistret
RAK – Rikets allmänna kartarkiv
LMS – Lantmäteristyrelsens kartarkiv
LMM - Lantmäterimyndigheternas kartarkiv
RAÄ – Riksantikvarieämbetet
SHM – Statens historiska museum med digitala arkiv över samlingar
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Sammanfattning
Kraka kulturmiljö AB har utfört en arkeologisk utredning inför en ny de-
taljplan vid Örnäs och Tibble skog i Kungsängen, Upplands-Bro kom-
mun. Utredningen har berört två delområden, en uppodlad dalgång norr 
om Örnässjön och ett skogsområde  på gränsen mellan Tibble och Örnäs, 
nordväst om det nya bostadsområdet Norrboda.

Sedan tidigare fanns det noterat ett gränsröse och två fyndplatser för 
stenyxor. Vid inventeringen noterades fyra boplatslägen inom utrednings-
området. De prövades genom utredningsgrävningar. Inga fynd eller spår 
av förhistorisk verksamhet noterades. I den norra delen i hagmarken var 
matjordslagret ovanligt tunt  och gräsmarken var mycket mager. Markens 
karaktär kan tyda på att det förekommit matjordstäkt i området. Ett parti 
i hagmarken vid Örnäs utgörs av ett utjämnat grustag.

Även om det finns flera kända fynd av yxor från området så fann vi inte 
några spår av en boplats. Området saknar fornlämningar och det gränsröse 
som alltjämt står kvar i befintlig gräns klassas som en övrig kulturhistorisk 
lämning. Yxfynden anger dock att det bör ha funnits en boplats som är 
bortodlad eller bortschaktad. I utredningsområdets närhet finns ytterligare 
fina boplatslägen.

Fig. 1. Familjen Hummelstedts fyndsamling, yxor med mera som påträffats i området. 
Fynden kan dateras till slutet av stenålder - tidig bronsålder, ca 2500-1800 f. Kr
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Inledning
Kraka kulturmiljö AB har utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, 
inom fastigheterna Örnäs 1:2 och Kungsängens-Tibble 1:644, nordväst 
om Kungsängen i Upplands-Bro kommun. 

Den arkeologiska utredningen har utförts på uppdrag av och enligt be-
slut av Länsstyrelsen i Stockholms län, enligt 2 kap. 11§, Kulturmiljölagen. 
Uppdraget har dnr: 431-29484-2018. Utredningen har utförts inför en 
ny detaljplan som tas fram av WSP Stadsutveckling AB tillsammans med  
Villamarken Exploatering AB och MacFreeze AB. 

Utredningsområdet var cirka 15 hektar stort och bestod av öppen åker-
mark vid Örnäs och skogsmark nordväst om Norrboda.

Fältarbetet utfördes under oktober 2018. Karin Beckman-Thoor, Kraka 
kulturmiljö AB har ansvarat för fältarbete och rapportarbete. I utrednings-
grävningarna deltog Roger Wikell, Wikell arkeologi.

Fig. 2. De två utredningsområdena ligger nordväst om Kungsängen, söder om och nära 
E18. Utdrag ur digitala topografiska kartan, skala 1:50 000.
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Målsättning
Den arkeologiska utredningens syfte var att lokalisera och fastställa forn-
lämningar. I utredningen ingick även att notera möjliga fornlämningar 
och pröva dessa genom utredningsgrävningar samt att dokumentera och 
redovisa övriga kulturhistoriska lämningar. Kända lämningar besöktes. 
Områdets två kända fyndplatser för yxor har berörts genom utrednings-
grävningarna.

Metod och genomförande
Arbetet inleddes med en bakgrundsstudie som omfattade:
• en begränsad arkiv- och litteraturstudie utifrån digitala arkiv vid 

FMIS, SAMLA och SHM:s samlingar. Arkeologiska rapporter som 
berör närområdet har kontrollerats.

• kartstudier av strandlinjer från Sveriges geologiska undesökningar 
samt historiska kartor vid Lantmäteriverkets digitala arkiv, akter anges 
i referenslistan, sid. 14.

Fältarbetet omfattade två delar:
• inventering och besiktning av tidigare registrerade lämningar i FMIS. 
• utredningsgrävning utförd med en liten bandburen maskin i hagmar-

ken vid Örnäs. Schakten grävdes skiktvis ner till fyndförande alter-
nativt orörd nivå för att sedan läggas igen. På begäran av beställarens 
arrendator som har hästar i hagmarken lades stor omsorg vid att lägga 
igen schakten. Tack vare en mycket duktig grävmaskinist som tog av 
torven försiktigt för att sedan avsluta igenläggningen med att lägga 
tillbaks torven med grässvålen uppåt med stor noggrannhet så syntes 
knappt spår av schaktningen. Boplatslägena i skogsmarken var inte 
åtkomliga med maskin och i dessa områden grävdes istället provgro-
par för hand, 0,5-1 m2 stora. Schakt och provgropar mättes in med 
GPS-RTK och beskrevs enligt praxis. 

Slutligen har resultaten ställts samman i denna rapport.

Fig. 3. I norr fanns ett område med fina hällar som Roger Wikell studerade noggrannt  i 
jakt på hällristningar. Inga spår av ristningar eller knackade skålgropar noterades.
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Landskapet vid Örnässjön
Området ligger nordväst om Kungsängens tätort och är uppdelat på två 
delar. Den norra delen ligger vid Örnäs gård, norr om Örnässjön och 
består framförallt av Örnäs östra gärde, idag hage. I nordost finns ett torp 
och några arbetarbostäder från 1900-talet. Den sydöstra delen består ute-
slutande av skogsmark, varav merparten hört till Örnäs gård i historisk tid. 

Området ligger mellan drygt 25 och 40 meter över havet, vilket berättar 
att det började torrläggas för ungefär 5000 år sedan. Vid övergången mel-
lan stenålder och bronsålder, för cirka 4000 år sedan hade landhöjningen 
lett till att området vid Örnäs bildade ett smalt näs mellan två fjärdar. Fynd 
av flera yxor berättar att det funnits en boplats i området vid denna tid. 

Under bronsålder och järnålder leder landhöjningen till att området ham-
nar mellan de centrala bygderna invid de stora fjärdarna. Fornlämningar 
från dessa epoker saknas. Bebyggelsen vid Örnäs är känd genom jorde-
boken då det finns ett torp på platsen år 1540. Två år senare omnämns 
Örnäs som säteri grundat på Vibys marker. På 1600-talets häradskartor 
visas Örnäs med tecknet för en säteribyggnad.

Kartan från 1702 visar att huvudbyggnaden låg vid sjön, ladugården 
en bit därifrån och mellan dessa fanns en stor trädgård. Kartan visar även 
ett gränsröse i skogsmarken, det som är Kungsängen 98:1. År 1867 var 
herrgårdsmiljön likartad. Däremot hade det tillkommit ett torp, Lugnet, 
öster om åkermarken. Söder om gärdet hade det uppförts en byggnad 
för herrgårdens behov. Denna bebyggelse finns kvar alltjämt idag. Under 
1900-talet fortlevde Örnäs som en stor jordbruksenhet. En av de boende 
i området började under tidigt 1900-tal att tillverka saft och sylt och efter 
några år engagerade sig säteriets ägare i tillverkningen vilket ledde till att 
det etablerades en saft- och syltfabrik, nu nedlagd. Under en period var 
det många anställda i fabriken och det uppfördes arbetarbostäder och en 
matsal. I slutet av 1980-talet  kom motorvägen E18 att dela Örnäs marker. 

Fig. 4. För 4 000 år sedan, vid slutet av stenåldern, bildade området vid örnäs ett san-
digt näs mellan två sjöar. I området har det hittats flera stenyxor från slutet av stenål-
dern. Skala 1:100 000.
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Fig. 5-7. De historiska kartorna har rektifierats och visar utredningsområdena samt Örnäs år 1702, 1867 och 1951. Under 
1800-talet tilllkom torpet Lugnet och flera arbetarbostäder. På 1900-talet hade ladugårdarna fått en ny placering och det 
hade uppförts arbetarbostäder, en sylt- och saftfabrik med matsal. Skala 1:10 000.

Fig 5. År 1702.
LMS, Akt:B82-20:1.

Fig 6. År 1867.
LMM, Akt:01-väy-37.

Fig 7. År 1951.
RAK, ekonomiska 
kartans blad, 10I9b. 
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Resultat
Sedan tidigare fanns det noterat två fyndplatser för stenyxor i området 
med beteckningarna Västra Ryd 94:1 och Västra Ryd 97:1. Det fanns även 
noterat en förvaringsplats för nämnda yxor, Västra Ryd 170:1. I det södra 
området fanns ett gränsröse, Kungsängen 98:1.  

Vid inventeringen noterades fyra boplatslägen. Objekt 1 och objekt 
2 låg i hagmarken vid Örnäs, på en nivå av 25 till 30 meter över havet. 
Objekt 3 och 4 låg i den södra skogsmarken på 35 - 40 meter över havet.

Resultattabell
Obj. nr/Fmis nr Lämningstyp Antikv. bedömning
1 Boplatsläge Ej fornlämning
2 Boplatsläge Ej fornlämning
3 Boplatsläge Ej fornlämning
4 Boplatsläge Ej fornlämning
Kungsängen 98:1 Gränsmärke Övrig kult. hist. lämning
Västra Ryd 94:1 Fyndplats för stenyxa Övrig kult. hist. lämning
Västra Ryd 97:1 Fyndplats för stenyxa Övrig kult. hist. lämning
Västra Ryd 170:1 Fyndsamling – av yxor Övrig kult. hist. lämning

Inom objekt 1 togs det upp 19 schakt, i schakten framkom sentida 
tegel och järnbitar. Inom objekt 2 grävdes sex schakt och fem provgropar, 
även de uppvisade spår av sopor som kommit ut i åkern vid gödsling, så-
som tegel och porslin. Det var inom dessa boplatslägen som yxorna påträf-
fats. Vid schaktning i området visade sig matjordslagret vara mycket tunt, 
0,1 - 0,15 meter tjockt.

För att vara ett odlat område framstod det som om det endast fanns 
kvar en grässvål  varför vi fick intryck av att matjordslagret var avschaktat. 
Vi frågade boende i området om de kände till att matjord sålts men vi fick 
inte fram några uppgifter om det. Delar av marken föreföll att vara omda-
nad, som om matjorden skalats av för försäljning.

I norra delen mellan husen var en äldre grusgrop, idag utplanad. De 
boende kände inte till något om grusgropen, som framträdde tydligt. 
Området tolkas som påverkat av olika former av schaktning. 

Fig. 8. Objekt 2, schakt  5 var fyndtomt. Ploglagret var mycket tunt i området. 
Utredningsschakten grävdes med stor omsorg där torv och fyllning separerades och 
lades igen med stor noggrannhet, enligt överenskommelse med beställaren.
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Fig. 9-10. Resultatkarta med samtliga objekt och lämningar. Digitala fastighetskartan, skala 1:5 000. Fotografiet är en 
panmoramabild som visar objekt 1 sett från öster. Objekt 1 är ett boplatsläge där det påträffats flera yxor, se fig 1. Läget 
prövades med 19 schakt, samtliga var fyndtomma.
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Fig. 11. Objekt 4 bestod av en smal SV-sluttning mellan skyddande berg. Läget pröva-
des med ett stort antal provgropar, samtliga var fyndtomma.

Inom objekt 1 och objekt 2 har det påträffats stenyxor. Västra Ryd 94:1 
avser en skafthålsyxa som påträffades 1965 i den norra delen av området 
av en S Jensen. Yxan var halv genom att den var avslagen vid skafthålet. 
Fyndplatsen låg inom tomtmark med gräsmatta där det bland annat grävts 
för trekammarbrunn. Objekt 2 angränsade till Västra Ryd 94:1, inget av 
antikvariskt intresse noterades inom objekt 2.

Västra Ryd 97:1 avser en fyndplats för en böjd skafthålsyxa som på-
träffades i samband med att man grävde för att sätta upp ett stängsel. 
Yxan förvaras hos upphittaren Erik Hummelstedt som bor på norra sidan 
om den hage där yxan hittades. Se Västra Ryd 170:1 som avser familjen 
Hummelstedts fyndsamling. 

Vid samtal med fru Hummelstedt framkom att det påträffats betyd-
ligt fler stenyxor på fältet än de som tidigare var kända. En av de dagar 
vid grävde i området visade fru Hummelstedt deras fyndsamling, se fig. 
1, upplagd i deras bil. Fyndsamlingen, Västra Ryd 170:1, omfattar fyra 
skafthålsyxor, varav tre avslagna i hålet, en är hel och böjd samt fint slipad. 
Därtill finns även en rundad klubba som är böjd samt en tunnackig yxa, 
avslagen, med fint slipad egg. Föremålen har påträffats mellan det hus de 
bor i och platsen där Västra Ryd 97:1 påträffades. Några av föremålen har 
påträffats av fru Hummelstedt när hon genade över åkern till sin arbets-
plats på Örnäs saft- och syltfabrik. Bland föremålen märks även några 
osäkra knackstenar samt stenavslag.  

Föremålen kan dateras till senneolitikum - äldsta bronsålder, ca 2500-
1800 f. Kr.  Med tanke på antalet fynd i området är det underligt att det 
inte framkom några spår av förhistoriska aktiviteter över huvudtaget. Vid 
schaktning noterades inget sot, inga kolstrimmor, inga fragment av bränd 
lera eller skärviga och skörbrända stenar vilket är brukligt i boplatsmil-
jöer från denna tid. Antalet stenyxor talar dock för att det måste ha fun-
nits en bosättning i området som nu är försvunnen. Det finns dock flera 
fina boplatslägen söder och öster om objekt 1 utanför utredningsområdet. 
Strandlinjekartorna har också visat att området haft ett mycket gynnsamt 
läge under slutet av stenålder och början av bronsålder. 
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Objekt 3 och 4 utgjordes av två fina boplatslägen på sandig mark i skogen. 
De prövades genom handgrävda provrutor, 0,5-1 m2 stora, 15-20 gropar 
per objekt. Samtliga provrutor var fyndtomma. 

I söder, nära fastighetsgränsen ligger Kungsängen 98:1, ett gränsmärke. 
Det fungerar fortfarande som gränsmärke och är mycket ståtligt med rest 
mittsten och visar-stenar. Det är av betydande ålder då det finns med på 
kartor från tidigt 1700-tal och är en fin och välbevarad gränsmarkering. 

Utvärdering
Utredningen ledde till att fyra boplatslägen prövades med maskingrävda 
schakt och handgrävda provgropar. Med utgångspunkt i de fynd som 
gjorts i området är det förvånande att det inte framkom några lämningar 
eller indikationer på förhistorisk bosättning inom objekt 1 och 2. Inte ett 
endaste litet spår av sot, inte kol, bränd lera eller skärviga stenar noterades 
som skulle kunna tyda på en bosättning i området. Fynden av yxorna i 
området talar för att det funnits en boplats som får antas vara bortodlad 
alternativt bortschaktad. 

Att objekt 3 och 4 inte uppvisade förhistoriska spår kan höra samman 
med att deras karaktär av små, skyddade lägen mellan bergklackar är en 
typ av läge som hör samman med boplatser från äldre stenålder. På nivåer 
över 55 meter över havet har boplatser ofta denna karaktär. Det är dock 
viktigt att pröva olika typer av lägen på olika nivåer eftersom det finns lo-
kala variationer.

Sammantaget så är det intressant med de många yxorna och att vi inte 
funnit någon boplats. Säger det något om boplatsens karaktär, har den 
bestått av få, diskreta lämningar som odlats bort? Eller finns bosättning-
en kvar i området utanför utredningsområdet, i sluttningarna ner mot 
Örnässjön eller på höjden vid ladugården?

Gränsmärket, Kungsängen 98:1 är av betydande ålder och har ett stort 
värde genom sin välbevarade utformning.

Fig. 12. Kungsängen 98:1 avser ett gränsröse med en mittsten och flera visare, små 
smala tillhuggna stenar som visar gränsernas riktning. Här finns fyra visar-stenar.
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Bilagor

Bilaga 1. Objektbeskrivning

Objekt/
FMIS nr

Typ Beskrivning Ant. bedöm-
ning

1 Boplatsläge Boplatsläge, 290x130 m stort (N-S), bestående av en låg höjd i norr samt en 
mjuk VSV-sluttning. Beläget på 25 - 30 meter över havet. Hagmark. Den norra 
delen gränsar i Ö till ett nu igenlagt grustag. Centralt i i den södra delen är en 
lerig svacka. 

Utgår

2 Boplatsläge Boplatsläge, ca 170x30 m st (Ö-V), bestående av flack Ö-sluttning. Belägen 
på ca 30 - 35 meter över havet. Hagmark och blandskog i NÖ. I norr vidtar 
tomtmark och runt denna grovblockig morän.

Utgår

3 Boplatsläge Boplatsläge, 75x40 m st (Ö-V), bestående av en mjuk ÖNÖ-sluttning på 35 - 
40 meter över havet. Moränmark med gles tallskog. I Ö vidtar berg. Prövades  
genom handgrävning av provgropar, samtliga var fyndtomma.

Utgår

4 Boplatsläge Boplatsläge, 125x20 m st (NÖ-SV), bestående av en mjuk SV-sluttning mellan 
skyddande berg på 35-40 meter över havet. Moränmark med gles tallskog. 
I Ö vidtar berg. Prövades genom handgrävning av provgropar, samtliga var 
fyndtomma

Utgår

Västra Ryd 94:1 Fyndplats FMIS, beskr: Fyndplats för 1 fragment av skafthålsyxa, enl. ägaren S. Jensen 
avslagen vid hålet och med utseende enl. skiss av honom. Förvaras på som-
marstället. Fyndår omkr. 1965. 1979 var anlagd gräsmatta på platsen, intet 
kunde ses. Påträffad 10 m ÖSÖ om villa. 
2018 - bestod plasen av gräsmattta i trädgård med grävd avloppsanläggning. 
Inom angränsande objekt 2 noterades inga fynd.

Övr. kult.hist. 
lämning

Västra Ryd 97:1 Fyndplats FMIS, beskr: 1)Fyndplats för 1 skafthålsyxa av grönsten, ca 136 mm l, 51 
mm br och 37 mm tj. Väl slipade sidor. Skafthålets diam är 19-21 mm.Smärre 
ytliga skador på hammaren (nacken) och på eggen. Yxan påträffades av Erik 
Hummelstedt vid stängsling. 1979 var platsen helt gräsbeväxt och inga ytter-
ligare iakttagelser gjordes. Påträffad 10 m ÖNÖ om NÖ kanten av litet uthus 
och 5 m S om åkerkant. 
2018 - noterades inga fynd i schakten inom objekt 1. Fyndplatsen låg invid 
utredningsområdets gräns.

Övr. kult.hist. 
lämning

Västra Ryd 170:1 Fyndsamling FMIS, beskr: Förvaringsplats för stenyxor, Västra Ryd 97:1 - en böjd skafthåls-
yxa i mörk grönsten.
2018 - Fyndsamling består av ovanstående yxa samt 1 klubbformad, böjd yxa, 
3 halva skafthålsyxor, 1 tunnackig yxa, halv. Samtliga av grönsten. Till sam-
lingen hör även någr osäkra knackstenar samt möjliga avslag av grönsten. 
Fynden har kommit fram mellan familjen Hummelstedts bostad och saft- och 
syltfabriken vid Örnäs. 

Övr. kult.hist. 
lämning

Kungsängen 98:1 Gränsmärke FMIS, beskr: Gränsröse, runt, 2,5 m diam och intill 0,6 m h. Kallmurat av 0,2-
0,7 m st stenar. Plan ovansida. I mitten är en rest sten, 0,7m h, 0,4 m br och 
0,2 m tj, avsmalnande mot toppen. I rösets N kant är en rest toppig sten, 0,4 
m h, 0,3 m br och 0,2 m tj. I rösets Ö kant är en rest sten, 0,6 m h, 0,25 m br 
och intill 0,15m tj. Den lutar mot SV. Intill och N om mittstenen är en 0,1 m br 
järnstång inkilad. I V kanten av röset har stenar fallit ner.
2018 - på fundamentet finns en mittsten omgiven av fyra visarstenar, alla 
bestående av resta, tillhugna stenar. Röset är i fint skick även om någon av 
visarstenarna nästan ligger ner.

Övr. kult.hist. 
lämning
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Bilaga 2. Tabell över schakt och provgropar

Schakt/
provgrop

Storlek Beskrivning Anmärkning

Objekt 1

S1 6x1/0,15 Torv följt av moigt ploglager 0,15 m tj. Mo i botten. Obränt ben, tegel o porslin.

S2 12x1/0,15 Torv följt av moigt ploglager 0,15 m tj. Enstaka stenar och 
kolstänk i botten.

Tegelbitar. 

S3 5x1/0,1 Torv följt av grovblockig morän.

S4 14x1/0,2 Torv följt av moigt ploglager 0,15 m tj. I botten mo. Porslin.

S5 6x1/0,25 Torv följt av moigt ploglager. I botten mo. Tegel, porslin.

S6 6x1/0,3 Torv följt av mylligt ploglager 0,2 m tj. I botten tunt lager mo 
följt av sand.

Harvpinne i järn, tegel. 

S7 8x1/0,4 Torv följt av siltigt ploglager 0,2 m tj. I botten silt . Tegel.

S8 12x1/0,3 Torv följt av mylligt ploglager 0,2 m tj. I botten morän.

S9 12x1/0,3 Torv följt av siltigt ploglager. I botten silt. Enstaka tegel, järnskrot.

S10 12x1/0,3 Torv följt av siltigt ploglager. I botten silt. Tegel, kakel, järnspik.

S11 8x1/0,3 Torv följt av siltigt ploglager. I botten silt. Tegel.

S12 6x1/0,3 Torv följt av siltigt ploglager. I botten silt.

S13 4x1/0,25 Torv följt av moigt ploglager. I botten mo.

S14 9x1/0,2 Torv följt av moigt ploglager 0,15 m tj. I botten mo.

S15 9x1/0,25 Torv följt av moigt ploglager 0,15 m tj. I botten mo

S16 9x1/0,25 Torv följt mylligt ploglager 0,2 m tj. I botten silt

S17 8x1/0,3 Torv följt av påförda grusmassor 0,25 m tj. Lera i botten,

S18 4x1/0,6 Torv följt av lerigt ploglager 0,25 m tj. I botten lera.

S19 5x1/0,25 Torv följt av ploglager 0, 1 m tj. I bottten siltig morän.

Objekt 2

S1 10x1/0,2 Torv följt av moigt ploglager 0,15 m tj. I botten mo. 1 porslinbit.

S2 10x1/0,15 Torv följt av moigt ploglager 0,1 m tj. I botten mo.

S3 11x1/0,25 Torv följt av siltigt ploglager 0,2 m tj. I botten silt. 2 porslinsbitar, tegel.

S4 12x1/0,2 Torv följt av lerigt ploglager 0,1 m tj. I botten lera.

S5 11x1/0,2 Torv följt av lerigt ploglager 0,15 m tj. I botten lera.

S6 3x1/0,2 Torv följt av moigt ploglager. I botten lera.

P1-5 0,5-1 m2 Torv följt av sand. 

Objekt 3

P1-13 0,5-1 m2 Torv följt av grusig morän. Mer sandigt i Ö, mer stenigt i V. Skyddande berg i S.

Objekt 4

P1-7 0,5-1 m2 Torv följt av grus, delvis inslag av morän.

P8-19 0,5-1 m2 Torv följt av sandig grus.



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Arkeologisk utredning, Kraka Kulturmiljö, 2019-03-05

Kraka kulturmiljö rapport 2018:7  17

Bilaga 3. Planer över schakt och provgropar, objekt 1-4, skala 1:2 000.

Fig. 13. Schakt och provgropar inom objekt 1 och 2, i skala 1:2 000. Inget av antikvariskt intresse påträffades.
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Fig. 14. Provgropar inom objekt 3 och 4 i skala 1:2 000. Samtliga provgropar var fyndtomma.
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 Uppdrag: 297708, Trafikutredning Örnäs 1 2022-04-20 

Beställare: HSB Bostad AB, Villamarken exploatering i Stockholm AB, Kilenkrysset Bygg AB SLUTVERSION 
 
 

SAMMANFATTNING 

Planområdet Örnäs 1, nordväst om Kungsängen i Upplands-Bro kommun ska exploateras. 
Avsikten är att utveckla området till en levande bebyggelsemiljö av varierande karaktär med 
naturnära bostäder och ett verksamhetsområde. I dagsläget planeras det för exploatering 
av cirka 420 enbostadshus och 130 lägenheter, 3 ha kvartersmark med verksamheter som 
ska komplettera Brunna industriområde (inklusive lunchrestauranger), en skola och en 
förskola. I samband med exploateringen vill kommunen se över den framtida 
trafiksituationen och ta fram en trafikanalys för området. Trafikanalysen syftar i att ta fram 
en trafikalstring för planområdet och med hjälp av trafiksimulering och 
kapacitetsberäkningar se över hur omkringliggande vägnät påverkas/belastas av 
exploateringen. Det gäller främst vägarna Pettersbergsvägen och Örnäsvägen samt 
påverkan på trafikplats Brunna. 
 
I analysen har en trafikalstring beräknats för det aktuella planområdet och fördelats ut i det 
omkringliggande vägnätet tillsammans med trafik från det närliggande planområdet 
Norrboda-Brunna och övrig trafik. Med de resulterande flödena har sedan framkomligheten 
i vägnätet studerats med hjälp av trafiksimulering  
 
Enligt de alstringsberäkningar som har gjorts uppgår trafikalstringen till cirka 3 100 
fordon/dygn för den nya exploateringen; vilket motsvaras av cirka 300 fordon/timme under 
högtrafik. Den alstrade trafiken väntas fördela sig hyfsat jämnt mellan de olika 
anslutningarna mot Granhammarsvägen/Mätarvägen. Ökningen längs Pettersbergsvägen 
beräknas till 900-1 100 fordon/dygn längs beroende på sträcka. Inom planområdet väntas 
trafikflödena uppgå till som högst 2 800 fordon/dygn (sträckan närmast 
Pettersbergsvägen) och minska längre västerut längs områdets huvudgata.  

Sett till de trafiksimuleringar som gjorts under både för- och eftermiddagens maxtimmar år 
2040 ser framkomligheten generellt sett god ut i vägnätet. Detta gäller både nollalternativ 
(utan alstring från Örnäs 1) och planalternativ (med alstring från Örnäs 1). Analysen visar 
inte på några kapacitetsproblem i Norrboda/Örnäs-området längs varken Örnsävägen eller 
Pettersbergsvägen. Under eftermiddagens maxtimme, då många ska hem från Stockholm, 
kan avfartsrampen från E18 periodvis belastas hårt. Analysen visar att belastningen blir 
marginellt högre i och med exploateringen av Örnäs 1, dock inget som överbelastar 
rampen och påverkar framkomligheten på E18. Analysen visar att trafiksituationen även 
kommer förbättras med den nya cirkulationsplatsen mellan ramperna och 
Granhammarsvägen. Under förmiddagens maxtimme, då många ska in mot Stockholm, är 
det tillfarten från Granhammarsvägen in i cirkulationsplatsen mellan Granhammarsvägen 
och på- och avfartsramper vid E18 som stundtals blir belastad. Dock visar inte analysen på 
någon överbelastad situation. 

Sammantaget bedöms påverkan av den alstrade trafiken från planområdet vara 
marginell på såväl framkomlighet och kapacitet i det omgivande vägnätet. Den 
trafikprognos som använts anses vara hyfsat tilltagen med både generell uppräkning 
och pålagd trafikalstring. Resultaten kan därför anses vara förhållandevis robusta. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Planområdet Örnäs 1, nordväst om Kungsängen i Upplands-Bro kommun ska exploateras. 
Planområdet ligger utmed E18 och Pettersbergsvägen nära Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat. Avsikten är att utveckla området till en levande bebyggelsemiljö av 
varierande karaktär med naturnära bostäder och ett verksamhetsområde. I dagsläget 
planeras det för exploatering av cirka 420 enbostadshus (villor, kedjehus, parhus och 
radhus), 130 lägenheter, 3 ha kvartersmark med verksamheter (som ska komplettera 
Brunna industriområde), en skola och en förskola. 
 
Runt Örnäs 1 finns ligger ett antal andra pågående planer i olika skeden, se Figur 1. I 
Norrboda-Brunna exploateras det med bostäder och förskola; området inkluderar även ett 
handels- och verksamhetsområde. På andra sidan E18 ligger Brunna-Viby där det också sker 
exploatering av bostäder, multihall och förskola. Exploateringen kommer belasta det 
omgivande vägnätet. I samband med exploateringen behöver den framtida trafiksituationen 
analyseras. 

  
Figur 1. Planområdet för Örnäs 1 inklusive några närliggande planer. 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna utredning är att beskriva trafiksituationen i anslutning till planområdet 
och vilken påverkan den nya bebyggelsen har på trafiksystemet. Trafikanalysen syftar i att 
ta fram en trafikalstring för Örnäs 1 och via trafiksimulering och kapacitetsberäkningar se 
över hur omkringliggande vägnät belastas av exploateringen. Det gäller främst vägarna 
Pettersbergsvägen och Örnäsvägen samt påverkan på trafikplats Brunna. 
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2 PLANFÖRSLAGET OCH PLANERAD INFRASTRUKTUR 
Nedan beskrivs planförslaget mer i detalj inklusive övriga förutsättningar som väntas 
påverka trafikanalysen. 

2.1 EXPLOATERING 

Det nya planförslaget innebär omkring 546 bostäder (lägenheter, villor, kejdehus, parhus 
och radhus), 15 000 kvm BTA verksamheter (lunchrestaurang och lite blandade 
verksamheter), en skola och en förskola. I anslutning till flerbostadshusen finns parkering 
och närmast varje radhus finns parkeringsplatser för att tillgodose parkeringsbehovet. De 
parkeringstal som tillämpas i området är kommunens parkeringstal för Zon C. Planen ska 
även möjliggöra kollektivtrafikförsörjning i området med en busshållplats i södra delen och 
en i norra delen. 

2.2 VÄGNÄT 

Planområdet kommer få två anslutningar mot det befintliga vägnätet, en östlig och en 
västlig. Den östra anslutningen möter Pettersbergsvägen som vidare leder ned mot 
Granhammarsvägen och Kungsängen och trafikplats Brunna vid E18. Huvudparten av 
trafiken väntas ta denna anslutning (uppskattningsvis 90% av trafiken). Den västra 
anslutningen mot Örnäsvägen leder under E18 mot Mätarvägen och Brunna industriområde. 
En genomgående gata binder ihop området med anslutningarna. Figur 2 illustrerar i 
skrivande stund aktuell situationsplan för området inklusive placering av anslutningar. 
 
 

 
Figur 2. Situationsplan Örnäs 1, 2021-02-08 (WSP).  

 

  

Kungsängen 

 
 
 

Anslutning 
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Figur 3 illustrerar tillkommande vägnätsinfrastruktur i området. Kommunen har planer på 
en ny koppling strax norr om handelsområdet mellan Granhammarsvägen, lastgatan och 
Pettersbergsvägen med syftet att försörja Örnäs nordväst om Pettersbergsvägen och till viss 
del även handelsområdet Brunna Park. 

De befintliga tunnlarna under E18 mellan Mätarvägen och Pettersbergsvägen har under 
senaste året tagits i bruk. Den nya länken skapar nya resandemöjligheter som förväntas 
avlasta Granhammarsvägen och södra delen av Pettersbergsvägen. Här anläggs även en 
gång- och cykelväg. 

 
Figur 3. Länk mellan Mätarvägen och Pettersbergsvägen (lila streckad linje) och mellan 
Granhammarsvägen och norra lastgatan mot Pettersbergsvägen (röd streckad linje)  
(Eniro Maps, 2019).
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3 TRAFIKALSTRING 

3.1 ÖVERSIKT 

Nedan redovisas den beräknade trafikalstringen för planområdet. Förutom alstringen för 
planområdet redovisas även alstring för det närliggande handelsområdet Brunna Park och 
Norrboda-Brunna då dessa områden också till stor del belastar vägnätet i området. 
Områden längre ut antas fångas i en generell uppräkning av trafiken. 

 
Figur 5. Planområden. 
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3.2 TRAFIKALSTRING ÖRNÄS 1 

Det finns flera faktorer som påverkar ett områdes trafikalstring. Det kan tillexempel handla 
om exploateringens läge, antal bostäder samt storlek och typ, tillgång till parkeringsplatser 
och sammansättning mellan bostäder och verksamheter. Vad den beräknade 
trafikalstringen blir beror, förutom på indata, på vilken metod som också används. Nedan 
beskrivs några förutsättningar för trafikalstringsberäkningarna. 

Följande exploatering ligger till grund för trafikalstringen: 
• Totalt 546 bostäder varav: 

o 35 friliggande villor 
o 382 kedjehus och radhus 
o 129 lägenheter 

• 15 000 kvm BTA med blandade verksamheter (t.ex. service, lunchrestaurang, 
bilverkstad osv.) 

• En skola (300 elever) samt en förskola (100 elever). 
 
I anslutning till flerbostadshusen finns parkering och närmast varje radhus finns 
parkeringsplatser för att tillgodose parkeringsbehovet. De parkeringstal som tillämpas i 
området är kommunens parkeringstal för Zon C. Planen möjliggör kollektivtrafikförsörjning 
med åtminstone två hållplatslägen och förutsätts i och med det få god närhet till 
lokalbusstrafik. 

Utifrån vilka antaganden som görs kring förutsättningar som t.ex. färdmedelsfördelning, 
läge osv. kan olika alstringstal användas. För att få ett tydligt grepp kring 
storleksordningen på trafikalstringen används tre beräkningsmetoder som utvärderas och 
sammanvägs. 

Metod 1. Trafikalstring enligt Trafikverkets alstringsverktyg: 
Trafikverket har tagit fram ett alstringsverktyg för resor som ska ta hänsyn till faktorer som 
påverkar bilanvändandet. Alstringsverktyg anger att den nya exploateringen kommer ge 
upphov till sammanlagt cirka 7 800 resor/dag (sammanslaget alla färdsätt), varav 3 700 
resor/dag utgörs av resor till/från bostäder. Siffran innebär cirka 3 resor/person och dag 
vilket är en rimlig uppskattning för det totala antalet resor. Verktyget skattar fördelningen 
av färdmedel enligt nedanstående diagram, se Figur 6. 
 
Skattad färdmedelsfördelning: 

 
Figur 6. Skattad färdmedelsfördelning i planområdet enligt Trafikverkets alstringsverktyg. 

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg ger exploateringen med bostäder, skola och 
verksamheter upphov till cirka 3 090 fordonsrörelser/dygn (inklusive 15 % 
nyttotransporter). 
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Metod 2 – Trafikalstringstal (detaljerad) 
Denna metod bygger på användandet av diverse nyckeltal och trafikalstringstal för olika 
typer av bostäder och verksamheter som beräknas samman med den planerade 
exploateringen i planprogrammet. Följande nyckeltal och trafikalstringstal tillämpas: 

• Kommunens parkeringstal för Zon C (längre än 1 200 m från järnvägsstation) ger 
följande p-tal: 

o Flerbostadshus (små): 0,6 
o Flerbostadshus (stora): 0,85 
o Villa/kedjehus/parhus (med parkering på tomt): 2,0 
o Radhus (parkering ej på tomt): 1,0 

• 1,50 fordonsresor/bostad för små lägenheter 
• 4,50 fordonsresor/bostad för stora lägenheter, villor, radhus, parhus och kedjehus 
• 0,3 fordonsresor/skolelev och 0,6 fordonsresor/förskoleelev1  

Det finns vissa osäkerheter kring trafikalstringen för verksamheterna då det i skrivande 
stund är svårt att svara på exakt vilka typer av verksamheter det planeras för. Antagandet 
har därför varit att exploateringen kommer ske utav en mix av olika verksamhetstyper som 
lunchrestauranger, bilverkstäder, hantverkare, kontorsverksamhet och handel. Med denna 
mix av verksamheter väntas alstringen bli cirka 600 fordonsresor/dygn för de planerade 
verksamheterna. Sammantaget blir alstringen för bostäder, skola, förskola och 
verksamheter 3 070 fordonsrörelser/dygn (inklusive nyttotransporter). 

Metod 3 – Trafikalstringstal (enkel) 
En enkel metod för att snabbt få en överblick över ett områdes trafikalstring är att 
multiplicera ett enkelt alstringstal gånger antal bostäder (om det är den huvudsakliga 
exploateringen). Trafikalstring hos bostäder brukar ligga mellan 3-5 fordonsrörelser per 
bostad och dygn och varierar förstås utifrån till exempel läge. För ett område som Örnäs 
som ligger i ytterkanten av huvudorten, nära en motorväg kan ett alstringstal i det övre 
intervallet antas. Valet landar på 4,5 fordonsrörelser per bostad. Det multiplicerat med 546 
bostäder ger 2 460 fordonsrörelser/dygn för bostäder och skola. Antag 600 
fordonsresor/dygn för motsvarande sammansättning av verksamheter som i metod 2 ger 
totalt 3 060 fordonsresor/dygn. 

Sammanvägning 
Det är viktigt att inte överskatta trafikalstringen så att det ger uttryck för behov av stora 
väginvesteringar som i sin tur ger motorfordonstrafikfokus. De olika metoderna överskattar 
respektive underskattar olika delar men ger sammantaget en alstring i samma 
storleksordning på närmare 3 100 fordonsrörelser/dygn vilket den sammanvägda 
alstringen för den nya exploateringen landar på. Detta motsvaras av ett tillskott på cirka 
300 fordon/timme under högtrafik. Trafiken antas komma att belasta Pettersbergsvägen, 
lastgatan i handelsområdet, Granhammarsvägen och E18 i första hand.  

Figur 7 illustrerar hur trafikalstringen antas fördela sig i fyra delar av Planområdet; dvs. 
västra delen, söder om huvudgatan, norr om huvudgatan och ”verksamhetsområdet”.  

 
1 Alstringen från skolan bygger på ett antagande om att 15 % av barnen får skjuts till/från skolan. 
Motsvarande antagande för förskolan är att 30 % av barnen får skjuts till/från skolan. 
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Figur 7. Fördelning av trafikalstring inom fyra områden i planområdet. Enhet: fordon per dygn (ÅDT) 

3.3 TRAFIKALSTRING UTANFÖR ÖRNÄS 1 

Befintligt handelsområde 
För befintligt handelsområde (öppnades år 2017) används motsvarande trafikalstring som i 
trafikutredningen för Norrboda-Brunna2. Trafikalstringen har beräknats utifrån mängden 
parkeringsplatser och antagen omsättning per parkeringsplats. 400 parkeringsplatser med 
5 omsättningar per parkeringsplats och dygn samt 2 resor per omsättning ger en alstring 
på 4 000 fordonsrörelser/dygn. Under högtrafik motsvarar det cirka 400 
fordonsrörelser/ timme.  

Observera att denna trafikmängd inte antas vara nytillkommen utan huvudsakligen trafik 
som redan rör sig i området och endast tar en omväg via handelsområdet. 
 
Norrboda-Brunna 
Exploateringen i planområdet Norrboda-Brunna består av cirka 500-600 lägenheter och 
radhus, grundskola, äldreboende och idrottshall. Enligt trafikutredningen som gjordes för 
området uppgår alstringen till cirka 2 000 fordonsrörelser/dygn, motsvarande  
cirka 200 fordonsrörelser/timme under högtrafik. 
 
Trafiken antas komma belasta främst Pettersbergsvägen, Granhammarsvägen och E18 
utöver gatorna inom planområdet. Mer om framtida trafikmängder och trafikfördelning i 
det omkringliggande vägnätet hittas i kapitel 4. 
  

 
2 Tyréns, Trafikutredning Norrboda-Brunna, 2019-06-10 

+620 ÅDT +600 ÅDT 

+1660 ÅDT +220 ÅDT 
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3.4 ÖVRIGA ANTAGANDEN 

Antaganden för trafikalstringen har hållits så enkelt som möjligt och begränsats till stora 
trafikströmmar. Inga anpassningar har gjorts för möjliga mindre trafikförändringar. Detta 
gör antagandena och analyserna lätta att följa upp och förstå. Begränsningen av området 
ger viss säkerhet att trafiken verkligen kommer att använda antagna körvägar vilket gör 
utformningsanalyserna trovärdiga. 
 
Det finns många faktorer som kan tänkas påverka trafikmängderna i det aktuella området i 
viss omfattning men påverkans storlek är ytterst osäker. Dessutom finns både negativa och 
positiva faktorer som kan jämna ut varandras effekter. Exempelvis byggdes en ny 
trafikplats vid Kockbacka år 2018 som fördelar om trafiken vid trafikplatserna. Samtidigt 
pågår flera exploateringar både i Bro och Kungsängen såväl centralt som utanför tätorterna. 
 
På grund av osäkerheten kring genomförandet, underlaget på trafikmätningar och påverkan 
av alla dessa faktorer valdes de inte att tas med i analysen. I nästa kapitel tillämpas en 
relativt hög årlig trafikökning på alla trafikmängder. Denna ökning kan antas fånga dessa 
förändringar på ett rimligt sätt. 
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4 TRAFIKMÄNGDER OCH TRAFIKFÖRDELNING 
För att analysera effekterna av exploateringen i det omkringliggande vägnätet behöver två 
trafikprognoser tas fram; ett nollalternativ och ett planalternativ.  

Nollalternativet visar en trafikprognos för framtidens trafiksituation utan planerad 
exploatering i planområdet. För att få fram dessa siffror har siffror hämtats ur kommunens 
trafikmodell3 som täcker upp för en generell befolkningsökning/exploatering utanför 
området fram till år 2040. Redan tillkommen bebyggelse öst och väst om 
Pettersbergsvägen har uppskattats till 1 200 ÅDT. Nollalternativet förutsätter att en viss 
mängd exploatering faktiskt genomförs utanför det studerade området (Upplands-Bro och i 
övriga regionen). Nollalternativet inkluderar även alstring från befintlig handelsplats och 
exploateringsområde vid Norrboda-Brunna. Situationen ska ses som ett så kallat ”worst 
case”-scenario för år 2040.  
 
Planalternativet innehåller samma komponenter som nollalternativet men inkluderar även 
pålagd trafikalstring för Örnäs planområde. 
 
I Tabell 1 presenteras trafikmängder i vägnätet omkring planområdet. Siffrorna är 
beräknade på ÅDT (årsmedeldygnsvärden). Tabellen visar dagens trafik samt 
trafikprognoser för nollalternativ och planalternativ för år 2040. Dagens siffror grundar sig 
på trafikmätningar från omkring år 2014-2015 och inkluderar därför inte den nya 
handelsplatsen i Norrboda-Brunna. En generell uppräkning har dock gjorts till 2018 för att 
inkludera en allmän trafikökning för omkringliggande områden. Fördelning av alstrad 
trafikmängd har beräknats via trafiksimulering av området i programvaran VISSIM. 

Gällande lastbilsandel antas ett schablonvärde på 10 % av den totala trafikmängden för 
vägar som saknar trafikmätningar. Undantaget är lokalgator inom området som antas ha en 
lägre lastbilsandel på 5 % med tanke på att det mestadels rör sig om bostadstrafik. 
Schablonvärden används för att hålla en jämn detaljeringsgrad på alla gator. Värdena 
bedöms vara rimligt sett till vägarna i området jämfört mot tillgängliga trafikmätningar och 
framtidens trafiksituation. 
 
Tabell 1.Trafikmängder och trafikfördelning på aktuella vägar i närheten av planområdet Örnäs 1 för 
nuläge samt nollalternativ och planalternativ för år 2040. Trafikmängderna presenteras på ÅDT-nivå 
(årsmedeldygnstrafik). Trafikmätningar har tillhandahållits av Upplands-Bro kommun samt Trafikverket. I 
de fall där trafiksiffror saknas redovisas trafikmodellens värden (markerat med *). 

 
  

 
3 Norconsult, Trafiknätsanalys, Kungsängen, 2018-03-14 - scenario UA1 

 

Nr Väg 

Nuläge 
uppräknat till 
2018 

Tung 
trafik (%) 

Nollalternativ 
2040  

Alstring av ny 
exploatering 2040 

Planalternativ 
2040 

Tung 
trafik (%) 

1 E18 väst om tpl Brunna 35 600 11% 58 100 700 58 800 13% 
2 E18 öst om tpl Brunna 44 100 11% 69 400 1 400 70 800 13% 
3 E18 avfartsramp västgående 7 100* 8% 10 100 700 10 800 9% 
4 E18 påfartsramp östgående 7 100* 8% 10 100 700 10 800 9% 
5 E18 avfartsramp östgående 3 500* 8% 4 800 400 5 200 9% 
6 E18 påfartsramp västgående 3 500* 8% 4 800 400 5 200 9% 
7 Pettersbergsvägen mellan cirkulation och korsning 1 300*  3 600 900 4 500 10% 
8 Pettersbergsvägen söder om anslutning Örnäs 500  1 200 1 000 2 200 10% 
9 Pettersbergskorsningen närmast Mätarvägen   3 200 1 100 4 300 10% 

10 Granhammarsvägen väster om Pettersbergsvägen 7 100 6% 10 300 300 10 600 7% 
11 Granhammarsvägen öster om Pettersbergsvägen 7 200 7% 10 400 100 10 500 8% 
12 Ny anslutning bakom handelsområdet   1 800 900 2 700 10% 
13 Örnäs östra anslutning    2 790 2 790 5% 
14 Örnäs centralt    2 170 2 170 5% 
15 Örnäsvägen (under E18) 100*  150 310 460 5% 
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De prognosticerade trafikmängderna visar att det inte sker någon dramatisk förändring på 
Granhammarsvägen eller E18 med tillkommande trafik från planområdet. Då majoriteten av 
trafiken antas åka via E18 mot Stockholm är det E18 i denna riktning samt tillhörande på- 
och avfartsramper (nr. 4 och nr. 3) som påverkas mest utanför Norrboda. Störst förändring 
sker på Pettersbergsvägen närmast Granhammarsvägen och Mätarvägen men även vid 
lastgatan norr om handelsområdet. Exploateringen antas alstra cirka 900-1 100 
fordon/dygn längs Pettersbergsvägen beroende på sträcka. Bortsett från den västra 
anslutningen till planområdet (Örnäsvägen) finns det i huvudsak tre anslutningar som går 
in till Norrboda/Örnäs-området, se Figur 8. Pettersbergsvägen södra mot 
Granhammarsvägen, Pettersbergsvägen norra mot Mätarvägen och den nya vägen från 
Granhammarsvägen via handelsområdet. Tabell 2 redovisar hur trafiken fördelar sig mellan 
de tre anslutningarna.  
 

 
Figur 8. Vägnätet i VISSIM med markerade mätpunkter i modellen. 

Tabell 2. Trafikmängder till/från Norrboda/Örnäs-området med och utan alstring från Örnäs. Figur 8 
illustrerar vilka vägavsnitt i trafikmodellen som siffrorna är hämtade från. Siffrorna avser trafikmängder år 
2040 i nollalternativet och planalternativet. 

 Pettersbergsvägen 
närmast 
Granhammarsvägen 

Pettersbergvägen 
närmast 
Mätarvägen 

Nya vägen via 
handelsområdet 

Totalt till/från 
Norrboda/Örnäs-
området* 

Nollalternativ 3 600 ÅDT 3 200 ÅDT 1 800 ÅDT 8 600 ÅDT 

Planalternativ 4 500 ÅDT 4 300 ÅDT 2 700 ÅDT 11 500 ÅDT 

 
Analysen visar att den alstrade trafiken i planområdet fördelar sig hyfsat jämnt mellan de 
olika anslutningarna. Trafik som ska mot Kungsängen/E18 mot Stockholm åker mot 
Granhammarsvägen medan trafik mot Brunna/E18 mot Enköping åker mot Mätarvägen. 
Med tanke på att det finns tre huvudsakliga vägar in i Norrboda som de tillkommande 
trafikmängderna kan fördela sig på blir belastningen på respektive väglänk inte lika stor 
som om det hade varit endast en väg in i området. Exploateringen i planförslaget väntas 
därför inte innebära några kapacitetsproblem på dessa vägar, se även 5.1. 

Inom planområdet väntas trafikflödena uppgå till som högst 2 800 fordon/dygn (sträckan 
närmast Pettersbergsvägen) och minska längs områdets huvudgata västerut.   
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5 FRAMKOMLIGHET 
För att se hur det exploaterade området påverkar framkomligheten i det närliggande 
vägnätet har trafiksimuleringar gjorts under för- och eftermiddagens maxtimmar vilket är 
de perioder som vanligtvis studeras. Resultaten avser medelvärden under en timme 
(genomsnitt av 10 simuleringar). I första hand analyseras den övergripande 
framkomligheten i vägnätet och andra hand kan, vid behov, särskilda problempunkter 
detaljstuderas.  

5.1 FRAMKOMLIGHET 

Det finns flera sätt att mäta framkomlighet på, till exempel fördröjning och hastighet. 
Nedan presenteras medelhastigheten i nätet under förmiddagens och eftermiddagens 
maxtimme för nollalternativ respektive planalternativ. Observera att medelhastigheten som 
presenteras är ett genomsnitt under en timme och att det pga. trafikens slumpmässiga 
natur kan uppstå tillfälliga trafikpikar under timmen. Notera även att det närmast 
korsningar är rimligt att hastigheten sjunker och att det nödvändigtvis inte vittnar om 
några kapacitetsproblem. 
 

 

 
Figur 9. Medelhastigheten i vägnätet för- och eftermiddagens maxtimme 2040 i nollalternativ och 
planalternativ. Närmast korsningarna är det rimligt att hastigheten sjunker. 
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Framkomligheten ser generellt sett god ut i nätverket i både noll- och planalternativ. 
Analysen visar inte på några kapacitetsproblem i Norrboda/Örnäs-området längs varken 
Örnäsvägen eller Pettersbergsvägen. Trafiksimuleringen visar dock på två utmärkande 
punkter i nätverket: 

• Under eftermiddagens maxtimme, då många ska hem från Stockholm, är det 
avfartsrampen från E18 (se ”1” i figur ovan) som periodvis kan belastas hårt. 
Analysen visar att belastningen blir marginellt högre i och med exploateringen av 
Örnäs 1, dock inget som överbelastar rampen och påverkar framkomligheten på 
E18. Analysen visar även att den nybyggda cirkulationsplatsen vid 
Granhammarsvägen ger en betydande avlastning av avfartsrampen. 

• Under förmiddagens maxtimme, då många ska in mot Stockholm, är det tillfarten 
från Granhammarsvägen in i cirkulationsplatsen mellan Granhammarsvägen och på- 
och avfartsramper vid E18 (se ”2” i figuren ovan) som stundtals blir belastad. 
Analysen visar att detta delvis är en effekt av den nya vägen från handelsplatsen till 
Granhammarsvägen där många som ska rakt fram (mot E18) periodvis blockerar för 
den södra tillfarten från Granhammarsvägen. Effekterna på kapaciteten av 
tillkommande alstring från Örnäs bedöms vara marginell. 

 
Sammantaget bedöms påverkan av den alstrade trafiken från planområdet vara marginell 
på såväl framkomlighet och kapacitet i det omgivande vägnätet. Då det inte är någon punkt 
som anses vara ”kritisk” eller antyder om kapacitetsproblem anses inga detaljerade 
kapacitetsstudier vara nödvändiga. Den trafikprognos som använts anses vara hyfsat 
tilltagen med både generell uppräkning och pålagd trafikalstring. Resultaten kan därför 
anses vara förhållandevis robusta. 

5.2 DISKUSSION 

Dimensionerande timme för området anses vara eftermiddagens maxtimme eftersom 
handelstrafiken då bidrar med mest trafik. Trafiken under handelsmax (fredag/lördag 
eftermiddag) har inte utretts i denna analys eftersom den tidsperioden normalt inte är 
dimensionerande för ett trafiksystem. Handelsmax lägger dessutom mer fokus på själva 
handelsområdet till skillnad från alstringen från själva planområdet (bostäder och skola 
osv.). Utifrån analysen som har gjorts är dock bedömningen att trafiktrycket under 
handelsmax kommer ge ökade flöden på avfartsramper vid trafikplats Brunna, nya vägen 
från Granhammarsvägen och lastgatan eftersom mycket av handelstrafiken leds just dit. 
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6 SLUTSATS 
Med syftet att beskriva den framtida trafiksituationen i området kring Norrboda och Örnäs 
har trafiksimuleringar gjorts med och utan exploatering i planområdet Örnäs 1. I analysen 
har en trafikalstring beräknats för det aktuella planområdet och fördelats ut i det 
omkringliggande vägnätet tillsammans med trafik från det närliggande planområdet 
Norrboda-Brunna och övrig trafik. Med de resulterande flödena har sedan framkomligheten 
i vägnätet studerats med hjälp av trafiksimulering. 

Trafikalstring 
Enligt de alstringsberäkningar som har gjorts uppgår trafikalstringen till cirka 3 100 
fordon/dygn för den nya exploateringen; vilket motsvaras av cirka 300 fordon/timme under 
högtrafik.  
 
Belastning E18 och Granhammarsvägen 
Trafiken antas komma att belasta Pettersbergsvägen, lastgatan i handelsområdet, 
Granhammarsvägen och E18 i första hand. De prognosticerade trafikmängderna visar dock 
att det inte sker någon dramatisk förändring på Granhammarsvägen eller E18 med 
tillkommande trafik från planområdet. E18 mot Stockholm samt tillhörande på- och 
avfartsramper får en ökning på drygt 1 400 fordon/dygn och 700 fordon/dygn respektive.  

Trafikmängder och fördelning 
Den alstrade trafiken väntas fördela sig hyfsat jämnt mellan de olika anslutningarna mot 
Granhammarsvägen respektive Mätarvägen. Ökningen längs Pettersbergsvägen beräknas till 
mellan 900-1 100 fordon/dygn beroende på sträcka. Inom planområdet väntas 
trafikflödena uppgå till som högst 2 800 fordon/dygn (sträckan närmast 
Pettersbergsvägen) och minska längre västerut längs områdets huvudgata. Med tanke på 
den jämna fördelningen mellan olika de olika anslutningarna blir trafikflödena aldrig 
särskilt höga i en och samma punkt. Exploateringen i planförslaget väntas därför inte 
innebära några kapacitetsproblem på dessa vägar vilket trafiksimuleringen visar. 

Framkomlighet 
Sett till de trafiksimuleringar som gjorts under både för- och eftermiddagens maxtimmar år 
2040 ser framkomligheten generellt sett god ut i vägnätet. Detta gäller både nollalternativ 
(utan alstring från Örnäs 1) och planalternativ (inklusive alstring från Örnäs 1). Analysen 
visar inte på några kapacitetsproblem i Norrboda/Örnäs-området längs varken Örnäsvägen 
eller Pettersbergsvägen. Under eftermiddagens maxtimme, då många ska hem från 
Stockholm, kan avfartsrampen från E18 periodvis belastas hårt. Analysen visar att 
belastningen blir marginellt högre i och med exploateringen av Örnäs 1, dock inget som 
överbelastar rampen och påverkar framkomligheten på E18. Analysen visar att den 
nybyggda cirkulationsplatsen vid Granhammarsvägen ger en betydande avlastning av 
avfartsrampen. Under förmiddagens maxtimme, då många ska in mot Stockholm, är det 
tillfarten från Granhammarsvägen in i cirkulationsplatsen mellan Granhammarsvägen och 
på- och avfartsramper vid E18 som stundtals blir belastad. Dock visar inte analysen på 
någon överbelastad situation. 

Sammantaget bedöms påverkan av den alstrade trafiken från planområdet vara 
marginell på såväl framkomlighet och kapacitet i det omgivande vägnätet. Den 
trafikprognos som använts anses vara hyfsat tilltagen med både generell uppräkning 
och pålagd trafikalstring. Resultaten kan därför anses vara förhållandevis robusta. 
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Tolkning av SIS-standarden 

Grönplanen, som antogs 2008, ska utgöra ett underlag för den 

fysiska planeringen i Upplands-Bro kommun. I den finns listade 

rekommendationer inför framtida exploateringar som säger att: 

Samtliga områden som har avgränsats och bedömts ha 

naturvärden av riksintresse, länsintresse eller 

kommunalt intresse bör i möjligaste mån lämnas 

utanför exploateringsområden.  

Det vill säga klass 1 och 2 enligt SIS-standarden. Dessa områden ska 

undvikas helt och enligt principen om skadelindringshierarkin 

(Naturvårdsverket) som kommunen bör använda. Det är ett 

hierarkiskt synsätt där skador i första hand ska: 

1. Undvikas  

2. i andra hand, så långt det är praktiskt möjligt, minimeras och 

avhjälpas på plats och  

3. endast i sista hand kompenseras. 

 

 

Klass 1 - Högsta naturvärde 

Värdeklassen omfattar naturmiljöer som antingen har skydd enligt 

miljöbalken eller där skydd av miljöerna krävs för att uppnå de 

nationella miljömålen. Naturmiljön i värdeklassen har så höga 

naturvärden att de kan anses ha nationellt intresse. Klassen ska dock 

inte blandas ihop med utpekade Riksintressen för naturvård enligt 

miljöbalken.  

Klass 2 – Högt naturvärde 

I klassen återfinns miljöer som är så ovanliga eller hyser en så rik 

biologisk mångfald att de är viktiga att bevara för att behålla den 

biologiska mångfalden i länet. Klass 2 kan liksom klass 1 anses 

omfatta naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken eller 

där skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. 

I denna klass ingår bland annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av 

Skogsstyrelsen och områden som är utpekade som värdefulla i ängs- 

och betesmarksinventeringen. 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde 

I klassen återfinns miljöer som hyser en påtaglig biologisk mångfald 

eller är ovanliga ur ett kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga 

att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i den berörda 

kommunen.  

Klass 4 – Visst naturvärde 

I denna klass ingår bland annat områden med naturvärden utpekade 

av Skogsstyrelsen. I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk 

mångfald som gör dem viktiga att bevara för att behålla den 

biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal nivå menas stadsdel, 

socken eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i 

inventeringen. 

Områden med naturvärdesklass 1 och 2 bör bevaras.  

Endast i områden med naturvärdeklass 3 och 4 kan 

kompensationsåtgärder vara tänkbart. 
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Allmän beskrivning av området 

Området ligger i till Brunna handelsplats mellan Lillsjön-Örnässjöns 

naturreservat och E18. Största delen utgörs av skogsmark som 

övergår till ett kulturlandskap i södra delen. Centralt i området finns 

även ett stort område som nyttjas till materialhantering och 

materialåtervinning.  

Området ligger delvis inom värdekärnan för Görvälns grönkil. Inom 

området finns det områden med ytligt grundvatten som klassas som 

vattenområden enligt miljöbalken. Detta påverkar detaljplanearbetet 

då det generellt råder markavvattningsförbud i Stockholm län. 

De högsta naturvärdena i området är knutna till äldre barrskogar, 

sumpskogar och större ädellövträd.  
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Naturvärdesobjekt 

Objekt 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 3 Påtagligt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  Tunn flarnlav 

Beskrivning:  Barrblandskog som övergår mot äldre 

hällmarkstallskog. Norra delen utgörs av 

en lövsumpskog. Varierad struktur och 

förekomst av död ved samt stort inslag av 

löv. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Hällmarkstallskog 

Artvärde:   Visst artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Objekt 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 4 Visst naturvärde. 

Naturvårdsarter:  - 

Beskrivning:  Hällmarkstallskog med inslag av äldre 

tallar och viss förekomst av död ved. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Hällmarkstallskog 

Artvärde:   Obetydligt artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Objekt 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 3 Påtagligt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  Spillkråka, blodticka, stubbspretmossa 

Beskrivning:  Blandsumpskog med sockelbildning. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Sumpskog 

Artvärde:   Visst artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Objekt 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 3 Påtagligt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  motaggsvamp, stjärtmes, vedskivlav, 

grovticka, tunn flarnlav 

Beskrivning:  Hällmarkstallskog med en varierad 

struktur, olikåldrig och luckig. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Hällmarkstallskog 

Artvärde:   Visst artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Objekt 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 4 Visst naturvärde. 

Naturvårdsarter:  Tunn flarnlav 

Beskrivning:  Hällmarkstallskog med inslag av äldre 

tallar. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Hällmarkstallskog 

Artvärde:   Obetydligt artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Objekt 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 4 Visst naturvärde. 

Naturvårdsarter:  ask, (korallfingersvamp?) 

Beskrivning:  Fuktstråk med stort inslag av löv. 

Potentiell livsmiljö för groddjur. 

Huvudnaturtyp:  Myr 

Undernaturtyp:  Övrig myr 

Artvärde:   Obetydligt artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Objekt 7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 3 Påtagligt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  granbarkgnagare, grönpyrola, 

kandelabersvamp 

Beskrivning:  Äldre naturskogsartad barrblandskog. 

Södra delen utgörs av en lövsumpskog. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Barrblandskog 

Artvärde:   Visst artvärde. 

Biotopvärde:  Påtagligt biotopvärde. 
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Objekt 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 2 Högt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  Stubbspretmossa, stjärtmes, tallticka, 

ramaria sp. 

Beskrivning:  Fin sumpskog med inslag av senvuxna 

äldre tallar och sockelbildning. 

Opåverkad hydrologi 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Sumpskog 

Artvärde:   Påtagligt artvärde. 

Biotopvärde:  Påtagligt biotopvärde. 
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Objekt 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 4 Visst naturvärde. 

Naturvårdsarter:   

Beskrivning:  Trädbevuxet fuktstråk som går över 

hygge. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Sumpskog 

Artvärde:   Obetydligt artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Objekt 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 2 Högt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  granbarkgnagare, fjällig taggsvamp 

häxring, thomsomgnagare, 

stubbspretmossa, reliktbock, svartvit 

taggsvamp 

Beskrivning:  Naturskogsartad barrblandskog med lång 

skoglig kontinuitet. Skogen har en 

varierad åldersfördelning och luckig 

karaktär. Död ved förekommer spritt i 

området. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Barrblandskog 

Artvärde:   Påtagligt artvärde. 

Biotopvärde:  Påtagligt biotopvärde. 
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Objekt 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 4 Visst naturvärde. 

Naturvårdsarter:  Kungsfågel 

Beskrivning:  Uppvuxen fuktig granskog med inslag av 

lövträd. Under 2020-2021 har flertalet 

granar dött på grund av angrepp av 

granbarkborre. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Granskog 

Artvärde:   Obetydligt artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Objekt 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 2 Högt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  Zontaggsvamp, spillkråka, fjällig 

taggsvamp, stubbspretmossa, svavelriska, 

skarp dropptaggsvamp 

Beskrivning:  Uppvuxen fuktig granskog som övergår 

till en hällmarkstallskog. Skogen har en 

varierad åldersfördelning, god förekomst 

av död ved samt med inslag av lövträd. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Barrblandskog 

Artvärde:   Påtagligt artvärde. 

Biotopvärde:  Påtagligt biotopvärde. 
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Naturvärdesbedömning Örnäs 

 
 

Sid 18 av 24 
 

Objekt 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 3 Påtagligt naturvärde 

Naturvårdsarter:  Motaggsvamp, fjällig taggsvamp, 

blåmossa, stubbspretmossa 

Beskrivning:  Barrblandskog med flera viktiga 

strukturer som död ved och flerskiktet 

trädskikt. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Barrblandskog 

Artvärde:   Påtagligt artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Naturvärdesbedömning Örnäs 

 
 

Sid 19 av 24 
 

Objekt 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  - 

Naturvårdsarter:  - 

Beskrivning:  Objekt 14 utgår. Den tidigare 

vattensamlingen är numera dränerad. 

Huvudnaturtyp:  - 

Undernaturtyp:  - 

Artvärde:   - 

Biotopvärde:  - 
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Naturvärdesbedömning Örnäs 

 
 

Sid 20 av 24 
 

Objekt 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 4 Visst naturvärde. 

Naturvårdsarter:  Tunn flarnlav 

Beskrivning:  Varierad barrblandskog med inslag av ek 

och triviallövträd. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Barrblandskog 

Artvärde:   Obetydligt artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Naturvärdesbedömning Örnäs 

 
 

Sid 21 av 24 
 

Objekt 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 3 Påtagligt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  Stubbspretmossa, blåmossa 

Beskrivning:  Sumpskog med inslag av död ved. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Sumpskog 

Artvärde:   Visst artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Naturvärdesbedömning Örnäs 

 
 

Sid 22 av 24 
 

Objekt 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 3 Påtagligt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  ask, stubbspretmossa, granbarkgnagare, 

fjällig taggsvamp 

Beskrivning:  Barrblandskog med inslag av ek, ask och 

asp. Varierad biotop med förekomst av 

äldre tall och gran samt död ved. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Barrblandskog 

Artvärde:   Visst artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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Naturvärdesbedömning Örnäs 

 
 

Sid 23 av 24 
 

Objekt 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 4 Visst naturvärde. 

Naturvårdsarter:   

Beskrivning:  Uppvuxen barrblandskog med inslag av 

lövträd. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Barrblandskog 

Artvärde:   Obetydligt artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
  



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun, 2019-10-21

Naturvärdesbedömning Örnäs 

 
 

Sid 24 av 24 
 

Objekt 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvärde:  Klass 3 Påtagligt naturvärde. 

Naturvårdsarter:  Stubbspretmossa, fjällig taggsvamp, 

kandelabersvamp 

Beskrivning:  Blandskog med stort inslag av lövträd, 

främst asp men även en del ek. 

Huvudnaturtyp:  Skog och träd 

Undernaturtyp:  Blandskog 

Artvärde:   Visst artvärde. 

Biotopvärde:  Visst biotopvärde. 
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UPPDRAG, SYFTE & METOD

WSP har av Upplands-Bro kommun fått i uppdrag att 
utreda de kulturhistoriska värdena i den östra änden 
av Örnäs säteris odlingslandskap.

Syftet med utredningen är att tydliggöra vilka kultur-
historiska värden som finns på platsen och hur dessa 
kan hanteras i och med arbete med ny detaljplan för 
nybyggnation. Utredningen är förutsättningslös och 
tar inte hänsyn till specifika förslag i detta läge. 

Utredningen är inte endast avgränsad till den en-
skilda byggnaden eftersom byggnaders värde oftast 
kopplar till kontexter och större berättelser. Enskilda 
byggnader kan också vara en viktig beståndsdel av det 
kulturhistoriska värdet i ett större bebyggelseområ-
de eller sammanhang. En vidare avgränsning måste 
även tillämpas för att konstatera handlingsutrymmen 
eftersom åtgärder som utförs i byggnadens närhet 
kan innebära skador på byggnadens kulturhistoriska 
värde.

Utredningens metodik bottnar i värdering enligt Riks-
antikvarieämbetets plattform för värdering och urval. 

Den kulturhistoriska utredningen och vär-
deringen genomförs enligt Riksantikvarieä-
mbetets Plattform för värdering och urval, 
Värderingen görs i tre steg. 

1. I det första steget avgränsas en berättelse, 
denna utgörs av en tids- eller processkontext 
eller en blandning av dessa båda.  

2. I det andra steget identifieras vilka uttryck 
som är bärande och möjliggör att berättel-
sen är utläsbar. I detta steg ingår även en 
bedömning i vilken grad miljön återspeglar 
berättelsen och hur relevant berättelsen är. 

3. I det tredje steget bedöms det kulturhisto-
riska värdet utifrån lagstiftningens begrepp.

Genom värderingen klargörs vilka egenskaper, uttryck 
och särdrag som bygger det kulturhistoriska värdet 
och möjliggör tillgänglighet och läsbarhet av byggna-
dens, områdets och stadens berättelser. Som bedöm-
ningskriterier används även Boverkets råd kring skydd 
av värdefull bebyggelse, för att tydliggöra kopplingar 
till plan- och bygglagens skydd av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader.

Flygfoton är hämtade från kommunens digitala webb-
karta. Historiska kartor som studerats är hämtade från 
Lantmäteriets digitala tjänst Historiska kartor. Som re-
ferenslitteratur har främst Upplands-Bro kulturhisto-
riska miljöer av Gabriele Prenzlau-Enander, Frälsegod-
sen i Sverige under storhetstiden av Joh. Ax. Almquist, 
samt Sveriges bebyggelse - Statistisk-topografisk be-
skrivning över Sveriges städer och landsbygd använts. 
Nya fotografier har tagits av WSP och hisotriska foto-
grafier har tillhandahållits av Upplands-Bro kommun. 
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UPPDRAG, SYFTE & METOD

Den kulturhistoriska utredningen och vär-
deringen genomförs enligt Riksantikvarieä-
mbetets Plattform för värdering och urval, 
Värderingen görs i tre steg. 

1. I det första steget avgränsas en berättelse, 
denna utgörs av en tids- eller processkontext 
eller en blandning av dessa båda.  

2. I det andra steget identifieras vilka uttryck 
som är bärande och möjliggör att berättel-
sen är utläsbar. I detta steg ingår även en 
bedömning i vilken grad miljön återspeglar 
berättelsen och hur relevant berättelsen är. 

3. I det tredje steget bedöms det kulturhisto-
riska värdet utifrån lagstiftningens begrepp.

Innehåll:

Kulturhistoriskt värde    4

Kulturmiljöns förutsättningar   6

Rekommendationer                 10 

Aktuell lagstiftning    14
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KULTURHISTORISKT VÄRDE 
Den bärande berättelsen 
 
Örnäs säteri har ett långt tidsdjup och präglas av en 
agrar berättelse. Örnäs grundades under medeltiden 
och är en av få gårdar från denna period som fort-
farande finns kvar i området. Gården upphöjdes till 
säteri och en ståndsmässig huvudbyggnad uppfördes 
under 1600-talet. Kartmaterial från år 1702 visar att 
säteriets centrala odlingslandskap redan tagit sin 
avlånga form. Den östra del, som denna utredning 
fokuserar på, utgör vid den tiden fortfarande utmark. 
Gården gick genom flera adelsfamiljers händer under 
1700-talet. På 1820-talet beskrivs gården ha en obruk-
bar mangårdsbyggnad av trä med vanvårdad frukt-
trädgård.

Under mitten av 1800-talet fick gården ytterligare en 
ny ägare, Erik Leijonhuvud och en ny huvudbyggnad 
uppfördes så småningom, likaså stallar och ladugård. 
Kartmaterial visar att betydande areal ny jordbruk-
smark och torpetableringar har skett vid 1860-talet. 
Ett av dem är torpet Lugnet, följande den struktur vi 
ser på platsen idag. Örnäs såldes vidare och hamnar 
på 1910-talet i grosshandlare Sven Bodéns händer som 
under 1930-talet etablerade en livsmedelsindustri.  Där 
tillverkades sylt och fruktkonserver. Efter S. Bodéns 
bortgång 1941 tog hans son över fabriken och en ex-
pansion av verksamheten genomfördes varpå arbetar-
bostäder och nya vägar anlades i området. 

Sammantaget berättar Örnäs om en högreståndsmil-
jö med långt tidsdjup som enligt typiskt mönster för 
regionen har bytt ägare många gånger. Jordbruket 
och bebyggelsen har utvecklats med sin tid och med 
livsmedelsindustrin överlevde det månghundraåriga 
säteriet även det moderna 1900-talet.

Kulturhistorisk värdering

Utredningsområdet i landskapets östra del utgörs av 
öppen odlingsmark omgiven av lummig skogsmark 
med äldre bostadsbebyggelse på impediment. För 
att ett kulturhistoriskt värde ska kunna bedömas 
behöver området läsas ihop med resterande del av 
herrgårdslandskapet Örnäs säteri. Tillsammans bildar 
dessa markområden ett storskaligt landskapsrum med 
tydligt läsbara strukturer från 1600-talet, en nära till 
komplett bebyggelseuppsättning från nybyggnadspe-
riod under 1800-talet samt en livsmedelsindustri från 
1900-talet. 

Genom området går flera historiska vägsträckningar. 
De utgör strukturer med stort kulturhistoriskt värde. 
Tack vare att markerna fortsatt hålls öppna bibehålls 
stora kulturhistoriska värden och läsbarheten av plat-
sens sammanhang. Utredningsområdet är synligt från 
viktiga vypunkter i övriga herrgårdslandskapet, och 
på samma sätt syns bärande karaktärsdrag i det öppna 
herrgårdslandskapet därifrån. 

Inom utredningsområdet finns arbetarbostäder från 
1900-talet, kopplade till syltfabriken. Dessa utgör en 
del av den årsring som berättar om säteriets fortsatta 
drift under 1940-talet med industri och lönearbete. Ett 
par av byggnaderna är till stor del välbevarade och har 
med sitt sammanhang ett kulturhistoriskt värde. Fa-
briken har genomgått en större förändring på 1960-ta-
let vilket gör den svårläst. Dess äldre skorstenar i 
murat tegel vittnar dock fortfarande om dess tillkomst 
på tidigt 1900-tal.

Tillsammans med resterande herrgårdslandskap be-
döms utredningsområdet som en komplett helhetsmil-
jö med årsringar från samtliga av gårdens betydande 

utvecklingsfaser tydligt läsbara. En betydande andel av 
bebyggelsen är välbevarad och likaså landskapets ka-
raktär. Kulturmiljön uppvisar därigenom också en hög 
läsbarhet. Sammantaget bedöms Örnäs säteri utgöra 
vad som i Plan- och bygglagens mening betecknas som 
särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Utredningsområdet 
som utgör områdets östra del är en betydande del i 
detta. 

Upplands-Bro kommun är en trakt med ovanligt 
många stora gods, varav flera bildades under stor-
maktstiden. För att läsbarheten av kommunens histo-
ria i äldre tid ska vara avläsbar behöver dessa miljöer 
bevaras. Örnäs ingår i denna grupp och har betydelse 
ur ett lokalt perspektiv. Samlingen säterier har rele-
vans som grupp ur ett nationellt perspektiv. 

• Agrar säterimiljö med storskaligt jordbruksland-
skap

• Fabriksmiljö från 1940-talet med mönsterbostäder 
för arbetare

4
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Allékantad väg ca 1600-tal 
mot Viby.
Odlingslandskap 1600-tal
Utmark, delvis på höjd
Till herrgården tillhörande 
bebyggelse och struktur 
Till industrin tillhörande 
bebyggelse och struktur
Koppling till vatten
Äldre färdväg till Tibble
Struktur av gammal allé ca 
1800-tal.

5

Odlingsmark med tidsdjup i 
1600-tal. Ligger i sänka i landska-
pet

Skogsklädd utmark på höjd
Koppling till vatten 

Skogsklädd utmark på höjd

Skogsklädd utmark på höjd

Skogsridå 

Bebyggelse placerad tradi-
tionsenligt impediment

Bebyggelse placerad tradi-
tionsenligt impediment och 
avskiltfrån manbyggnad

Kartan visar de topografiska förhållandena och hur bebyggelsen an-
passats efter dessa. Den visar även de olika årsringarna i landskapet 
och funktioner och strukturer växt upp kring herrgården. Sammanta-
get lyfts de värdebärande delarna för området fram i kartan.

Historisk färd-
väg till Tibble

Tidigare parkUtmark
Funktionell 
koppling

Funktionell 
koppling

Funktionell 
koppling

Funktionell 
koppling

Utredningsområde. 
Kartan visar kultruhistoriska värden. Kar-
tan är hämtad från fördjupat kulturmil-
jöprogram för Örnäs säteri, framtagen 
av WSP. 
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KULTURMILJÖNS FÖRUTSÄTTNINGAR

Bärande karaktärsdrag 

• Öppet landskap av äldre odlingsmark med långt 
tidsdjup belägen i dalgång som avgränsas med 
skogsklädda höjder, dessa utgjorde tidigare ut-
mark. Både äldre lövskog och odlad skog finns idag 
inom området. Det storskaliga öppna odlingsland-
skapet är typiskt för herrgårdsmiljöer.  

• Öppet landskap ger visuella kopplingar till gårdens 
övriga bebyggelse och struktur. 

• Bebyggelse placerad traditionsenligt på impedi-
ment och med funktionella kopplingar till verk-
samheter. Till industrin kopplad boendemiljö från 
40-talet då verksamheten expanderade bestående 
av matsal, arbetarbostäder, ungkarlsbostäder, dis-
ponent och förmansbostäder. 

• Arbetarbostädernas och ekonomibyggnadernas  
tidstypiska placering avskilt från herrgården. 

• Industrimiljö med geografisk närhet till herrgår-
den. Industribyggnadens äldre skorstenar.  

• Äldre vägar som vittnar om miljöns årsringar och 
funktionella kopplingar mellan verksamheten och 
omkringvarande gårdar.

Känslighet och potential på platsen
Utredningsområdet bedöms ha viss potential för ny 
bebyggelse. Detta förutsätter att den placeras och ut-
formas med stor hänsyn till utpekade kulturhistoriska 
värden. Mer kuperade och delvis trädbevuxna sektio-
ner i områdets norra del längst med väg E18 bedöms 
utgöra sådana platser. Likaså skulle skogspartiet syd-
öst om det öppna odlingslandskapet kunna bebyggas 
förutsatt att en skogsridå bevaras däremellan. Förläggs 
bebyggelse på detta sätt så bibehålls karaktärsdraget 
av ett skogsbekransat odlingslandskap. 

Ny bebyggelse bör ansluta i sin karaktär till befintlig, 
till exempel de enkla arbetarbostäder som redan finns 
i området. Den naturliga topografin behöver också 
värnas för att förståelsen av att dessa platser inte varit 
odlingsmark ska bibehållas. 

De öppna ytorna som idag utgör betesmark bedöms 
mycket vara känsligt, till mycket känsligt, för föränd-
ring. Markerna behöver hållas öppna för att läsbar-
heten och det kulturhistoriska värdet ska bevaras. 
Det visuella sambandet mellan säteriets olika delar är 
viktigt och beroende av detta. Det visuella sambandet 
mellan fabriken och bostäderna är viktigt för förstå-
elsen av miljön. Utredningsområdet kan sägas ligga i 
kulturmiljöns utkant men utgör lika fullt en betydande 
del i helheten. En ovarsam förändring av denna kan 
komma att påverka hela herrgårdslandskapet.

Vägarna genom landskapet är till största del struk-
turer som utgör de äldsta bevarade tidslagret i den-
na kulturmiljö. Allén till huvudbyggnaden utgör ett 
mycket typiskt herrgårdsattribut. Den ligger utanför 
det direkta utredningsområdet men behöver vara fort-
satt väl synlig då den markerar den tidigare huvudvä-
gen. 

6

KULTURMILJÖNS FÖRUTSÄTTNINGAR

Bedömningarna utgår från riksantikvarieäm-
betets handbok för riksintressen för kulturmil-
jövården. Även om området inte utgör ett riks-
intresse kan resonemangen om hur känslighet 
av kulturmiljö bedöms tillämpas även här.

1. Värdena är knutna till uttryck för en av-
gränsad historisk period, kan vara känsli-
ga för dominerande nutida tillägg. 

2. Landskap som är präglat av och värden 
som är knutna till en utveckling av en viss 
verksamhet eller aktivitet över tid, kan 
vara känsliga för tillägg som saknar sam-
band med verksamheten eller aktiviteten.

3. Uttrycken återspeglar olika tiders konti-
nuerliga nyttjande av en viss plats, kan 
vara känsliga för tillägg som förändrar 
eller bryter mot platsens specifika förut-
sättningar och egenskaper.
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Mycket känsligt
Känsligt
Potential för utveckling
Viktiga siktlinjer
Utrett område
Viktiga äldre vägar
Känslig trädridå

Kartan visar ett utrett utsnitt inom vilken områdets känslighet pekas ut men även potentiell områden för utveckling. Det blåa ytorna betraktas som mycket 
känsliga ur kulturmiljösynpunkt och bedöms vara svåra att utveckla utan att skada de bärande värdena i kulturmiljön. Inom det gröna området finns möj-
lighet till utveckling om detta sker varsamt och bebyggelsen anpassas efter den befintliga och att siktlinjer inte bryts med tät bebyggelse. De gula ytorna 
bedöms vara mer tåliga för varsamma tillägg. 

Utredningsområde. 
Kartan visar kultruhistoriska värden. Kar-
tan är hämtad från fördjupat kulturmil-
jöprogram för Örnäs säteri, framtagen 
av WSP. 

7
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Trädgårdsmästarbostaden i anslutning till den f.d trädgården/parken. Bakom bo-
staden skymtas tillhörande packeriet och växthuset som idag är garage. I fonden 
skymtas herrgården och i förgrunden den äldre odlingsmarken.

Välbevarad arbetarbostad från 1940-talet längs med bruksgatan. 

Trädridå som ramar in den öppna odlingsmarken.

Den äldre odlingsmarken i förgrunden och i fonden syns gatan med längsgåen-
de personalbostäder, matsal och ungarlsboende som samtliga vittnar om fabri-
kens expansion och den socialhistoriska kontexten för fabriksarbetarna.

8
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Ovan och till vänster: arbetarbostäder fotograferade andra hälften 1900-talet. Leksaker och 
cyklar i trädgårdarna från barnen i familjerna. Nedan: ungkarsloge. Foto: Upplands-Bro 
kommun
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REKOMMENDATIONER

Bevarande och utvecklande står inte i motsats till 
varandra, befintliga värden kan mycket väl berika och 
användas i utvecklingen av ett område. I förvaltande 
samt förändringen av äldre miljöer bör de kulturhis-
toriska värdena utgöra en grundförutsättning för den 
vidare planeringen. Vid en framtida exploatering, 
utveckling eller förvaltning av området bör utgångs-
punkten göras utifrån områdets befintliga kvalitéer.

För att underlätta tolkningarna om vad som är en var-
sam och icke förvanskande utveckling med hänsyn till 
platsens kulturhistoriska värden har flertalet råd och 
riktlinjer identifierats. Råden och riktlinjerna visar på 
det kanske enklaste och mest uppenbara sättet för att 
uppfylla plan- och bygglagens lägstanivå vid exploate-
ring i en särskilt värdefull miljö.

I råd och riktlinjer finns även råd för hänsynsfull ut-
veckling och för att stärka miljön. Dessa riktlinjer kan 
användas för att hålla en hög svansföring och för att 
bidra till en långsiktig förädling av kulturmiljön.

• Anpassa ny bebyggelse med färgsättning,-
form och volym och materialval efter när-
liggande bebyggelse och omkringliggande 
natur.

• Bevara skogsridån i söder och öster. Fältet 
behöver fortsatt kunna upplevas som be-
kransat av skog. Skogsridån behöver bibehå-
la sin kan t och vara väl synlig ovan eventuell 
ny bebyggelse, som bör hållas låg.

• Nya strukturer bör utformas efter landska-
pets topografi exempelvis genom att följa 
befintliga vägstrukturer i öst västlig riktning. 
Undvik att skapa fronter och slutna rum av 
bebyggelse.

3. Stärka kulturmiljön
• Marken bör fortsättningsvis nyttjas av verk-

samheter med agrar koppling. 

• Renovera och rusta arbetarbostäder. Fabri-
ken skulle kunna restaureras genom att till 
exempel avklädas plåtfasaden. 

• Återställ äldre vägstrukturer såsom kopp-
lingen mellan trädgårdsmästarbostaden och 
den gamla fruktodlingen och allén öster om 
herrgården.

Råd och riktlinjer 
 
1. Varsamhet och förvanskning
• Bebyggelsen längs bruksgatan bör bevaras 

och förses med varsamhetsbestämmelser i 
DP.

• Bevara upplevelsen av ett långsträckt 
odlingslandskap.

2. Hänsynsfull utveckling
• Placera ny bebyggelse enligt äldre bebyg-

gelsestruktur på impediment, inskjuten från 
väg. 

• Anpassa nya vägar till äldre i bredd och ka-
raktär exempelvis grusvägar (packad sten-
mjöl). 

• Värna om värdebärande, fria och långa sikt-
linjer så att landskapsrummet kan uppfattas 
trots ny bebyggelse. Visuella och funktionella 
samband bör ej brytas, såsom mellan fabri-
ken och arbetarbostäderna. 

• Bevara siluetten av fabriken med ursprungli-
ga takfall och den karaktäristiska skorstenen. 

10
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RÅD OCH RIKTLINJER

Bevara inramande 
trädridå

Följ bebyggelsestruktur
och anpassa ny bebyggelse 

efter befintlig.

Anpassa nya 
vägar efter 

äldre

Behåll öppna sikt- 
linjer i landskapet

Skorstenen 
är en viktig 

karaktärsska-
pande del

Funktionell koppling 
mellan fabrik och bo-

städer bevaras

11
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Bevara inramande 
trädridå

Bevara inramande 
trädridå

12

Vy över odlingslandskap med bruksgata och bebyggelse på impediment inbäddad i vegetationen.

Nedan: vy från ekonomibyggnaderna mot gården som visar den allékantade vägen och det storskaliga omgivande öppna landskapet. 

Bevara trädridå och 
siktlinjer mot det 
öppna landskapet

Anpassa nya vägar till 
äldre från östlig till 
västlig riktning. 

Följ äldre bebyg-
gelsestruktur där 
bebyggelse placeras 
inskjuten på impedi-
ment.

Anpassa ny vegeta-
tion till befintlig.

Karaktärsskapande allé 

Återskapa äldre vägar som allén 
från 1800-talet
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Vy från arbetarbostäderna mot fabriken är en siktlinje som visar den visuellt obrutna funktionella kopplingen till fabriken. Intill fabriken ligger en arbetarbostad som funnits på 
platsen redan innan verksamheten. 

Funktionell och visuell 
koppling bevaras

Karaktärsskapande skorsten viktig att bevara 
för förståelse av funktionella kopplingar

Väg att värna 

Funktionell koppling til 
herrgården.

Odlingsmark med långt tidsdjup. Bevara dess 
struktur och öppenhet med fria siktlinjer

Storskaliga och formgestaltade 
ekonimibyggnaderskymtar bak-
om allén.

Öppet odlingslandskap med utsikt mot allé och ekonomibyggnader. ”Arbetargatan” som en bruksgata med bostadsbebyggelsen inskjuten från vägen och dold bakom vegeta-
tion.

Bevara äldre vägstruktur och 
dess karaktär av enkla grusvägar.



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Kulturmiljöutredning, WSP, 2019-09-17

14

BEFINTLIGA STÄLLNINGSTAGAN-
DEN OCH PLANER

Utrdrag från framtaget planprogram
Området ska användas för bostadsändamål med primärt markbostäder, t.ex. radhus och 
friliggande småhus om cirka två till tre våningar. Byggnadernas placering bör göras 
med hänsyn till landskapet, befintlig bebyggelse samt rådande bullersituation för att 
uppnå ett gott mikroklimat.

Utan bullerskydd bör ett femtiotal småhusenheter kunna uppföras på den nuvarande 
öppna åker/ängsmarken., då som sammanbyggda radhus mot väg E18 för att skapa 
skydd mot trafikbuller. Om bullerskydd anordnas (förslagsvis bullervall längs väg E18) 
kan en radby/klungby placeras på åker/ängsmarken. Längre upp i skogsmarken (söde-
rut i förhållande till väg E18) på mark som redan idag ligger utanför bullerstört område 
kan bebyggelse på temat ”Hus i skog” placeras.

Efter planprogrammet har man också tagit fram FÖP Landsbygd (länk) som placerar 
område D utanför tätortsgränsen.

Kännetecknande för landsbygden är glesheten i bebyggelsen och en social kontinuitet kopplad 
till en långsam förändringstakt. Under vissa förutsättningar tillåts lite större tillägg till befintlig 
bebyggelse.

I specifika fall med särskilda förutsättningar kan också helt nya bebyggelsegrupper tillkomma. De 
senare enligt en så kallad pärlbandsprincip, med bebyggelsegrupper längs viktiga kommunika-
tionsstråk, så som historiskt har skett på Upplands-Bros landsbygd.

För att landsbygden ska kunna behålla sin identitet och karaktär blir även krav och förväntning-
ar på standard viktig. Bebyggelsen utanför tätortsavgränsningarna för Bro och Kungsängen ska 
ha ”landsbygdskaraktär”, inte ”tätortskaraktär”.

14

I Plan- och bygglagen (PBL) hanteras särskilt värdefull kulturmiljö genom 
förvanskningsförbudet, varsamhetskrav och prövning av lokalisering samt 
avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen.  

Vid ändring i den byggda miljön ska alltid bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på ett sådant sätt som är lämpligt med hänseende till 
en god helhetsverkan. 

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om områdets särart/karaktär 
väsentligt ändras sker en förvanskning. För att undvika en förvanskning 
måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter identifieras 
och pekas ut. Dessa ska skyddas och ligga till grund för val av ändringar 
och vidare exploatering, för att det kulturhistoriska värdet inte ska minska. 
Förvanskningsförbudet gäller alltid, och ska följas av alla, såväl kommunen 
som fastighetsägare och hyresgäster. Förvanskningsförbudet ska tillämpas 
vid alla åtgärder som berör miljön.
 
Kommunens ansvar
Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt ansvar vid planläggning och 
frågor om lov i särskilt värdefulla miljöer. Det är kommunens ansvar att det 
allmänna intresset bevakas och prioriteras. Kommunen har även ett uttalat 
ansvar att skydda de särskilt värdefulla kulturmiljöerna vid planläggning. 
Detta innebär att kommunen inte kan utarbeta en detaljplan som skadar den 
särskilt värdefulla kulturmiljön och ska besluta om lämpliga bestämmelser 
som garanterar ett fullgott skydd för miljön.

PLAN- OCH BYGGLAGENS KRAV
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Plan- och bygglagen ( 2010:900)
 
 
Kulturmiljö i Plan- och bygglagens andra kapitel
2 kap. 6 § 1 
Vid planläggning, i ärende om bygglov och vid åtgär-
der avseende byggnader som inte kräver lov enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till
 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-
värden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan. 
/.../
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgär-
der avseende byggnader som inte ingår i ett ärende 
enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärli-
ga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag re-
spekteras och tillvarata

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens åttonde kapitel
8 kap. 17 § 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad 
ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggna-
dens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens teknis-
ka, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konst-
närliga värden.

8 kap. 13 § 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
inte förvanskas.
   
  Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbe-
stämmelser i en detaljplan eller i  
områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser,
4. bebyggelseområden.

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull 
byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för 
att den har sådana värden i sig eller för att den 
utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull 
bebyggelsemiljö. Vad som sägs om byggnader 
gäller även för bebyggelseområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den 
tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Exem-
pel på detta är: 
• Byggnader som representerar en tidigare 

vanlig byggnadskategori eller konstruktion 
som nu har blivit sällsynt.

• Byggnader som belyser tidigare bostadsför-
hållanden, sociala och ekonomiska villkor, 
arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, 
stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal 
samt värderingar och tankemönster.

• Byggnader som har representerat för lokal-
samhället viktiga funktioner eller verksam-
heter.

 
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om 
den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel 
på detta är:
• Byggnader som till exempel illustrerar folk-

rörelsernas framväxt, massbilismens genom-
brott, immigration eller emigration.

• Byggnader som har tjänat som förebilder 
eller på annat sätt varit uppmärksammade i 
sin samtid.

• Byggnader som präglas av en stark arkitek-

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad/be-
byggelse (BFS 2011:6)

tonisk idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om 
den i sig utgör en källa till kunskap om äldre 
material och teknik.

En byggnad kan vara särskilt värdefull från 
konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda 
estetiska kvaliteter eller har en hög ambitions-
nivå med avseende på arkitektonisk gestaltning 
eller i utförande och materialval eller i konstnär-
lig gestaltning och 
utsmyckning.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om 
den värderas högt i ett lokalt sammanhang. 
Exempel på detta kan vara byggnader som haft 
storbetydelse i ortens sociala liv eller för ortens 
identitet eller i lokala traditioner.

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att 
byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhål-
lande eller i sitt sammanhang har få motsvarig-
heter som kan belysa samma förhållande. 

Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggel-
seexpansion, som har sin huvudsakliga karak-
tär bevarad, utgör idag en så begränsad del av 
byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan 
antas uppfylla något av kriterierna för särskilt 
värdefull byggnad.

15

Plan- och bygglagen ( 2010:900)
 
 
Kulturmiljö i Plan- och bygglagens andra kapitel
2 kap. 6 § 1 
Vid planläggning, i ärende om bygglov och vid åtgär-
der avseende byggnader som inte kräver lov enligt 
denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som 
är lämpligt med hänsyn till
 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-
värden på platsen och intresset av en god hel-
hetsverkan. 
/.../
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgär-
der avseende byggnader som inte ingår i ett ärende 
enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärli-
ga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen 
ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag re-
spekteras och tillvarata

Kulturmiljö i Plan- och bygglagens åttonde kapitel
8 kap. 17 § 
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad 
ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggna-
dens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens teknis-
ka, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konst-
närliga värden.

8 kap. 13 § 
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kul-
turhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får 
inte förvanskas.
   
  Första stycket ska tillämpas också på
1. Andra anläggningar som är bygglovspliktiga enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbe-
stämmelser i en detaljplan eller i  
områdesbestämmelser, 
3. allmänna platser,
4. bebyggelseområden.

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull 
byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för 
att den har sådana värden i sig eller för att den 
utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull 
bebyggelsemiljö. Vad som sägs om byggnader 
gäller även för bebyggelseområden.

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den 
tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Exem-
pel på detta är: 
• Byggnader som representerar en tidigare 

vanlig byggnadskategori eller konstruktion 
som nu har blivit sällsynt.

• Byggnader som belyser tidigare bostadsför-
hållanden, sociala och ekonomiska villkor, 
arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, 
stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal 
samt värderingar och tankemönster.

• Byggnader som har representerat för lokal-
samhället viktiga funktioner eller verksam-
heter.

 
En byggnad kan även vara särskilt värdefull om 
den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel 
på detta är:
• Byggnader som till exempel illustrerar folk-

rörelsernas framväxt, massbilismens genom-
brott, immigration eller emigration.

• Byggnader som har tjänat som förebilder 
eller på annat sätt varit uppmärksammade i 
sin samtid.

• Byggnader som präglas av en stark arkitek-

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad/be-
byggelse (BFS 2011:6)

tonisk idé.

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om 
den i sig utgör en källa till kunskap om äldre 
material och teknik.

En byggnad kan vara särskilt värdefull från 
konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda 
estetiska kvaliteter eller har en hög ambitions-
nivå med avseende på arkitektonisk gestaltning 
eller i utförande och materialval eller i konstnär-
lig gestaltning och 
utsmyckning.

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om 
den värderas högt i ett lokalt sammanhang. 
Exempel på detta kan vara byggnader som haft 
storbetydelse i ortens sociala liv eller för ortens 
identitet eller i lokala traditioner.

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att 
byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhål-
lande eller i sitt sammanhang har få motsvarig-
heter som kan belysa samma förhållande. 

Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggel-
seexpansion, som har sin huvudsakliga karak-
tär bevarad, utgör idag en så begränsad del av 
byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan 
antas uppfylla något av kriterierna för särskilt 
värdefull byggnad.
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KULTURMILJÖLAGENS KRAV

Kulturmiljölagen (KML) inleder med att klargöra att det är en nationell 
angelägenhet att vi ska skyddar och vårdar kulturmiljön och ansvaret delar 
vi tillsammans: såväl myndighet som enskilda personer är skyldiga att visa 
hänsyn  och aktsamhet mot kulturmiljön. Lagen innehåller bland annat 
bestämmelser för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, 
fornfynd, kyrkliga byggnadsminnen och vissa kulturföremål.

Fornlämningar
Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna ti-
der, som har tillkommit genom forna tiders bruk, som är varaktigt övergiv-
na och tillkomna före 1850. Det är inte bara lämningen i sig som är skyddad 
utan till en fornlämning hör även ett så stort område på marken, sjö- eller 
havsbotten som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräck-
ligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns 
fornlämningsområde och dess storlek avgörs från fall till fall av Länsstyrel-
sen. Lämningar som är yngre än 1850 brukar kallas för övriga kulturhistoris-
ka lämningar. 

Det är förbjudet att utan tillstånd att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning.  Den som tänker t.ex. bygga något bör i god tid höra av sig 
till Länsstyrelsen för att ta reda på om någon fornlämning kan komma att 
beröras och om så är fallet samråda med Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen 
som beslutar om krav på arkeologisk undersökning och gör bedömningen 
hur bevarandet ska avvägas mot samhällsintressen vid en eventuell exploa-
tering. Länsstyrelsen kan även besluta om att en arkeologisk utredning ska 
utföras i områden som det inte finns kända fornlämningar i, men där det 
finns anledning att misstänka att det kan finnas lämningar. 

16
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Kulturmiljölagen (1988:950)

Fornlämningar i Kulturmiljölagen andra kapitlet:
 
1 §   Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.

Fornlämningar är följande lämningar efter människors 
verksamhet under forna tider, som har tillkommit ge-
nom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna:
   1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogår-
dar och andra begravningsplatser,
   2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrif-
ter, symboler, märken och bilder samt andra ristningar 
eller målningar,
   3. kors och minnesvårdar
   4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och 
andra allmänna ändamål,
   5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser 
samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana 
bostäder eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv 
och näringsfång,
   6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och 
försvarsanläggningar samt av andra byggnader och 
byggnadsverk,
   7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och likartade anläggningar för 
samfärdsel samt gränsmärken och labyrinter, och
   8. fartygslämningar.
Fornlämningar är också naturbildningar som ålder-
domliga bruk, sägner eller märkliga historiska minnen 
är knutna till liksom lämningar efter äldre folklig kult. 
Lag (2013:548)

Ingrepp i fornlämning

10 §   Den som avser att uppföra en byggnad eller en an-
läggning eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god 
tid genom att inhämta information från länsstyrelsen ta 
reda på om någon fornlämning kan beröras av företaget 
och i så fall snarast samråda med länsstyrelsen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat 
arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till den del forn-
lämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart 
anmäla förhållandet till länsstyrelsen. Lag (2013:548).

12 §   Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos läns-
styrelsen.

Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornläm-
ningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt 
förhållande till fornlämningens betydelse.

När det gäller ägaren av en fartygslämning eller ett fornfynd 
som hör till en fartygslämning får tillstånd lämnas, om inte 
särskilda skäl talar emot det.

Om någon annan än ägaren av marken eller vattenområ-
det eller ägaren av fartygslämningen ansöker om tillstånd, 
ska ansökan avslås om ägaren motsätter sig åtgärden och 
det inte finns synnerliga skäl för att lämna tillstånd. Lag 
(2013:548).

17

Kulturmiljölagen (1988:950)

Fornlämningar i Kulturmiljölagen andra kapitlet:
 
1 §   Fornlämningar är skyddade enligt denna lag.

Fornlämningar är följande lämningar efter människors verk-
samhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre 
tiders bruk och som är varaktigt övergivna:
   1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogårdar och 
andra begravningsplatser,
   2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrifter, 
symboler, märken och bilder samt andra ristningar eller 
målningar,
   3. kors och minnesvårdar
   4. samlingsplatser för rättskipning, kult, handel och andra 
allmänna ändamål,
   5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser samt 
kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder 
eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv och närings-
fång,
   6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader och för-
svarsanläggningar samt av andra byggnader och byggnads-
verk,
   7. färdvägar och broar, hamnanläggningar, vårdkasar, väg-
märken, sjömärken och likartade anläggningar för samfärd-
sel samt gränsmärken och labyrinter, och
   8. fartygslämningar.
Fornlämningar är också naturbildningar som ålderdomliga 
bruk, sägner eller märkliga historiska minnen är knutna till 
liksom lämningar efter äldre folklig kult. Lag (2013:548)

Ingrepp i fornlämning

10 §   Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning 
eller genomföra ett annat arbetsföretag bör i god tid genom att 
inhämta information från länsstyrelsen ta reda på om någon 
fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda 
med länsstyrelsen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, 
ska arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. 
Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till 
länsstyrelsen. Lag (2013:548).

12 §   Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornlämningen 
medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande 
till fornlämningens betydelse.

När det gäller ägaren av en fartygslämning eller ett fornfynd som 
hör till en fartygslämning får tillstånd lämnas, om inte särskilda 
skäl talar emot det.

Om någon annan än ägaren av marken eller vattenområdet eller 
ägaren av fartygslämningen ansöker om tillstånd, ska ansökan 
avslås om ägaren motsätter sig åtgärden och det inte finns syn-
nerliga skäl för att lämna tillstånd. Lag (2013:548).
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra cirka 15 medarbetare finns 
över hela landet och har starka kompetenser som byggnadsantikvarier, 
arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och 
samhällsplanerare. Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja 
myndigheter, allmänheten, företag, exploatörer och privatpersoner 
med tydliga underlag och utredningar, efter de senaste rönen inom 
kulturmiljöfältet. 

www.wsp.com

Kontakt
Emil Bergstén Lilja
Antikvarie och Samhällsplanerare
emil.bergsten@wsp.com

Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra cirka 15 medarbetare finns 
över hela landet och har starka kompetenser som byggnadsantikvarier, 
arkitekturhistoriker, konstvetare, kulturgeografer, arkeologer och 
samhällsplanerare. Tillsammans ser vi till att WSP kan försörja 
myndigheter, allmänheten, företag, exploatörer och privatpersoner 
med tydliga underlag och utredningar, efter de senaste rönen inom 
kulturmiljöfältet. 

www.wsp.com

Kontakt
Cecilia Lindqvist
bebyggelseantikvarie, Certifierad sakkunnig, KUL (K) 
cecilia.lindqvist@wsp.com

Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00
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BILAGA 2. 

Rödlistade och skyddade arter 

 

Figur 1.Geografisk lokalisering av rödlistade arter (röda punkter) och fridlysta art (blå punkt) i utredningsområdet (streckad yta med 
områdesindelning, se huvudrapport). 
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Skyddsvärda träd 
Tabell 1. Observationer av skyddsvärda och grova träd i inventerat utredningsområde. Diameter i brösthöjd (DBH) mättes på dem träd som 
var tillgängliga. En asterix (*) markerar jätteträd, enligt Skogsstyrelsens definition (Skogsstyrelsen, 2014). Geografisk position visas i Figur 
2. 

ID Område Trädart DBH Kommentar 

ObjP1 1 Ask 
>40 
(uppskattad) 

Identifierad på håll eftersom de står på tomtmark. 

ObjP2 1 Tall 
>60 
(uppskattad) 

Två grova tallar. Identifierade på håll eftersom de 
står på tomtmark. 

ObjP3 3 Ek 125* 

Delvis solbelyst, relativt frivuxen. Rikt bevuxen med 
lavar (bl.a. knappnålslavar) och ticka (art ej 
identifierad). 

ObjP4 3 Tall 87 Lavbeklädd stam. 

ObjP5 3 Tall 91 Med s.k. pansarbark 

ObjP6 3 Sälg 64  

ObjP7 3 Sälg 76 Med hålighet på stam 

ObjP8 3 Tall 70 Vidkronig 

ObjP9 4 Ask 29, 43 2 st äldre askar, varav en tvåstammig 
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Figur 2. Geografisk lokalisering av skyddsvärda träd (blå fyrkanter), jätteträdet (röd fyrkant) i utredningsområdet (streckad yta med 
områdesindelning, se huvudrapport). 
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Uppdragsnamn 

Örnäs 1:2 m.fl. 
Upplands bro kommun 
  
Uppdragsgivare 
Knut Jönson byggadministration AB               
Tom Ågstrand 

 

 
Knut Jönson byggadministration AB               
Tom Ågstrand 
Sollentunavägen 46 
191 40 SOLLENTUNA 
  

Vår handläggare 

Thomas Eldh 

Datum 
2013-12-09 

 

 

 

1 Uppdrag 

Syftet med utredningen är att utifrån besök på platsen och via kartstudier upprätta en 
översiktlig geoteknisk beskrivning för pågående planarbete. 

2 Objektsbeskrivning – översiktlig 

Aktuellt område är beläget på norra och östra sidan av Örnässjön mellan Bro och 
Kungsängen. Området öster om sjön utgörs till största delen av skogsmark med berg och 
morän. Inom området finns rikligt med stigar och gångvägar med möjlighet till 
promenader skidåkning mm. 
På norra sidan av sjön är det mindre skogsområden och mer öppna ytor som nyttjas som 
åkrar eller hagmark. Det finns bl.a. en hästgård samt en anläggning för sylttillverkning 
som numera är nerlagd.  

 Bild 1 Ortofoto över området 

Örnässjön 
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3 Utförda undersökningar 

Några geotekniska undersökningar har inte utförts i detta skede. 

Däremot har en okulär kartering och enkel klassificering av marken gjort vid fältbesök. 

4 Markförhållanden  

För att enklare beskriva de geotekniska egenskaperna har området delats in i 4 delar 
som grovt har har liknande geologi. 
Delområdena 1-4 framgår av bild 2 nedan: 

 
Bild 2  Områdesindelning för geologisk beskrivning 

Den geologiska kartan som ligger som bakgrund för områdesindelning på bilden ovan 
visar schematiskt de ytliga jordarna (<0,5 meters djup) samt berg i dagen.  
Färger symboliserar olika jordar enligt nedan: 
 
Ljusblå = morän, Gul = lera, Orange = sand/grus, Brun = torv/våtmark 
Röd = berg i dagen eller på ringa djup 

För att bedöma jorddjup finns en relativt ny produkt från SGU som benämns 
jorddjupskarta och ger en grov uppskattning på jordlagrens mäktighet ovan berg. 

Örnässjön
n 
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Tolkningen utgår från interpolering mellan kända punkter från exempelvis schakter 
geologiska undersökningar, geofysiska mätningar, brunnsregistret mm. 

Jorddjupskartan för det aktuella området framgår nedan. 

 

    

Bild 3 Utdrag ur jorddjupskarta från SGU 

Jorddjupskartan antyder att jorddjupen varierar mellan 0 och 10 meter. 

De små svarta punkterna i kartan symboliserar uppmätta djup och man kan konstatera att 
det är glest med fastställda jorddjup inom det aktuella området.  
Därför kan bedömningen göras att tolkningen är tämligen osäker. 

Varje delområde beskrivs var för sig, allmänt och ur geoteknisk synpunkt. 
 

5 Område 1 

Delområdet utgörs till större delen av hagmark eller åkermark kring Örnäs gård. I norra 
delen, närmast E18 gjordes ingen kartering då det pågick vildsvinsjakt i området, men 
den delen utgörs främst av morän och berg. 
I väster återfinns också ett högre beläget skogsområde med morän och berg. 
I söder gränsar området mot Örnässjön. Hagmarken och åkermarken utgörs till största 
delen av lera med inslag av berg och fastjordskullar. Närmast sjön i väster återfinns torv 
och lera. Men även längs stranden närmare livsmedelsindustrin noterades berghällar. 

Grundläggning inom morän- och bergområden kan ske direkt i mark utan några särskilda 
förstärkningsåtgärder. 

Inom lerområden kan enklare bebyggelse i form av villor och radhus normalt kunna ske 
direkt i mark utan några större åtgärder. 

Tyngre byggnader i flera plan bedöms kunna behöva grundförstärkning med pålar, 
sannolikt slagna till fast botten. 
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6  Område 2 

Område 2 utgörs av skogsmark med morän och berg i dagen. Mindre partier med lera 
förekommer i ett stråk i nordsydlig riktning centralt i området. Området gränsar till 
Örnässjön i väster och E18 i nordost. I sydost gränsar området mot Tibbleskogen som är 
ett bostadsområde under uppförande. 

Förutsättningarna för grundläggning är bra inom större delen av området och 
grundläggning kan ske i morän- och bergområden utan förstärkningar. 

Inom områden med lera och kärr bedöms lerans mäktighet vara måttlig. Eventuellt kan 
åtgärder som urgrävning och återfyllning med kvalificerade massor vara nödvändigt innan 
grundläggning kan ske. 

7 Område 3 

Område 3 utgörs av skogsmark med morän och berg i dagen, men även två mer 
sammanhängande lerpartier. Ett litet område (ca 2 ha) med lera återfinns i väster och 
angränsar mot Örnässjön. Lerans mäktighet bedöms vara begränsad då det finns berg i 
dagen i strandkanten. Ett större sammanhängande lerområde (ca 12 ha) återfinns i östra 
delen av området. Detta område är bl.a. björkskog som till en del är iordningställt som 
frisbeegolfbana och har ett flertal iordninggjorda stigar.  

Grundläggning inom morän och bergområden kan ske direkt i mark utan några särskilda 
förstärkningsåtgärder. 

Inom lerområden som ligger lite högre i terrängen bedöms enklare bebyggelse i form av 
villor och radhus normalt kunna ske direkt i mark utan några större åtgärder. 
I lägre partier där marknivån behöver höjas kan eventuellt urgrävning och återfyllning 
med kvalificerade massor vara ett alternativ.  

8 Område 4 

Det södra delområdet ligger högre i terrängen och utgörs även det mest av morän och 
berg. Ett mindre område (ca 1,5 ha) i områdets östra del utgörs dock av ett vattensjukt 
område. Detta är ett område där vatten är instängt och det har bildats ett torvlager ovan 
leran.  
Grundläggning inom morän- och bergområden kan ske direkt i mark utan några särskilda 
förstärkningsåtgärder. 

 
I det vattensjuka området behöver troligen marknivån höjas. Före höjning, om det blir 
byggnation av hus, måste man skifta ur leran mot kvalificerade massor. 

 

9 Grundvatten, ytvatten - allmänt 

Grundvattennivån i anslutning till Örnässjön bedöms sammanfalla med sjöns nivå och 
ökar troligen i riktning från denna. I morän- och bergområden förekommer grundvatten 
även som lokala vattenytor i isolerade lågpunkter i det underliggande berget. 

Ytvatten sjunker normalt ner i mulljord och vegetationstäcke. 
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Det finns ett flertal lokala kärrområden som bildats p.g.a. instängt vatten eller vid 
isolerade lerområden där vatten samlas ovan den täta leran. 

10 Kompletterande undersökningar - allmänt 

För detaljerad planläggning och projektering erfordras att geotekniska fältundersökningar 
utförs.  
Ur geoteknisk synpunkt är det framförallt lerans mäktighet, hållfasthet och 
sättningsegenskaper som behöver undersökas. Men även radonhalter, grundvatten, 
bergnivåer och övriga jordarters beskaffenhet bör kontrolleras. 

 

 
Bjerking AB 
 

 
 
Thomas Eldh 
Telefon 010-211 80 86 
thomas.eldh@bjerking.se 
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Försättsbladets bilder: Barrskog där åldrig tall finns spridd i området och död ved har börjat bildas. 
Kandelabersvamp - rödlistad art som kräver död lövved (gärna asp) för att bilda fruktkroppar.  
Hasselticka – signalart och karaktärsart i östra Svealands hässlen. Fältgentiana – rödlistad art som 
kräver bete eller slåtter för sin överlevnad, ek – mycket värdefulla naturvårdsträd.  
Foto: Janne Elmhag – Adoxa Naturvård. 
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Bakgrund 
Inför planerad detaljplaneläggning och bebyggelse av Örnäsområdet har Adoxa Naturvård 
fått i uppdrag av HSB Bostadsholmen Holding AB att genomföra en översiktlig naturvärdes-
bedömning av naturmiljön i ett ca 200 ha stort naturområde. Syftet med naturvärdes-
bedömningen är att ge ett tydligt underlag för beslutsfattande parter i den pågående 
planeringsprocessen så att höga naturvärden kan bevaras.  
 
 

Inledning/metodik 
Parallellt med naturvärdesbedömningen genomför Upplands-Bro kommun en 
naturreservatsutredning i samma område. Föreliggande naturvärdesbedömning grundar sig i 
stor utsträckning på uppgifter från denna utredning som t ex inkluderar nyckelbiotops-
inventeringar, en insektsinventering och en svampinventering. Uppgifter från artportalen, 
fornlämningsregistret och en tidigare naturvärdesbedömning genomförd av konsultfirman 
WSP i en mindre del av inventeringsområdet har också vägts in i bedömningen av områdets 
naturvärden.  Sammanställningen av befintliga uppgifter har kompletterats med 
bedömningar från en dags arbete i fält den 5 december 2013. Bedömningen av områdets 
naturvärden har delats in geografiskt i fyra klasser enligt följande: 
 
Naturvärdesklasser: 
1 – Mycket högt naturvärde  
(Naturreservat, vissa nyckelbiotoper och andra anmärkningsvärt värdefulla områden) 

2 – Högt naturvärde 
(Nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt och motsvarande ängs- och betesmarker mm) 
3 – Visst naturvärde  
(Ung skog, ofta likåldrig och med väldigt lite död ved, kraftigt kvävepåverkad betesmark mm) 

4 – Lågt naturvärde  
(Gammal åker/vall, hygge/föryngringsyta, skogsplantage mm) 
 
 

Beskrivning av inventeringsområdet 
Inventeringsområdet breder ut sig norr och öster om Örnässjön. Det begränsas norrut av 
Europaväg 18 och sträcker sig söderut ner mot Lillsjöns friluftsområde och Kungsängens 
tätort vid Granbodavägen. Området i norr, kring gården Örnäs, utgörs av ett varierat 
odlingslandskap med vallodling och  betesmark. Ridskola med islandshästar utgör den 
huvudsakliga verksamheten på Örnäs gård. Förutom stall och andra ekonomibyggnader finns 
även ett mindre antal bostadshus med tillhörande tomter och nära Örnässjöns strand i 
nordost ligger en fd livsmedelsindustri eller konservfabrik. Därifrån och söderut utgörs 
inventeringsområdet huvudsakligen av barrblandskog med ett visst inslag av lövträd – i 
synnerhet längs delar av sjöstranden. Grusvägar genomkorsar området kring bebyggelsen i 
norr och ett stort antal större och mindre stigar löper genom skogen.  
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Inventeringsområdet med färg- och bokstavskodade naturvärdesbedömningar. 

 

  1. Mycket högt naturvärde F 

  2. Högt naturvärde  A – E, J, M 

  3. Visst naturvärde  G, I, K, O 

  4. Lågt naturvärde  H, L, N 
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Klass 1  
Mycket högt naturvärde i område F 
Inventeringsområdets mest värdefulla miljö ur naturvårdssynpunkt utgörs av ekbacken på 
Örnässjöns norra sida. Här finns det mesta som krävs för en hög klassificering. En välhävdad 
betesmark med gamla grova ekar som hyser många rödlistade insekter, lavar och svampar. 
Här finns även grov lind, bok, tall, trädformad en och den hävdkrävande och rödlistade örten 
fältgentiana liksom grov död ved i form av lågor och torrträd. Miljön är strandnära, berget 
går i dagen och stenrösen förekommer. En gammal och grov solitärek, ett naturvärdesträd 
med mulm, i den gamla åkermarken i nordväst får också höra hit. Tio rödlistade insekter, 
fem rödlistade svamparter, en rödlistad lavart och en rödlistad kärlväxt har hittats här.  
(Se artlistan i bilaga 1 ). 
 
Klass 2  
Högt naturvärde i område A, B, C  
Höga naturvärden återfinns på flera olika platser inom inventeringsområdet. I den 
jordbrukspräglade nordvästra delen är det huvudsakligen områden med en historia som 
fodermarker (ängs- eller betesmarker) som hyser höga naturvärden. Under många decennier 
har dessa tidigare mer öppna områden vuxit igen och successivt utvecklat nya naturvärden 
som inte sällan är knutna till träd- och busskikt. Här förekommer relativt grov asp med bohål 
och vedsvampar samt grov tall. Inslaget av ek är stort och många olika dimensioner finns 
representerade – även grova. Hassel växer i stort antal här och flera är gamla och angripna 
av signalarten hasselticka. Området inkluderar delar som i Skogssyrelsens 
nyckelbiotopsinventering benämns ädellövskog och hällmarksskog, barrskog och betad skog 
och som klassificeras som naturvärdesobjekt. Sju rödlistade insekter och tre rödlistade 
svamparter har hittats i området liksom ett antal signalarter.  
 
Högt naturvärde i område D, E 
Klibbalsumpskogarna längs stranden mot Örnässjön är till största delen unga men äldre 
partier förekommer - främst i väster.  Där har några träd utvecklat socklar och död ved har 
börjat bildas. Strandsumpskogar är alltid värdefulla miljöer och bör i såna här sammanhang 
bedömas utifrån sin naturvärdespotential snarare än från dagssituationen. Område D 
inkluderar förutom klibbalsumpskog även en mindre areal betesmark och en talldominerad 
backe med många grova träd med höga naturvärden.  
 
Högt naturvärde i område J 
Kring bebyggelsen är allén med hästkastanj det mest värdefulla ur naturvårdsynpunkt. Här 
finns gamla träd som börjat utveckla död ved och håligheter som ger utmärkta 
förutsättningar för många organsimer – insekter, mossor, lavar och vedsvampar t ex. Spår av 
alléns fortsättning i västlig riktning från Örnäs gård  syns för övrigt i betesmarken nära 
stranden. 
 
Högt naturvärde i område M 
Barrskogen på Örnässjöns östra sida är tämligen varierad och olikåldrig och har i vissa delar 
utvecklat höga naturvärden. Längs stranden förekommer grov tall, grov asp med aspticka 
och relativt unga exemplar av det numer rödlistade trädet ask. På och kring berghällar finns 
inslag av senvuxen asp, ek, gran och tall.  Området inkluderar delar som i Skogssyrelsens 
nyckelbiotopsinventering benämns lövsumpskog och hällmarksskog och som klassificeras 
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som naurvärdesobjekt – dvs områden som inom några få decennier kommer att utvecklas till 
nyckelbiotoper. 
 
Klass 3 
Visst naturvärde i område O 
Skogen i inventeringsområdets östra del är varierad men till övervägande del bara 30 till 70 
år gammal och har därför inte hunnit utvckla några anmärkningsvärda naturvärden än. 
Skogen domineras av tall och gran men inslaget av triviallövträd som asp och vårtbjörk är 
relativt stort i synnerhet i brynmiljöer. Mindre sumpskogar med klibbal och glasbjörk 
förekommer och bidrar till områdets variation. Längs stigarna och lite här och var står grova 
tallar med tydlig naturvärdespotential. De har sparats vid tidigare avverkningar och är 
exempel på en gammal tradition att lämna särskilt utvalda träd för att de ska få växa sig 
riktigt gamla och mäktiga. Det är sannolikt att några av dem hyser den rödlistade 
vedsvampen tallticka. 
 
Visst naturvärde i område G 
Här är naturvärdesklassningen mindre säker. Uppgifter härifrån saknas och ingen 
kärlväxtinventering har genomförts på grund av det sena datumet. De historiska kartorna 
visar dock på en delvis annorlunda  markanvändning i området jämfört med de närliggande 
vallåkrarna. Område G har till en del en lång historia som betesmark och slåtteräng vilket 
ökar sannolikheten för ”visst naturvärde”. 
 
Visst naturvärde i område I 
Här förekommer öppen, sannolikt kvävepåverkad, betesmark och trädklädd betesmark med 
stort inslag av åldrande tall.  Men uppgifter härifrån saknas och delar av området skulle 
kunna hysa en artrik kärlväxtflora vilket skulle ändra bedömningen där till ”högt naturvärde”. 
 
Visst naturvärde i område K 
Påverkat strandparti nära bebyggelse. Trivial strandvegetation. Det sjönära läget ger 
bedömningen ”visst naturvärde”. 
 
Klass 4 
Lågt naturvärde i område H, L 
Här finns stora ytor slåtter- och betesvall varav huvudelen brukades som åker så sent som 
under 1900-talets senare hälft.  Åkermark från den tiden hyser sällan några högre natur-
värden eftersom den är ensartad och artfattig och vanligtvis tar tar många decennier innan 
näringsnivåerna sjunker så pass att kväveskyende och betesgynnade arter börjar vandra in. 
Men det är viktigt att tänka på att den öppna marken är en förutsättning för de mycket 
värdefulla brynzoner som utvecklats där betesmarken övergår mot den angränsande skogen. 
För områdets vilt har de öppna markerna också en stor betydelse. 
 
Lågt naturvärde i område N 
Ett skogsparti nära inventeringsområdets östgräns avverkades nyligen och hyser idag låga 
naturvärden. 
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Kulturhistoria/historisk markanvändning 
Den trädklädda betesmarken i områdena A, B, C och F har sannolikt en lång historia som 
fodermark. Under senare decennier har igenväxningen tagit fart i område A och B och den 
forna slåtterängen i område E har idag övergått till klibbalsumpskog. För drygt hundra år 
sedan bedrevs även slåtter i område A och möjligen i område B nära dagens Europaväg 18. 
Ekhagen, område F, har sannolikt en lång kontinuitet som betesmark. (Se bilaga 3 ). I 
inventeringsområdet har Riksantikvarieämbetet registrerat elva olika fornlämningar eller 
fornlämningsliknande bildningar. Bland dem finns odlingsrösen, hålyxor, gränsrösen och 
bebyggelselämningar mm (Se bilaga 2). Det finns även uppgifter om en historiskt intressant 
vägdragning, Drottning Kristinas väg. Bakgrunden till namnet är oklar eftersom drottning 
Kristina sannolikt inte har färdats i området men vägen som idag är en gång- och cykelväg 
löper från Örnäs gård och följer inventeringsområdets östra kant ner till Granhammarsvägen 
vid Hagnäs.  
 

Friluftsliv 
Området kring Örnässjön är lättillgängligt och attraktivt för det rörliga friluftslivet. I 
anslutning till inventeringsområdets södra del ligger Lillsjöns friluftsanläggning som förutom 
bad erbjuder bollspel, frisbeegolf och förtäring. Invid badet reser sig Lillsjötoppen en fd 
skidbacke som idag mest besöks för den vackra utsiktens skull. Från Lillsjöns aktivitetscenter 
löper ett antal gång- och cykelstigar och motionsspår in i inventeringsområdet. Stigarna är 
flitigt använda av motionärer och här rastar många närboende sina hundar. I den norra 
delen kring Örnäs gård är ridturer i naturen vanligt förekommande.  
 
Diskussion 
Inventeringsområdet har som helhet stor naturvärdespotential och betydande arealer 
uppvisar höga eller t o m mycket höga naturvärden. De högsta naturvärdena återfinns i 
områdets nordvästra del. Över tjugo rödlistade arter har påträffats här vilket måste 
betraktas som anmärkningsvärt mycket eftersom endast två organismgrupper, skalbaggar 
och svampar, har inventerats. De många fynden visar att området hyser ett stort inslag av 
strukturer och substrat, gamla, grova träd, död ved mm, som är viktiga förutsättningar för en 
hög biodiversitet. I det här området är också naturvärdespotentialen störst och med relativt 
små restaureringsinsatser till begränsade kostnader skulle fodermarkerna A, B, C och F 
kunna utveckla sina naturvärden ytterligare. Det samma gäller troligtvis även för område I 
där dock inventeringsunderlaget är begränsat och bedömningen därför mer osäker. Av 
hänsyn till höga naturvärden bör de nämnda områdena inte exploateras.  
 
Barrblandskogen på Örnässjöns östra sida är ännu relativt ung och har inte hunnit utveckla 
lika höga naturvärden som de trädklädda fodermarkerna nordväst om sjön. Men skogen är 
olikåldrig och varierad med torra tallhällmarker, friska grandominerade partier och små 
lövsumpskogsavsnitt vilket gör naturvärdespotentialen relativt stor. Området kommer om 
det får utvecklas fritt att inom några decennier börja utveckla naturskogskvalitéer. I dag 
förekommer områden med höga naturvärden längs stranden och i några äldre skogsbestånd 
– område M. Dessutom finns enstaka äldre grova tallar med naturvärdespotential spridda i 
området. Vid en eventuell exploatering av området bör stor hänsyn tas till område M som 
redan utvecklat höga naturvärden och till de potentiella naturvärdesträd, främst tall, som 
finns i både område M och O. 
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Signalarter, rödlistade eller på annat sätt intressanta arter funna i 
inventeringsområdet – ett urval: 
Signalarter indikerar värdefull natur med förekomst av ovanliga och rödlistade arter. 
En fylligare artförteckning redovisas i bilaga 1. 

 
Svampar 
Tallticka  Rödlistad (NT) signalart som angriper tallar som är äldre än 150 
  år. Spridda i hela inventeringsområdet förekommer många gamla 
  och grova tallar varav många sannolikt hyser tallticka. Frukt-
  kroppar av tallticka har noterats på flera träd i område C och M. 
  
Ekticka Rödlistad ticka (NT) som i Sverige växer på stammar och ibland 

även grenar av gamla ekar. Den hovformade fruktkroppen kan bli 
mycket gammal (>70 år). Här noterades den på en gammal och 
grov ek i områdets nordvästra del - F på kartan. 

  
Kandelabersvamp Rödlistad (NT) och fingersvampsliknande signalart som vanligtvis 

hittas på starkt rötade asplågor. Ekhagen - område F och i norra 
delen av område B. 

  
Hasselticka Signalart som är sällsynt i större delen av landet men som i östra 

Svealand är en karaktärsart i miljöer med gammal hassel. Här 
förekommer den talrikt i område A och B. 

 
Oxyporus latemarginatus Den här tickan finns spridd runt hela jordklotet men har aldrig 
  tidigare hittats i Norden. Den är mer frekvent söderut med 
  endast sällsynta fynd kring Östersjön - närmast i Estland och 
  Lettland. Dock anges den överallt som mycket ovanlig och 
  sällsynt. Funnen på ansamling av död ekved i sydöstra delen av 
  område B. 
 
Antrodiella ichnusana Är en nybeskriven ticka (2005) i ett besvärligt släkte där 
  skillnaden mellan flera av arterna är väldigt liten.  Det är först i 
  detta sekel som fördjupade studier i komplexet medfört tydligare 
  artavgränsningar som lett till att nya arter skiljts ut och 
  beskrivits. Denna art är en av de nyligen utskiljda. Inget fynd av 
  denna ticka finns noterat i Artportalen.  Men tickkännaren Klaes 
  Jäderfeldt i Vingåker uppger på www.svampguiden.com att han 
  tidigare hittat arten. I Örnäsområdet hittades den på liggande 
  ved av hassel i ekhagen - område F. 
 
Oxtungsvamp En rödlistad (NT) signalart som med sina köttiga, ettåriga, 
  fruktkroppar  ofta pryder basen på mycket grova ekar. I 
  ekhagsområdet, F, hittades den, under inventeringen 2013, på två 
  av ekarna. 
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Insekter  
(Se även bilaga 1)  
 
Skeppsvarvsfluga  Skeppsvarvsfluga är ingen fluga, utan en skalbagge (NT) 
  Den utvecklas i hård ved på döda ekar eller i liggande död ved, 
  men även intill barklösa bleckor på levande träd. Den kräver mer 
  eller mindre solexponerad ved och missgynnas starkt av 
  beskuggning  och igenväxning. De vuxna skalbaggarna kan ses 
  flygande kring sina värdträd under varma eftermiddagar och detta 
  svärmbeteende gör att arten går bra att påvisa med fönsterfällor. 
  Elva individer hittades i fem fönsterfällor i område A och F. 
 
Reliktbock   Rödlistad (NT) skalbagge som sällan ger sig till känna annat än 
  genom gnagspår. Den Lever i grov skorpbark på levande, gamla, 
  solexponerade tallar. Gnagspår av arten hittades på en tall i 
  öppen terräng i södra delen av område F. 
 
Plattad plattbagge Rödlistad art (VU) som lever under barken på nyligen döda träd, 
  framför allt av ek och tall. Den lever ofta tillsammans med 
  långhorningar i ved på sandiga och öppna platser. Arten kräver 
  god tillgång på död ved och tycks gynnad av brand. Ett ex hittades 
  i fönsterfälla i område F 
 
Dubbelhårig brunbagge En ovanlig brunbagge (VU) med ett begränsat antal kända 
  populationer i landet. Larvutvecklingen sker i klenare, vitrötade 
  grenar av olika lövträd, gärna i mycket skuggade lägen. Arten 
  gynnas av rishögar, varför sådana alltid bör skyddas där arten 
  finns. Ett exemplar påvisades med hjälp av fönsterfälla i område 
  F. 
 
Grön aspvedbock Vacker och rödlistad (NT) art som lever i barken på nyligen döda 
  aspar. Förpuppningen sker i en avlång kammare strax under 
  vedytan. En stor mängd gnagspår av arten hittades i område B. 

Kärlväxter  
(Kärlväxter är underrepresenterade i naturvärdesbedömningen på grund av inventeringens 
sena datum och mycket få äldre uppgifter från området). 
 
Blåsippa Signalart som här förekommer här och var i området men främst i 

de löv- och hasselrika delarna i nordväst. A och B på kartan 
 
Sen fältgentiana Fältgentiana (EN) är en kräsen ängs- och hagmarksväxt som på 

grund av fodermarkernas igenväxning och kvävebelastning numer 
anses starkt hotad. I Örnäsområdet har arten noterats i norra 
delen av område F. Sen fältgentiana, Gentianella campestris var. 
campestris, blommar som namnet antyder senare än sin tidigt 
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blommande, slåtteranpassade, artfrände Gentianella campestris 
var. suecica. 

 
Ask Ett högvuxet ädellövträd som 2010 togs upp i den nya rödlistan 

som sårbar (VU) på grund av aggressiva angrepp av en svamp-
sjukdom, askskottsjuka, som angriper både unga och gamla träd 
och därmed hotar att allvarligt reducera det svenska beståndet. 
Ask har noterats strandnära i kartans område M. 

 
Tibast Mycket giftig signalart som är vanlig i Upplands kalkrika delar men 

i övrigt är mindre allmän. I Örnäsområdet har enstaka exemplar 
noterats i område A och B. 

 
 
 
 
 
 
Rödlistans koder:  
LC = Livskraftig  
NT = Missgynnad 
VU = Sårbar 
EN = Starkt hotad 
CR = Akut hotad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
1. Artförteckning 
2. Fornlämningskarta 
3. Historiska kartor 
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Bilaga 1

Företckning över arter funna i Örnäsområdet.

Svampar

Svenskt namn Vetenskapligt namn Status Område Kommentarer

Svenskt namn saknas Antrodiella ichnusana ovanlig F På liggande hassel

Kandelabersvamp Artomyces pyxidatus NT B, F På asplågor

Hasselticka Dichomitus campestris S A, B, F Talrik

Oxtungssvamp Fistulina hepatica NT F På två ekar.

Svenskt namn saknas Inocybe muricellata ovanlig F Trådskivling som kräver näringsrik mark

Fransig ockraporing Junghuhnia lacera NT F

Ekticka, Phellinus robustus NT F Hård, mångårig ticka på gammal ek

Poppelspröding Psathyrella sylvestris ovanlig F

Rutskinn Xylobolus frustulatus NT F

Lundspindling Cortinarius nemorensis A Indikerar rik ädellövskog

Tårkragskivling Hemistropharia albocrenulata NT A

Äggkremla Russula lutea A Indikerar näringsrik mark

Kamkremla Russula  pectinata A Indikerar näringsrik mark

Pelargonkremla Russula pelargonia A Indikerar näringsrik mark

Aprikoskremla Russula risigallina B Indikerar näringsrik ädellövskog

Ockratagging Steccherinum ochraceum ovanlig A Hittas mest i rikare ädellövskogsmiljö.

purpurticka Ceriporia purpurea ovanlig B På asp

Svenskt namn saknas Oxyporus latemarginatus B Ny art för Norden

Aspticka Phellinus lundellii M

Lavar

Brun nållav Chanaenoteca phaeocephala F På ek

Gul dropplav Cliostomum corrugatum NT F På ek

Liten spiklav Calicium parvum M På tall

Mossor

Blåmossa Leucobryum glaucum S A I hällmarksområde



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Naturvärdesbedömning Örnäs, Adoxa, 2014-01-14

Adoxa Naturvård

www.adoxanatur.se

Insekter (Endast rödlistade)

Inhysingskortvinge  Thamiaraea hospita NT ?

Smalknäppare Procraerus tibialis NT B På ek

Svartspetsad rödrock  Ampedus praeustus NT F På ek

Elegant halvknäppare  Microrhagus lepidus NT F På ekgrenar

Skeppsvarvsfluga Lymexylon navale NT A, F Talrik på ek

Svart barkglansbagge Rhizophagus picipes NT A På sälg. Ny art för Uppland

Plattad plattbagge  Pediacus depressus VU F På ek

Ekmulmbagge Pentaphyllus testaceus NT F På ek

Gulbent kamklobagge  Allecula morio NT F På ek

Gulhornad gaddbagge Mordellistena variegata NT A Trivs i liggande klenved av bla hassel

Dubbelhårig brunbagge Anisoxya fuscula VU F Trivs i skuggade rishögar från lövträd 

Reliktbock Nothorhina muricata NT F På grov och solbelyst tall

Blankbock Obrium cantharinum NT B, F På solexponerad asp

Prydnadsbock  Anaglyptus mysticus NT A Trivs i hård solexponerad lövträdsved

Grön aspvedbock Saperda perforata NT B På asp

Plattad lövvedborre Xyleborus monographus NT F På ek

Smal lövvedborre Xyleborinus attenuatus ? På vitrötad hassel. 

Kärlväxter

Ask Fraxinus exelcior VU M

Sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris EN F

Vårärt Lathyrus vernus S F

Blåsippa Hepatica nobilis S A, B, F, M

Tibast Daphne mezereum S A, B



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Naturvärdesbedömning Örnäs, Adoxa, 2014-01-14

Bilaga 2 

 

Fornlämningar i Örnäsområdet. 

Karta från Riksantivarieämbetets fornsök. http://www.fmis.raa.se 

 

RAÄ Västra Ryd  51:1 Fornlämningsliknande bildning (röjningsrösen)  

RAÄ Västra Ryd 52:1 Fornlämningsliknande bildning 

RAÄ Västra Ryd 94:1 Fyndplats (skafthålyxa mm)  

RAÄ Västra Ryd 96:1 Färdväg (vägbank) 

RAÄ Västra Ryd 97:1 Fyndplats (skafthålyxa mm) 

RAÄ Västra Ryd 170:1 Fyndplats 

RAÄ Kungsängen 97:1 Gränsmärke 

RAÄ Kungsängen 98:1 Gränsmärke 

RAÄ Kungsängen 201:1 Gränsmärke 

RAÄ Kungsängen 201:2 Fornlämningsliknande bildning 
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Bilaga 2  

Fornlämningar i Örnäsområdet forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta från Riksantivarieämbetets fornsök.  http://www.fmis.raa.se 

 

RAÄ Kungsängen 143:1 Bebyggelselämning (3 husgrunder) 
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Bilaga 3 

 

Historiska kartor – Örnäsområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Häradsekonomiska kartan från tiden vid förra sekelskiftet (1899-1900). 

 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Naturvärdesbedömning Örnäs, Adoxa, 2014-01-14

 

Bilaga 3 forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska kartan 1951. 
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Övrigt foto: J Elmhag 
Fältarbete: Sandberg och Elmhag 

Hemsida: www.adoxanatur.se 
2022-08-06 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nötväckan har murat igen det gamla 
hackspettshålet med lera till lagom 
storlek så att större fåglar och andra 
objudna gäster inte kan komma in. 
Tallhällmark söder om bergtäkten. 
Säker häckning – kriterium 20. 
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Titelbladets fotografi: Svarthätta – en skicklig sångare med flera sannolika häckningar i området. 

 

 
Inledning 
I samband med detaljplanearbete i Örnäsområdet har behov av artinventeringar 
uppkommit. Det gäller organismgrupperna fåglar, groddjur och fladdermöss som alla 
omfattas av artskyddsförordningen. Adoxa Naturvård i samarbete med Biomedia Omberg 
fick uppdraget av Upplands Bro kommun. 
 
 

Sammanfattning 
Det noterades 24 häckande fågelarter i inventeringsområdet våren 2022. Av dessa var bofink 
överlägset vanligast med 19 sannolika häckningar. Elva av arterna noterades med endast en 
sannolik häckning. Tre rödlistade arter häckar i området. Grönfink (EN) – en häckning, stare 
(VU) – en häckning och svartvit flugsnappare (NT) – tre häckningar. Inga arter som ingår i 
EU:s fågeldirektiv noterades. Fågellivet i området bedöms som typiskt och representativt för 
tätortsnära skogsområden i östra Svealand.  
 
Vid ett eventuellt genomförande av detaljplanen kommer områdets fågelfauna att påverkas 
negativt. Samtliga 24 arter bedöms dock kunna finna lämpliga biotoper västerut i eller i 
anslutning till det angränsande naturreservatet och därmed bibehålla gynnsam 
bevarandestatus. Det är viktigt att genomföra avverkningar och liknande störande 
verksamhet under perioden augusti – april så att inte häckningar äventyras, att bon inte 
förstörs och att fågelungar inte dör. 
 
Mindre vattensalamander finns i ett vattenområde söder om bergtäkten. Större 
vattensalamander noterades inte under inventeringen. Inte heller brungrodor och vanlig 
padda. Eftersom mindre vattensalamander är fridlyst bör hydrologin i salamandervattnet 
bevaras och åtgärder vidtas för att underlätta fortplantning och överlevnad. 
 
En fladdermusinventering genomfördes under juli och augusti. Tre av våra allra vanligaste 
arter noterades vid upprepade tillfällen på flera platser i inventeringsområdet. Högst 
aktivitet noterades i brynzonen mellan skog och betesmark i norr. Dvärgpipistrell och 
nordfladdermus gav flest registreringar. Enstaka större brunfladdermus noterades också. Vid 
en eventuell exploatering kan de negativa effekterna på fladdermöss minskas genom att 
spara så mycket naturlig skog som möjligt, anlägga småvatten och sätta upp 
fladdermusholkar. Fladdermössen har tillgång till lämpliga biotoper i närområdet. 
 
 

Metod 
 
Fåglar 
Häckfågelinventering: Vi kombinerar linjetaxeringsmetodik och metodiken från så kallade 
atlasinventeringar. Vid atlasinventeringar inventeras ett visst geografiskt område och 
samtliga arter som hörs och ses noteras och tilldelas en poäng beroende på aktivitet eller 
häckningskriterium – se tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Här framgår vilka häckningskriterier som användas i häckfågelsinventeringen. 

Ju högre poäng desto mer sannolik bedöms artens häckning i området vara. 

 
 
Vid linjetaxering går inventeraren systematiskt en likartad slinga vid upprepade tillfällen – 
tidigt på morgonen fyra olika dagar under häckningstid. Ju fler noteringar som görs av arten 
på samma plats desto större bedöms sannolikheten för häckning vara. Kombinationen av 
inventeringsmetoder innebär att även observationer med låga häckningspoäng kan bedömas 
som sannolik häckning om dessa observationer görs vid upprepade tillfällen. Inventeringen 
resulterar i en artlista med bedömning av sannolik häckning samt en karta med sannolika 
häckningar markerade. 

 
Eftersom man vill få med så många arter som möjligt är det viktigt att sprida ut besöken 
under perioden 15 april till 5 juni. Däremellan besöktes området 5 maj och 21 maj. Exakt när 
besöken genomförs beror på många faktorer – till exempel temperatur och 
vindförhållanden. 

 
 
Groddjur 
Inför inventeringen ansöktes om dispens från Artskyddsförordningens skrivningar som rör 
groddjur. Länsstyrelsen i Stockholm gav dispens omgående så att salamandrar och andra 
groddjur kunde börja eftersökas med hjälp av håv och flaskfällor redan i början av maj. 
Visuellt eftersök, ibland med hjälp av kikare, gjordes i samtliga vatten. Flaskfällor användes 
där vattnet var tillräckligt djupt – endast i vattenområde 11 och 15. Där inga groddjur visade 
sig och vegetationen tillät det undersöktes vattnet med hjälp av håv.  
 
I samband med groddjursinventeringen kartlades inventeringsområdets vattenområden 
översiktligt. Det vill säga de ytor som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. 
Några gränspunkter vid varje vattenområde markerades med GPS i fält den 21 april och 
arealen uppskattades. Med vattenområde menas här ett område där vattenspegel bildas och 
kvarstår under en väsentlig del av året. Se karta 1 nedan. 
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Fladdermöss 
Fladdermusinventeringen genomfördes med ultraljudspejling av flygande djur under tre 
kvällar/nätter i juli och augusti – 5 juli, 24 juli och 31 juli. Fladdermössens för oss ohörbara 
frekvenser spelades in med hjälp av en ultraljudsmikrofon kopplad till en dator eller 
smartphone. Ett program i datorn jämförde sedan de inspelade ljuden med kända ljud från 20 
svenska fladdermusarter och det inspelade ljudet kopplades till en av dessa arter. 
Mikrofon: Echometer Touch 2 Pro. Mjukvara: Echo Meter Touch Bat Detector.  
 
 

 
Beskrivning 
Området är beläget mellan Lillsjön-Örnässjöns naturreservat och E18. Största delen utgörs 
av skogsmark som övergår i ett kulturlandskap med gammal åker och betesmark i norra 
delen. Centralt finns även ett stort område som nyttjas till materialhantering och 
materialåtervinning – sten, grus och fyllnadsmassor till exempel. Inventeringsområdet ligger 
delvis inom värdekärnan för Görvälns grönkil. Små områden med ytligt grundvatten som 
klassas som vattenområden enligt miljöbalken förekommer inom inventeringsområdet. De 
högsta naturvärdena i området är knutna till äldre barrskogar, sumpskogar, småvatten och 
större ädellövträd. 
 
 

Resultat 
 
Groddjur 
Inventeringsområdets vattenområden erbjuder inga ideala förhållanden för groddjur. Alla 
undersökta vattenområden utom 15 och eventuellt 11 torkar ut tidigt på säsongen, de flesta 
redan i maj. Att vattensamlingarna behåller ett vattendjup på några decimeter över 
sommaren är viktigt och till och med avgörande för groddjurens fortplantning – i synnerhet 
för vattensalamandrar. Mer temporära vattensamlingar kan ändå spela en positiv roll för 
groddjurens födosök och tillfälliga vistelse i området. 
 
En notering gjordes av mindre vattensalamander i vattenområde 15. Inga noteringar gjordes 
av vanlig groda, åkergroda eller vanlig padda. Inte heller noterades någon större 
vattensalamander.  
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Karta 1. Vattenområden som undersöktes under inventeringen av groddjur är markerade med blått. 
Samtliga områden utom 11, 15 och eventuellt 18 var så uttorkade redan i slutet av maj att de 
upphörde att fungerar som lämpliga fortplantningslokaler för groddjur. Men de kan under delar av 
året fungera som tillfälliga uppehållsplatser och för födosök till exempel. 

 
 

Vattenområde Ungefärlig* areal m² Permanent 
vattenspegel 

Groddjur 

1 200 Nej --- 

2 25 Nej --- 

3 20 Nej --- 

4 20 Nej --- 

5 300 Nej --- 

6 600 Nej --- 

7 150 Nej --- 

8 200 Nej --- 

9 1200 Nej --- 

10 800 Nej --- 

11 600 Ja --- 
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12 3000 Nej --- 

13 Dike Nej --- 

14 Dike Nej --- 

15 500 Ja Mindre 
vattensalamander 

16 100 Nej --- 

17 200 Nej --- 

18 Dike Nej --- 

*Uppskattad areal vid högsta vattennivå. 
 
 
Fåglar 
Här nedan följer en redovisning över anträffade arter som hävdar revir och/eller häckar i 
inventeringsområdet. Se även kartan i bilaga 3 där arternas ungefärliga häckningsplats 
framgår. 
 

Art Antal revir Art Antal revir 

Ringduva 4 Blåmes 5 

Gök 1 Talgoxe 10 

Större hackspett 1 Nötväcka 4 

Koltrast 10 Trädkrypare  1 

Taltrast  10 Skata  1 

Gärdsmyg 3 Nötskrika 1 

Rödhake 10 Pilfink 1 

Svarthätta 5 Stare (VU) 2 

Törnsångare  1 Trädgårdssångare 1 

Lövsångare 2 Rödstjärt 1 

Kungsfågel 2 Bofink  19 

Svartvit flugsnappare (NT) 3 Grönfink (EN) 1 

 
 
Ringduva (kriterium 7) 
Cirka 4 revir. Miljön är lämplig för arten och den häckar med stor sannolikhet. Har på senare 
år alltmer blivit en stadsfågel och bygger gärna sitt bo i granar, även i träd som står på 
tomtmark. Arten har de senast 10-20 åren ökat kraftigt i Svealand 
 

Gök (kriterium 3) 
Arten uppehåller sig i området för att leta rätt på lämpligt ”värdpar”. Har ”ropat” vid två 
tillfällen. Sannolikt är det trastbon (som är lätta att hitta) som göken intresserar sig för i 
första hand. 
 

 
Större hackspett (kriterium 5) 
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Det finns minst 1 revir inom området. Men flera observationer har gjorts vid ett tillfälle. 
Flera färska hackspettssmedjor har noterats, vilket tyder på att arten är aktiv och uppehåller 
sig inom hela inventerigsområdet. 
 

Koltrast (kriterium 16) 
Uppehåller sig inom området med med minst 10 sjungande hanar. Lämplig häckningsmiljö 
finns. En art som blir allt vanligare och gynnas bland annat av milda vintrar. 
 
Taltrast (kriterium 6) 
Taltrastens karakteristiska sång har hörts under större delen av inventeringsperioden. 10 
revir inom området. Lämplig häckningsmiljö finns i stort sett ionom hela området. 
 
 
 

 

Gärdsmyg (kriterium 8) 
Förekommer inom området 
med minst 3 sjungande 
hanar. Lämplig 
häckningsmiljö finns här och 
var, till exempel i rotvältor 
eller i täta och snåriga 
buskage. Arten har generellt 
sett ökat i Sverige på senare 
tid. 
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Rödhake (kriterium 3)  
Relativt vanligt i området, med 
minst 10 revir. En av de 
vanligaste fåglarna inom 
området. Arten har på senare 
tid ökat i Sverige, i såväl barr- 
som blandskog. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Svarthätta (kriterium 3) 
Fem sjungade hanar hävdar 
revir. Förekommer framförallt i 
blandskog som är tätare, gärna 
där det finns fuktiga miljöer, 
ungskog och snåriga buskage. 
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Törnsångare (kriterium 3) 
Arten hävdar revir i norra delen av området, i brynmiljön intill hästhagarna. Här är 
landskapet halvöppet med spridda buskar. Miljön är idealisk för törnsångare. 
 
Lövsångare (kriterium 3) 
Förekommer inom området med bara 2 revir. Arten har annars hörts vid enstaka tillfällen på 
flera platser (lätt att förbise). En av våra vanligaste arter i Stockholmstrakten, tillsammans 
med bofink.  
 

 
Kungsfågel (kriterium 3) 
Arten uppträder inom 
området med minst 2 revir. 
Den noterades sparsamt vid 
det första inventerings-
tillfället, men vid de senare 
tillfällena observerdes den 
på minst två platser. Lätt 
att förbise. 
 
 
 
 
 

 
 
Svartvit flugsnappare (NT) (kriterium 14)  
Iakttagen i norra delen av området intill bostadsbebyggelse med 3 revir. Förefaller häcka i 
holkar. 
 
Blåmes (kriterium 16) 
Observerad på flera platser i området, med mat i näbben till ungar. Minst 5 revir.  
 
Talgoxe (kriterium 16) 
Iakttagen på flera platser i området, bl.a. med mat i näbben. Minst 10 revir. Gynnas av 
holkar som finns uppsatta på villatomter. 
 
Nötväcka (kriterium 20) 
Noterad inom hela området, totalt 4 revir, bl.a. ett bofynd med ungar. Arten föredrar 
blandskog och gärna ek som boträd, men även allehanda hålträd fungerar som boträd. Arten 
är franförallt kopplad till skogar där ek förekommer. 
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Trädkrypare (kriterium 3) 
Hävdar revir på en lokal 
inom området. Har noterats 
några gånger vid enstaka 
tillfällen. Lätta att missa då 
den har dolda vanor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skata (kriterium 12) 
Observerad i områdets sydöstra kant. Inget bofynd har gjorts men flera obeservationer tyder 
på att arten kan häcka i inom området eller strax utanför. 
 
Nötskrika (kriterium 7) 
Ett revir. Miljön är lämplig för arten och den häckar med stor sannolikhet då den setts med 
mat i näbben. Närvaro av ek och hassel gynnar arten. 
 

 
Stare (VU) (kriterium 16)  
Häckar med minst 2 par i 
norra delen av området i 
anslutning till bebyggelsen 
(holkar). Arten förekommer 
flitigt näringssökande i 
hästhagen, bl.a. med mat i 
näbben. Generellt sett 
minskar arten i hela Sverige 
och det är därför svårt att 
uttala sig om utvecklingen i 
Örnäsområdet på sikt. 
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Bofink (kriterium 16) 
Observerad frekvent inom 
hela inventeringsområdet 
och är en av de vanligaste 
arterna i området. Minst 19 
revir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grönfink (EN) (kriterium 3)  
Sedd inom inventeringsområdet i den norra delen vid samtliga tillfällen. Lämplig miljö finns 
för arten. Generellt sett minskar arten i hela Sverige och det är därför särskilt svårt att uttala 
sig om utvecklingen på sikt i Örnäsområdet. 
 
 
 
 

Väderleksförhållanden  
Under större delen av inventeringen har högtrycksbetonat väder dominerat. Temperaturen 
har i april och inledningsvis i maj varit sval, men i början av juni har det varit näst intill 
sommartemperatur. Det kyliga vädret i april och i början av maj kan ha medfört att 
aktiviteten (sången) hos flera fågelarter stundtals varit onormalt avmattad. Det är därför 
möjligt att antalet revir för vissa fågelarter är underskattad. Det kan heller inte uteslutas att 
någon fågelart helt enkelt kan ha undgått upptäckt. Väderförutsättningarna vid 
fladdermusinventeringen har varit gynnsamma. Möjligen påverkade vinden den 31 juli 
inventeringsresultatet negativt. 
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Fladdermöss 
Fladdermusinventeringen genomfördes under två sena kvällar i juli 2022 och visar att 
området attraherar åtminstone tre fladdermusarter. Dvärgpipistrell och den rödlistade 
nordfladdermusen är båda vanliga arter som kan förväntas uppehålla sig i inventerings-
området med omgivningar för födosök och dagvila, eventuellt även för övervintring. Större 
brunfladdermus noterades ett fåtal gånger i området. 
 
 Tabell 1 
Art  2022-07-05 2022-07-24 2022-07-31 Totalt 

Nordfladdermus 27 2 10 39 

Dvärgpipistrell 28 16 2 46 

Större brunfladdermus 6 3 --- 9 

     

     

Temperatur 17° 18° 18°  
Molnförhållanden Klart Mulet Halvmulet  
Vind Lugnt* Lugnt Blåsigt  
Störning** 
 
  

Belysning i 
söder, biltrafik 
i öster  

Belysning i 
söder, biltrafik 
i öster 

Belysning i 
söder, biltrafik 
i öster  

Besökstid 22:30 – 00:10 22:15 – 23:40 22:30 – 23:30  

     
Antalet observationer i tabellen är ofta av samma individ.  
Siffran bör därför ses som ett mått på aktivitet snarare än på populationens 
storlek. 

 

 
*Tilltagande vind efter 23:00   

**Gatlyktor, arbetsplatsbelysning, informationsskylt, vattentorn   

 

 

 
 
Diskussion - Groddjur 
Trots tre upprepade besök under april och maj vid 15 vattenområden noterades inga 
stjärtlösa groddjur. Inte heller fångades några stjärtlösa groddjur i de flaskfällor som 
placerades ut i vattenområde 11 och 15 vid tre tillfällen. De tre arter som är så pass vanligt 
förekommande i den här delen av landet att de kunde förväntas visa sig under 
inventeringarna i Örnäs är vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. Av inventeringen går 
det inte att dra slutsatsen att arterna saknas i området. Enstaka individer uppehåller sig 
sannolikt emellanåt i området på jakt efter föda och lämpliga vatten för fortplantning.   
 
En fångst av mindre vattensalamander gjordes i vattenområde 15 – en hona i lekdräkt. 
Vattenområde 15 har flera av de egenskaper som är viktiga för vattensalamandrarnas 
fortplantning. Det ger intryck av att hålla vatten permanent över sommaren, djupet är några 
decimeter, bortemot en halv meter – åtminstone centralt i vattensamlingen. Det finns gott 
om skyddande vegetation och det är tämligen öppet så att solen kan värma vattnet tidigt på 
säsongen. Stränderna är dock inte optimala. De är bitvis branta och bitvis dominerade av 
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svårgenomtränglig vegetation. Större vattensalamander lär vara mer nogräknad när det 
gäller fortplantningsvatten och det är inte ovanligt att mindre vattensalamander 
förekommer som enda salamanderart i vissa vatten. En kvalificerad gissning är att större 
vattensalamander saknas här men motsatsen kan inte uteslutas. 
 
Vattenområde 15 och det närliggande vattenområde 11 bör behållas så att mindre 
vattensalamander kan leva vidare i området. Det är avgörande att hydrologin behålls 
oförändrad eller att man genom olika åtgärder ser till att tillflöde och frånflöde balanseras så 
att en permanent vattensamling bibehålls. Vattensamlingens stränder kan med enkla medel 
salamanderanpassas genom att göra dem mindre branta och genom att slå delar av 
omgivande vegetation. Mot söder bör skuggande träd och buskar avverkas. Att försiktigt 
under vinterhalvåret gräva ur eller fördjupa vattensamlingens centrala del skulle också vara 
gynnsamt för den mindre vattensalamandern. Även större vattensalamander gynnas av 
sådana insatser.  
 
Det är minst lika viktigt att tänka på salamandrarnas möjlighet till skydd och födosök under 
vinterhalvåret. Djuren bör ha tillgång till skog, stensamlingar, död ved eller rishögar inom ca 
50 meter från vattnet – absolut som längst inom 300 meter.  
 
 
 

Diskussion - Fåglar 
24 olika fågelarter bedöms häcka inom inventeringsområdet. Alla vilt förekommande fåglar 
är skyddade enligt artskyddsförordningen. Trots att alla arter formellt omfattas av samma 
skydd, ska enligt Naturvårdsverket (2009) följande fågelarter prioriteras:  
 

• Rödlistade arter - enligt den senaste nationella rödlistan (SLU-Artdatabanken 2020).  
• Arter upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv (samma arter som är markerade med B 

i artskyddsförordningens bilaga 1).  
• Arter som har minskat med 50% eller mer under åren 1975–2005 enligt Svensk 

häckfågeltaxering.  
 
Enligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att: 

• Avsiktligt fånga eller döda djur.  

• Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- 
och flyttperioder. 

• Avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen. 

• Skada eller förstöra djurens fortplantingsområden eller viloplatser. 
 
 
Sedan mars 2021 då en dom i EU-domstolen enligt Skogsstyrelsens tolkning slog fast 
att delar av Sveriges tillämpning av artskyddsförordningen inte är förenlig med EU-
lagstiftningen har fridlysningens tolkning varit föremål för diskussion. Det juridiska läget är 
oklart i skrivande stund. Förenklat kan man säga att det sedan domen i EU-domstolen finns 
två tolkningar:  
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1 Skydd på individnivå – Skogsstyrelsens tolkning. Skogsstyrelsen menar att avgörandet i EU-
domstolen visar att delar av Sveriges tillämpning av artskyddsförordningen inte är förenlig 
med EU-lagstiftningen.  
 
2 Skydd på artnivå – Naturvårdsverkets tolkning som inte innebär någon förändring 
gentemot rådande praxis. Det vill säga att förbuden endast gäller vissa fågelarter och i de fall 
som artens bevarandestatus hotas. 
 
 

Skogsstyrelsens tolkning 
Skogsstyrelsens tolkning innebär mer långtgående försiktighetsåtgärder vid avverkningar och 
andra typer av exploateringar. Alla individer av de fridlysta arterna ska skyddas och likaså 
deras livsmiljöer inte minst under häckningstid. 
   
 

Naturvårdsverkets tolkning 
Naturvårdsverkets bedömning är att tidigare MÖD-praxis får anses fortsätta gälla tills vidare. 
Mark- och miljööverdomstolen har enligt Naturvårdsverkets bedömning inte ändrat sin 
praxis avseende perspektivet individ/art när det gäller fåglars fridlysning.  
 
 

Vår bedömning 
Det juridiska läget är oklart när det gäller tolkningen av Artskyddsförordningens tillämpning. 
Eftersom myndigheterna Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har motstående 
uppfattningar i frågan är det rimligt att avvakta med förändringar av tillämpningen tills 
myndigheterna enas om en gemensam vägledning. Vi rekommenderar därför samma 
förhållningssätt som tidigare. Det vill säga att exploaterande projekt inte kan stoppas där 
endast sådana arter förekommer som anses ha gynnsam bevarandestatus på lokal eller 
regional nivå och efter exploateringen även anses behålla gynnsam bevarandestatus.  
 
För att förbud ska utlösas med stöd i artskyddsförordningen måste en verksamhet nå upp till 
en sådan nivå av påverkan, att den försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus 
för arten eller den lokala eller regionala populationen. Alternativt, att verksamheten 
försämrar artens bevarandestatus eller möjlighet att nå gynnsam bevarandestatus. 
Artsammansättningen bland fåglarna inom området bedöms vara representativ för ett 
tätortsnära skogsområde i östra Svealand. Vi bedömer vidare att inventeringsområdet inte 
är avgörande för de iakttagna arternas bevarandestatus och därmed ska inga särskilda 
skyddsåtgärder behöva vidtas för att undvika förbud enligt artskyddsförordningen.  
 
 

Konsekvensanalys - Fåglar 
En konsekvens av att detaljplanen genomförs blir att enskilda fåglars livsmiljö kommer att 
påverkas. Graden av påverkan beror på den kommande tillgången till grönområden och hur 
dessa utformas. De flesta arter kommer att försvinna från området när en eventuell 
exploatering tar fart. Exempelvis kungsfågel, nötväcka, trädkrypare och gärdsmyg. Dessa 
och de flesta övriga av inventeringsområdets arter tar sannolikt sin tillflykt till det 
angränsande naturreservatet.  
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De rödlistade arterna svartvit flugsnappare (NT) stare (VU) och grönfink (EN) bedöms kunna 
fortleva i utkanten av inventeringsområdet under förutsättning att blandskog och öppna 
kulturmarker sparas. Till exempel är de hästbetade hagarna utanför detaljplaneområdet 
positiva för dessa arter. Stare och Svartvit flugsnappare svarar ofta positivt på uppsättning 
av holkar och kan bli kvar i grönområden där sådana insatser görs.  
 
För de 24 noterade fågelarterna inom inventeringsområdet är bedömningen att 
populationer av dessa arter fortsättningsvis kommer att finnas kvar utanför detaljplanerat 
område. Bedömningen grundar sig på att de idag förekommer tämligen frekvent i 
Örnäsområdet med omnejd. 
 
En tänkvärd lärdom av inventeringsresultatet är att om avverkning och annan 
genomgripande exploaterande verksamhet genomförs under maj och juni så omintetgörs 
ungefär 100 häckningar av 24 fågelarter det året. En mycket olycklig konsekvens som dock 
går att minska effekten av genom att planera verksamheten till perioden augusti – april. 
 
 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Det är ur fågelsynpunkt positivt att träd och buskar av olika åldrar får finnas kvar i 
bebyggelsemiljön. Graden av påverkan beror på bland annat tillgång till grönområden, dess 
storlek och kvalité. Ju fler träd och buskar som lämnas kvar desto bättre för områdets fåglar. 
Död ved kan med fördel lämnas i lämplig omfattning. Tillgång till vattensamlingar och 
fågelholkar är positivt för många arter. En mycket viktig åtgärd ur fågelskyddssynpunkt är att 
avverkningar och liknande störande verksamhet genomförs under perioden augusti - april så 
att inte häckningar äventyras, att bon inte förstörs och att fågelungar inte dör.  
 
 

Artportalen 
Spillkråka har rapportertas till Artportalen från inventeringsområdet vid tre tillfällen de 
senaste fem åren. En av rapportörerna anger en torraka med hackmärken som spår efter 
spillkråka. Spillkråka är upptagen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Den var länge klassad som 
livskraftig, men har på grund av en negativ trend de senaste 15 åren, rödlistats som nära 
hotad (NT). Spillkråkan utnyttjar huvudsakligen grov asp och tall som boträd. Det finns några 
få lämpliga värdtallar i områdets västra del. Inga hack som indikerar häckning eller förekomst 
av spillkråka har noterats under inventeringen 2022. Arten är känd från det angränsande 
naturreservatet och inventeringsområdet används troligen för födosök.  
 
 

Diskussion - Fladdermöss 
Fladdermöss födosöker inom större delen av inventeringsområdet. Två av våra allra 
vanligaste arter noterades vid upprepade tillfällen på flera platser inom inventeringsområdet 
– nordfladdermus och dvärgpipistrell. Förutom ultraljudspejling gjordes visuella 
observationer av de två arterna. Något färre observationer gjordes av större 
brunfladdermus. Det beror troligen på att den jagar på lite högre höjd och över lite större 
områden och därför återkommer till samma plats mer sällan än sina mindre släktingar.  
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Den nattliga belysningen i verksamhetsområdet/grustäkten utgörs av flera starka 
strålkastare och en kraftigt upplyst informationsskylt. Troligen har belysningen en negativ 
effekt på fladdermusaktiviteten i området. Även vid vattentornet, vid vägar och bebyggelse i 
den södra delen är belysningen påtaglig. Nordfladdermus och dvärgpipistrell tillhör de mest 
ljuståliga fladdermusarterna vilket kan vara en av förklaringarna till deras förekomst i 
området. 
 
Störst fladdermusaktivitet konstaterades i brynzonen mellan skog och odlingslandskap och 
vid bebyggelsen i inventeringsområdets norra del. Men också i brynzoner mot 
verksamhetsområdet noterades hög aktivitet av nordfladdermus och dvärgpipistrell. 
Påfallande många noteringar gjordes i tämligen tät skog. Där verkar de dock uppehålla 
betydligt kortare tid än i brynzonerna Se kartan i bilaga 4 nedan. Förhållandevis få 
observationer gjordes den 31 juli. Det är oklart varför. En möjlig förklaring kan vara den 
något kraftigare blåsten vid det tillfället. 
 
Fladdermössen har i inventeringsområdet, och i anslutning till det, tillgång till byggnader och 
i viss mån även till hålträd för både sommar- och vinterviste. I synnerhet nordfladdermus 
och dvärgpipistrell är vanligt förekommande i våra byggnader – på vindar, i andra skrymslen 
och under takpannor. Närheten till småvatten i och i anslutning till 
verksamhetsområdet/grustäkten och till Örsjöns vatten är också till fördel för områdets 
fladdermöss. 
 
 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Vid en eventuell exploatering av området riskerar både sommar- och vintervisten, småvatten 
liksom födosöksområden att förstöras. Åtgärder bör vidtas för att minska förlusten av 
fladdermusbiotoper. Så mycket naturlig skogsvegetation som möjligt bör sparas. I synnerhet 
varierad lövskog med gläntor och dungar samt eventuella hålträd. Fladdermöss gynnas om 
dessa miljöer inte utsätts för belysning. Områden med buskvegetation, gräs och örter gynnar 
fladdermössen indirekt genom att attrahera insekter som fladdermössen utnyttjar som föda. 
Småvatten är viktiga för fladdermössens vattenförsörjning och för insektsproduktion. Sådana 
bör därför bevaras och nyanläggas. Fladdermusholkar kan till en del kompensera för förlust 
av sommarvisten.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 
1 Karta – inventeringsområdet  
2 Miljö- och artbilder 
3 Karta – sannolika häckningar 
4 Karta - fladdermusobservationer 
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Bilaga 1 
Inventeringsområdet 
 

 
Ungefärligt detaljplaneområde = inventeringsområdet - markerat med rött. 
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Bilaga 2 
Miljö- och artbilder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hona av mindre vattensalamander i lekdräkt fångad med flaskfälla i vattenområde 15. 
 

 

 

Vattenområde 15. Miljön är inte idealisk men här kan sannolikt mindre vattensalamander 
fortplanta sig. I vattnet i bildens nederkant anas en flaskfälla med vakare. 
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Vattenområde 8. Fuktig jord. Ett typiskt exempel på hur tidigt de flesta vattenområden torkar ur. 
Bilden är tagen den 18 maj 2022. En månad tidigare syntes vattenspegel centralt i bilden och 
vattendjupet var som mest 2 dm. 
 
 

 
 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Naturinventering – fåglar, groddjur och fladdermöss, Adoxa, 2022-08-06

Bilaga 3 
Karta - sannolika häckningar 
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Bilaga 4 
Fladdermusobservationer 

 
Grön polygon = hög fladdermusaktivitet 
Grön pil = enstaka observation 
 
Enil = Eptesicus nilssoni – Nordfladdermus 
Ppyg = Pipistrellus pygmaeus - Dvärgpipistrell 
Nycnoc = Nyctalus noctula – Större brunfladdermus 
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SAMMANFATTNING 

VAD 

Tyrens har på uppdrag av Structor Miljöbyrån utrett hur planläggning av Örnäs 1:2 kan 

komma att påverka arters förutsättningar för att sprida sig genom den gröna 

infrastrukturen. Analysen har avgränsats till arter hemmahörande i äldre barr- och 

blandskog. Bland dessa kan nämnas ett par mindre vanliga fåglar, som tofsmes och 

talltita, men även många andra vanligare arter. Inom ramen för uppdraget har Tyrens 

även gjort en förenklad analys av historisk exploatering i närheten av planområdet. 

 

VARFÖR 

Analysen motiveras av att planområdet för Örnäs 1:2 innefattar miljöer som 

Länsstyrelsen har identifierat som viktiga för regional grön infrastruktur (2017, 

Ekologigruppen) och planområdet utgör även del av en värdekärna i den regionala 

grönstrukturen i RUFS 2050. I närliggande områden förekommer också rödlistade arter 

som möjligen nyttjar planområdet. Utifrån hänsynsregler i 2 kap. Plan och Bygglagen, 

samt att regional grönstruktur kan betraktas som en fråga där mellankommunal 

samordning behöver ske enligt 11 kap. 10§ 2 punkten behöver frågan kring grön 

infrastruktur och arters spridningsvägar klargöras.   

 

HUR 

Analysen har genomförts via beräkning av ekologisk konnektivitet (ett begrepp för hur 

väl arter kan sprida sig) och möjliga spridningskorridorer. Beräkningar har genomförts 

för planområdet samt för hur spridning genom det större landskapet kan tänkas gå till. 

Beräkningar har gjorts för nuläget, planförslaget samt för ett scenario utan 

planförslaget. Kumulativa effekter, alltså effekter av påverkan som inte härstammar 

från planläggning av Örnäs 1:2 (t.ex. skogsbruk och andra detaljplaner), har beaktats 

både i scenariot med planförslag och i scenariot utan planförslag. Med hjälp av 

beräkningarna utvärderas främst två saker 1) robusthet - den gröna infrastrukturens 

förutsättningar för ytterligare intrång och 2) betydelsen av den enskilda platsen – 

konsekvenserna för den gröna infrastrukturen av planförslagets påverkan.  

 

BEDÖMNING - NULÄGE 

Resultaten visar att förutsättningarna (nuläget) för den gröna infrastrukturen att 

tolerera intrång är mycket god. Vi beräknar konnektiviteten till ca 90-95 %, alltså att 

90-95 % av den gröna infrastrukturen är ekologiskt sammanhängande. Det finns 

flertalet stora sammanhängande naturområden och ”fallhöjden” är stor till dess att 

fragmentering och barriäreffekter kommer utgöra påtagligt hot mot berörda arter. 

Resultaten visar även att skogsområdena inom planområdet (Örnäs 1:2) av mycket stor 

betydelse för konnektiviteten i grönstrukturen (i toppen bland de 5 % viktigaste), och 

ligger till grund för flera viktiga spridningsvägar i nord-sydlig riktning. Skogsområden 

inom planområdet för Örnäs 1:2 bedöms därmed vara särskilt viktiga för den gröna 

infrastrukturen.  

 

BEDÖMNING - KONSEKVENSER 

Vidare visar resultaten att planförslaget enskilt ger en stor negativ effekt på 

konnektiviteten vilken beräknas minska med 1-4 %, vilket kan jämföras med att 

berörda arters livsmiljöer endast beräknas minska till ytan med 0.4 %. Effekter av det 

samlade exploateringstrycket (alla andra planerade intrång vi lagt in i analysen) 

beräknas minska konnektiviteten ytterligare med 7-9 % (totalt 8-13 %).  Detta kan 

jämföras med den ytmässiga förlusten av av det samlade exploateringstrycket, som vi 

beräknar till 7%. Sammanfattningsvis bedöms planförslaget om det genomförs leda till 

en stor förlust av konnektivitet om 1-4 %, vilket är långt över förväntat sett till 

intrångets storlek om 0.4 %. De skogar som berörs ligger helt enkelt strategisk ur ett 

konnektivitetsperspektiv, ungefär på samma sätt som att vissa trafikkorsningar eller 
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tunnelbanestationer är av större betydelse än andra. Det samlade exploateringstrycket 

– både historiskt och det framtida, bedöms likaså ligga på en hög nivå. Samtidigt 

bedöms konsekvenserna för den gröna infrastrukturen blir begränsande, då 

konnektiviteten fortfarande kommer att ligga kvar på en mycket hög nivå (ca 80 %). 
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1 UPPDRAG 

I samband med framtagande av detaljplan för Örnäs 1:2, Upplands-Bro kommun har 

Tyrens fått i uppdrag av Structor Miljöbyrån att genomföra en analys av hur 

detaljplanen kan påverka spridningssamband och grön infrastruktur.  

 

Analysen syftar till att klargöra vilken betydelse de intrång som i sammanhängande 

barrskog som väntas av ett genomförande av detaljplanen kan tänkas ha för berörda 

artgruppers spridning i det större landskapet.  

 

I nuläget finns det inom planområdet barrskogsmiljöer (Figur 1) som omfattas av 

Länsstyrelsens underlag för regional grön infrastruktur. I närliggande landskap finns 

även skyddad natur med förekomst av naturvårdsarter arter som troligen nyttjar 

planområdet (Upplands-Bro kommun, 2019). Sammantaget gjordes bedömningen att 

det var nödvändigt att utreda detaljplanens effekter på konnektiviteten för arter i äldre 

barrskogsmiljöer (se bilaga behovsbedömning - spridningsanalys). Analysen har 

genomförts med hjälp landskapsekologiska analyser för arters spridning genom 

habitatnätverk.  

ARTERS BEHOV AV SPRIDNINGSVÄGAR 

För arter som har sina livsmiljöer fläckvis utspridda är fungerande spridningsvägar 

mycket viktigt. I brist på stora sammanhängande ytor måste arterna kunna ta sig 

mellan områden för att nå de resurser de behöver. Arter har en varierande 

spridningsförmåga, men många arter har någon period under sin livscykel då de är 

relativt spridningsbegränsade. Även många fåglar kan i praktiken betraktas som 

spridningsbegränsaden under t.ex. uppfödningsperioder, då bo och ungar inte kan 

lämnas under längre perioder. Då måste relevanta resurser finns i närheten, även om 

arten i fråga i övrigt kan röra sig obegränsade sträckor. Detta gör dessa arter känsliga 

för även små förändringar i de livsmiljöer som finns kvar. Se bilaga 1 för mer 

information om spridningsvägar.  

SPRIDNINGVÄGAR, MILJÖ- OCH PLANLAGSTIFTNING 

Ekologiska spridningsanalyser kan motiveras utifrån en rad olika lagrum i svensk miljö- 

och planlagstiftning. Stark anknytning finner man i miljöbalkens (MB) andra kapitel om 

de allmänna hänsynsreglerna som ska tillämpas av alla som bedriver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd. Framförallt kunskapskravet, 2 kap. 2 § MB, och 

lokaliseringsprincipen, 2 kap. 6 § MB. Likartade krav finns i plan- och bygglagen (PBL), 

och tillräckligt god kunskap om ingående aspekter är en generell förutsättning för den 

intresseavvägning som görs enligt 2 kap. PBL. Väglagens 13 § kan ses som ett krav på 

hänsynsfull lokalisering, och likaså kräver en hänsynsfull lokalisering att relevanta 

miljöaspekter, såsom i förekommande fall påverkan på grön infrastruktur och arters 

spridningsvägar undersöks.  

 

En spridningsanalys kan motiveras utifrån olika lagrum beroende på dess 

beskaffenhet. Om ett område antas ha betydelse för lokala spridningsmönster kan det 

röra sig om en kommunal fråga, och då hanteras den vanligen (i ett 

planläggningssammanhang) som en intresseavvägning enligt 2 kap. 6 § PBL, om det 

inte rör sig om fridlysta arter. Om ett område däremot bedöms ingå i strukturer för 

grön infrastruktur som pekas ut i regionala kunskapsunderlag, kan 

spridningssambandet istället betraktas som en mellankommunal fråga som står under 

Länsstyrelsens tillsyn. Detta innebär att Länsstyrelsen kan och bör ställa vissa krav på 

de utredningar som tas fram samt de avvägningar mellan enskilda och allmänna 
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intressen som görs. I ett planläggningssammanhang kan grön infrastruktur ibland 

betraktas som en av Länsstyrelsens ingripande grunder (PBL 11 kap. 10 § 2 punkten).  

 

Kunskapskravet anger att den som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet, eller 

vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 

verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 

miljön mot skada eller olägenhet. Arters möjligheter att kunna förflytta och sprida sig i 

landskapet är en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv. Kunskapen om hur arter rör 

sig i landskapet är därför en förutsättning för möjligheten att bedöma en åtgärds 

påverkan på naturmiljön och därmed kunna skydda miljön mot skada eller olägenhet.  

 

Lokaliseringsprincipen anger att verksamheter eller åtgärder som tar i anspråk mark 

eller vatten lokaliseras så att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för 

människors hälsa och miljön. Lokaliseringen av en åtgärd kan påverka arters 

spridningsmöjligheter i mycket stor grad, varför underlag om var- och hur arter rör sig 

är avgörande för att hänsyn ska kunna tas till växt- och djurlivet.  

 

Ekologiska spridningsanalyser knyter även an till 6 kap. MB som anger att vid planering 

av och beslut om planer och program, som kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, ska miljöeffekter identifieras, beskrivas och bedömas. Bland annat 

effekter på djur- och växtarter som är skyddade enligt 8 kap. MB, men även biologisk 

mångfald i övrigt. För att kunna bedöma hur betydelsefullt ett område är för en art så 

krävs kunskap om hur arten rör sig i landskapet och ekologiska spridningsanalyser är 

ett verktyg för att identifiera, beskriva och bedöma detta. 
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2 UTREDNINGSOMRÅDE 

HABITATNÄTVERKET 

Det finns rikligt med biotoper av äldre barrskog spritt kring planområdet samt i det 

större landskapet. Inom analysområdet är täckningsgraden av barrskogsmiljöer god, 

och ofta i stora sammanhängande strukturer. De habitatnätverk som sammanställts för 

denna analys har avgränsats utifrån antagande om normala spridningsrörelser hos 

berörda arter, samt ett påslag för att minimera ”kanteffekters” inflytande på de 

beräkningar som görs (kanteffekter är ett begrepp inom geografisk analys som 

sammanfattar ett antal analytiska utmaningar med att få geografiska data och 

beräkningar på dessa att på ett trovärdigt sätt representera verkligenheten). Nätverket 

avgränsades som en cirkel, med en radie om 8 km från planområdet, och innefattar ett 

område motsvarande ca 211 kvadratkilometer.  

PLANOMRÅDET 

Planområdet utgörs av sammanhängande skog samt en bergtäkt, vid Brunna 

handelsplats mellan Lillsjön-Örnässjöns naturreservat och väg E18 (Figur 2). Största 

delen utgörs av sammanhängande skogsmark som övergår till ett kulturlandskap i 

Figur 1 Område där planförslaget kommer i konflikt med biotoper av barrskog med möjligt värde för arters 

spridning. Yttergräns för planförslag i svart färg. Yttergräns för analysområde i blå färg.  



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Spridningsanalys, Tyrens,  2022-03-15

 

 

 

 

Uppdrag: 321077, Spridningsanalys Örnäs 2022-03-15 

Beställare: Structor miljöbyrån Granskningsversion 

 

O:\STH\321077\N\_Text 

10(35) 

södra delen. Enligt naturvärdesinventering gjord 2019 (2) återfinns främst vissa och 

påtagliga naturvärden (klass 4 och 3). Till en mindre del återfinns även höga 

naturvärden (klass 2) i områdets södra del (Figur 3).  De högsta naturvärdena i 

området är knutna till äldre barrskogar, sumpskogar och större ädellövträd.  Området 

ligger delvis inom värdekärnan för Görvälns grönkil. 

 

3 SCENARION SOM ANALYSERAS 

Tre scenarion analyserats: nuläget (kap 0), ett scenario med andra planerade projekt 

och detta planförslag (kap 0) samt ett scenario med endast andra planerade projekt 

(kumulativa effekter, kap 0). För respektive scenario har både nätverket som helhet 

samt den specifika platsen analyserats. 

NULÄGE 

Nätverket består i nulägesscenariot av 318 olika områden (patcher), med en yta på 

totalt 5453 hektar. Nätverket utgör cirka 27 procent av hela ytan av analysområdet 

(201 kvadratkilometer). Barrskogsmiljöerna i nätverket fördelar sig rumsligt i 

landskapet enligt Figur 1 ovan. 

Figur 2. Karta med fördelningen av naturvärdesobjekt från naturvärdesinventering som gjordes inom 

planområdet 2019.  
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PLANFÖRSLAG 

I planförslaget har vi justerat nätverket till följd av ingrepp som förväntas av den 

aktuella planen Örnäs 1:2. I detta scenario ingår även de intrång som beskrivs under 

”kumulativa effekter”.  

KUMULATIVA EFFEKTER 

Kumulativa effekter har beaktats genom att pågående planer inom det avgränsade 

analysområdet som påverkar habitatnätverket har digitaliserats och lagts in som 

”intrång” i modelleringen (Figur 3). Även planerade avverkningar som anmälts till 

Skogsstyrelsen har lagts in i modellen som intrång. Data på kumulativa effekter 

tillhandahölls dels från Upplands bro kommun, dels genom att manuellt samla in och 

digitalisera intrång från andra planer via berörda kommuners webb-GIS för 

detaljplaner. För varje plan som kunde medföra ett potentiellt intrång granskades 

relevanta planhandlingar (där tillgängligt) och planer i väldigt tidigt skede med 

betydande osäkerheter vad gäller deras utformning och genomförande förkastades. 

Endast de planer som i sin planbeskrivning demonstrerade intrång i naturmark 

digitaliserades som intrång. Berörda kommuner var Upplands bro, Järfälla, Upplands 

Väsby och Sollentuna. Det finns osäkerheter förknippade med analys av kumulativa 

Figur 3. Analysområde (blå ring), planområde (svart linje) samt kumulativ påverkan på habitatnätverket: andra planerade   

projekt (detaljplaner, rött) samt skogs om är anmäld för avverkning fram till jan 2022 (rosa).  
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effekter, då det är oklart om- och när de uppskattade intrången realiseras. 

Bedömningen är dock att förfarandet är i linje med vad som avses med kumulativa 

effekter i relaterad lagstiftning (6 kap. Miljöbalken) samt att analysens resultat blir mer 

trovärdiga när intrång från parallella projekt tas med i beräkningarna än när dessa 

exkluderas.  

HISTORISK ANALYS AV KUMULATIVA EFFEKTER 

Inom ramen för detta uppdrag har även historisk tillbakablick på exploatering kring 

planområdets närhet genomförts genom analog analys av historiska flygbilder. 

Resultaten är sammanställda i bilaga 3, och visar på att omfattande markomvandling 

har ägt rum de senaste 20 åren.  

4 METOD 

Analys av habitatnätverk kan genomföras på en mängd olika sätt. Tyréns har utvecklat 

egna processer för behovsbedömning (när ska analyser göras) och genomförande 

(vilka modeller, vilka biotoper, osäkerheter mm) som Tyrens bedömer är 

evidensbaserade och svarar mot olika planprocessers krav på verksamhetsutövaren. 

Mer information om detta tillvägagångssätt ges i kapitel 4 (nedan) samt i bilagorna 1 

och 2. 

ARBETSPROCESS 

Arbete med spridningsanalyser kan beskrivas som tre separata arbetspaket; förstudie, 

GIS-arbete och analys. Hela processen sker på ett systematiskt sätt, där delmoment 

genomförs i sekvens enligt Figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Analysen påbörjas (steg 1) genom att en ekologisk profil definieras och att habitatnätverk för profilen skapas (för 
vem analyseras spridningsvägar). I steg 2-3 genomförs en ”undersökande analys” där ett par olika index på 
”nätverksnivå” beräknas. Dessa ger i sin tur ger kunskap om hur analysen bör fördjupas (se bilaga 1 för med information 
kring de index som används). Utifrån de resultat som faller ut från steg 2-3 görs i steg 4 en fördjupad analys av nätverket 
på de spridningsavstånd där de studerade områdena har stor betydelse. Med hjälp av en tolkningsmall kan sedan en 
bedömning av landskapsekologisk betydelse göras i steg 5 - 6. 
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STEG 1 - EKOLOGISKA PROFILER 

Förstudieskedet består av att läsa på om ett par lämpliga arter som kan representera 

den natur som ska analyseras. Information kring vilka biotoper arten/arterna använder 

sig av och hur långt de rör sig normalt och maximalt behövs. Ett urval av dessa arter 

grupperas därefter i ”ekologiska profiler” (Figur 5 och Tabell 1).  

 

GIS-arbetet består i att leta fram och sammanställa data på de biotoper som 

arten/arterna använder, och skapa databaser av dessa som är geografiskt relevanta 

(som har täckning för arten/arternas spridningskapacitet). Data kan behöva bearbetas 

utifrån de ekologiska frågeställningarna i varje enskilt fall, men sådan bearbetning 

skiljer sig inte nämnvärt från vanliga förberedande arbetssätt inom modellering och 

statistisk analys. Från dessa databaser skapas sedan de filer som behövs för att 

analysera biotopdata som habitatnätverk. 

  

Figur 5 - Illustration av ekologisk profil. Arter med specifika krav på sin livsmiljö och låg 
anpassningsförmåga hamnar högt upp i triangeln, medan arter med generella krav och 
god anpassning hamnar längre ner. Om förutsättningar för arter med specifika krav 
tillgodoses antas även arter med god anpassningsförmåga gynnas. Fågeln högst upp i 

triangeln kan därför användas som ekologisk profil för många andra arter i samma miljö. 
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Tabell 1 - ekologiska profiler 

Artgrupp/artgrupper  Livsmiljö (datakällor) Spridningsavstånd 

Barrskogsfåglar och mindre däggdjur 

under stationär fas, ej sällsynta längre 

spridningsrörelser  

Barr- och blandskog 

(dominans av gran 

och tall) äldre än 70 

år  

Fåglar är 

spridningsbegränsande 

under vissa faser i livet, 

och kan på så sätt bli 

lokalt begränsade av 

tillgången på livsmiljöer. 

För denna analys 

modellerar vi normala 

spridningsrörelser upp till 

5 km.    

Tofsmes Medianavstånd Maximalt avstånd 

Svartmes 500 – 2000 m 10 000 m 

Nötväcka 500 - 2000 m 10 000 m 

Ekorre 100 - 500 m 1000 m i 

fragmenterade/urbana 

landskap 

Spillkråka 3000 m 30 000 m 

 

STEG 2 - 6 – ANALYS OCH TOLKNING 

Själva analysen består sedan av att beräkningar av utvalda index genomförs på ett 

stort antal spridningsavstånd. Olika index beskriver olika ekologiska processer, och 

genom att studera dem tillsammans kan man få en bra förståelse för habitatnätverkets 

sårbarhet för intrång, och vilken betydelse en plats kan tänkas ha för spridning i det 

större landskapet. I och med analysarbetet tas även referensvärden för bedömning 

fram. Dessa index kan också återföras till ett GIS för kartproduktion och visuell 

presentation av resultaten.  

Generellt behövs vissa grundläggande egenskaper av ”hela” nätverket beskrivas, för att 

mer detaljerade resultat kring enskilda platsers betydelse för spridning ska kunna 

tolkas på ett korrekt sätt. En analys av spridningsvägar behöver därför ta fram vissa 

mått på ”nätverksnivå”, och beroende på problemställning, fler mått på ”platsnivå”. Se 

Bearbetning av indata 

HABITATNÄTVERK BARRSKOGSARTER 

Som GIS-underlag i analysen av habitatnätverk för barrskogsarter användes 

Länsstyrelsen i Stockholms underlag för regionala habitatnätverk för barrskogsmesar 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, version 20210203). För att förbereda GIS-underlaget 

för analys och minska mängden beräkningar i kommande delar av analysen områden 

eliminerades områden med en area mindre än 101 m², varpå närliggande 

barrskogsområden inom 50 m slogs ihop till samma område (en aggregering).  

BERÄKNING OCH TOLKNING AV RESULTAT 

I Tyrens process för analys av arters spridning ingår beräkning av vissa index på 

nätverksnivå (som beskriver övergripande egenskaper hos ett habitatnätverk) och vissa 

index för enskilda platser (patchnivå). Vilka index vi använder och hur vi tolkar dessa 

framgår av Tabell 2. Resultaten av en spridningsanalys kan vara svåra att ta till sig, 
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även för yrkesfolk med generell ekologisk och biologisk kompetens. Ofta resulterar 

beräkningarna i att endast ett par spridningsavstånd indikerar någon slags betydelse, 

och även då en väldigt liten betydelse, maximalt några procents betydelse sett till 

helheten. Så frågan infinner sig: är det beräknade värdet för en plats högt, lågt eller 

mitt emellan? Modellerna ger inte så pass uttömmande svar, men i och med att 

resultaten beräknas som procent, är det möjligt att ranka varje plats utifrån sitt 

procentuella bidrag. Därifrån kan en klassificering utifrån frekvens göras, och ett värde 

tilldelas enligt Tabell 2.  

 

Tabell 2. Referensvärden för tolkning av resultat för de index som beräknas.   

Nätverksnivå  

ECA (Equivalent Connected Area) Jämförbar med total yta av alla patcher i nätverket. Kan 

förstås som yta livsmiljö som är funktionellt 

sammanhängande, eller % konnektivitet i nätverket. För 

många arter motsvarar ett ECA på mellan 10 – 30 % en 

lägsta nivå av konnektivitet för långsiktig överlevnad, och 

detta spann kan användas som tumregel. För ECA jämfört 

med total yta livsmiljö, tolkat som ”% konnektivitet” i 

nätverket gäller nedan: 

 < 10% - Mycket sårbart nätverk, alla patcher viktiga 

10 % < ECA < 20 % - Såbart nätverk, majoriteten av alla 

patcher viktiga 

20 < ECA < 30 % - Känsligt för ytterligare förlust av patcher 

>30 % - mindre känsligt nätverk, vissa patcher kan dock vara 

kritiska 

SLC (Size of Largest Component) Visar summan livsmiljö inom ett givet spridningsavstånd, och 

hur pass stor lisvsmiljö som teoretiskt är tillgänglig för ett 

spridningsavstånd. Ett index som påvisar tydliga trösklar i 

ett nätverk, och är lämpligt att jämföra med ECA.  Vid 

jämförelse med ECA framträder skillnaden mellan vad som 

”borde” vara sammanhähängande och vad som troligen är 

sammanhängande.  

NC (Number of components) Visar hur många mindre isolerade ”sub-nätverk” som finns i 

ett habitatnätverk för ett givet spridningsavstånd. Höga 

värden indikerar att habitatnätverket är fragmenterat i 

många små nätverk som inte är nåbara från varandra. NC 

är alltid högre vid korta spridnignsavstånd. Om NC 

fortfarande är högt vid långa spridningsavstånd indikerar 

det en påtaglig grad av fragmentering.  

Patchnivå, dPC och PC_BC 

De 1-5 % viktigaste platserna Mycket värdefull 

De 5-10 % viktigaste platserna Tydligt värdefull 

De 10-30 % viktigaste platserna Måttligt värdefull 

De 50 % viktigaste platserna Visst värde 

De 0-50 % viktigaste  Ingen särskild betydelse 

 

MJUKVARA OCH BERÄKNING 

Data och förberedande arbeten har gjorts i ArcMap 10.5 samt i ArcGIS Pro. Filer för 

nätverksberäkningar har genererats via Conefor Inputs GIS-extension, och beräkningar 
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har gjorts i Conefor 2.6 samt Graphhab v. 2.6. För mer information kring Conefor, 

ekvationer och programmen i övrigt se www.conefor.org, 

https://sourcesup.renater.fr/www/graphab/en/home.html samt relaterade 

användarmanualer som går att ladda ner på respektive hemsida. En populariserad 

beskrivning av nätverksanalys och relevanta beräkningar ges i Bilaga 1. De antaganden 

som ligger till grund för beräkningar och resultat redovisas  Tabell 2.  
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5 RESULTAT HABITATNÄTVERK - BARR 

INLEDANDE ANALYS AV NÄTVERKET 

För att förstå konnektiviteten i ett nätverk, och hur pass känsligt nätverket är för 

intrång innan konnektiviteten förändras beräknar vi 1) skillnaden mellan den mängd 

livsmiljö som finns inom ett spridningsavstånd genom indexet SLC, och den yta som är 

funktionellt sammanhängande och nåbar (där vi har konnektivitet) via indexet ECA. 

Genom att titta på dessa index tillsammans, som i Figur 7, så ser vi till vilken grad vi 

har konnektivitet i nätverket. Vi jämför den yta som finns med den yta som är 

funktionellt sammanhängande och ser hur många procents konnektivitet vi har i 

nätverket.  

Habitatnätverket för barrskogsmiljöer har en övergripande god konnektivitet. Vi ser att 

skillnaden mellan SLC (den blå linjen i Figur 6) och ECA (gröna staplar i Figur 6) är 

mycket liten, att konnektiviteten i nätverket som helhet ligger kring 90 % för alla 

spridningsavstånd (i vissa fall högre). Utifrån de referensvärden för tolkning som ges 

av Tabell 2 kan vi konstatera att barrnätverket är relativt okänsligt för intrång.  

 

Av SLC (blå linje i Figur 6) framgår att mängden livsmiljöer ökar kraftigt för 

spridningsavstånd mellan 0–1000 m, för att vid spridningsavstånd från 1200 m  

omfatta alla livsmiljöer. Därmed är det framförallt för spridningsavstånd mellan 0-1200 

m som vi vill veta mer om vilket betydelse planområdet har för konnektiviteten i hela 

nätverket.  
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Figur 6 Grafen visar storleken på den största komponenten (SLC) relativt andel av nätverket som är 
beräknas vara  sammanhängande (ECA)vid olika spridningsavstånd. Resultaten visar skillnaden mellan 
summan yta av lisvmiljöer vid olika spridnignsavstånd, och hur mycket yta livsmiljö som kan nås av de 

ekologiska profiler som använts.  
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FÖRDJUPAD ANALYS AV PLANOMRÅDET  

PLANOMRÅDETS BETYDELSE I NULÄGET 

Skogsmiljöerna inom planområdet bedöms vid ett genomförande av planförslaget 

minska ytmässigt men i övrigt behålla sin funktion som en livsmiljö i habitatnätverket. 

Vid en rankning av beräkningsresultaten för alla patcher och alla avstånd (Error! 

Reference source not found.) framgår att planområdet är bland de 5 % områden med 

högst värden. Enligt referensvärden för tolkning i Tabell 2 innebär det att planområdet 

tillmäts mycket högt värde för spridning. Vidare ser vi i resultaten att detta värde 

främst består av planområdets funktion som en ”plats på vägen” (dPC flux, dPC 

connector i  Figur 8, se vidare förklaring i Bilaga 2), och då främst för 

spridningsavstånd upp till ca 600 m.  
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”Intra” i Figur 8 representerar den spridning som sker inom skogsområdet som berörs 

av planområdet, och utgör en marginell del av planområdets totala värde för spridning. 

Intra utgör vanligen en stor del av spridningsvärdet för områden som är stora och 

sammanhängande till yta och form. Då planområdet är stort och sammanhängande är 

det förvånande att intra inte utgör en större del av det totala värdet (dPC). 

Bedömningen är att den spridnings som sker ”genom” planområdet är av mycket stor 

betydelse för spridning genom den gröna infrastrukturen totalt sett.  

 

 

PLANFÖRSLAGETS KONSEKVENSER FÖR GRÖN INFRASTRUKTUR 

Intrånget i skogsområden till följd av planförslaget uppskattas till ca 21 ha, vilket 

utgör 0,4 % av den totala ytan livsmiljö i den gröna infrastrukturen. Vidare ser vi i Figur 

9 och 10 vad som händer med betydelsen av det skogsområde som planförslaget berör 

i scenario plan och scenario kumulativa effekter. Figur 9 visar hur planområdets totala 

betydelse förändras (dPC) samt hur dess betydelse som stepping stone (PC_BC) 

förändras. Figur 10 visar resultat endast för PC_BC på karta (beräknat på 1100 m) 

  

För båda måtten ser vi att de kumulativa effekter som sker runt om i nätverket har viss 

påverkan, men att den är relativt liten och inte konsekvent. Vi ser i dPC att för avstånd 

kring 400–600 m så ökar dPC i betydelse till följd av kumulativa effekter på andra håll. 

Detta är en konsekvens av att när intrång sker i nätverket och den totala mängden 

livsmiljöer minskar, blir de områden som finns kvar viktigare för att spridning ska 

kunna ske.  

 

När vi även lägger till det aktuella planförslaget (kumulativa ink. plan) ser vi att dPC 

värdet minskar ganska kraftigt för avstånd upp till 500 m, samt att BC_PC värdet 

minskar dramatiskt (med nära hälften). Dessa resultat tyder på att planförslaget har 

stor effekt på den övergripande konnektiviteten i nätverket, att spridning ”genom” 
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Figur 8. dPC för konfliktområdet i nuläget, fördelat på tre delmängder som var och en representerar olika 

spridningsprocesser. Vi ser att konfliktområdets värde för spridning till stor del utgörs av ”flux” och 

”connector”, och till en mycket liten del av ”intra”. Detta innebär att värdet för spridning antas till stor del 

bero på konfliktområdets funktion som ”mottagare och sändare” av individer som sprider sig (flux) samt som 

en plats som passeras för att nå andra delar av nätverket (connector). ”Intra” representerar den spridnings 

som sker inom ett område.  
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planområdet minskar drastiskt. Faktum är att planområdet rankas högst av alla 

områden enligt PC_BC i nuläget, medan den rankas som 11:e viktigast när intrång från 

planförslaget läggs in. Trots att större delen av planområdet förblir intakt, tyder 

resultaten på att planförslaget leder till att befintliga spridningsvägar som finns i 

nuläget kommer att förändras till andra platser inom nätverket. Totalt uppskattas 

konsekvenserna av planförslaget till en förlust av konnektivitet i den gröna 

infrastrukturen om 1-4 %, vilket kan jämföras med att ytan skog som försvinner uppgår 

till 0.4 %. Ett genomförande av planförslaget bedöms även leda till att arter förändrar 

sina rörelsemönster och att spridningskorridorer kommer att omlokaliseras i 

landskapet (Figur 10).  

 

Figur 9. Förändringar i konfliktområdets betydelse för spridning genom nätverket i nuläget, med kumulativa effekter 

samt med kumulativa effekter och planförslaget.  
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KUMULATIVA EFFEKTER 

Kumulativa effekter för barrnätverket ser ut enligt nedan (Figur 10). Förlust av 

konnektivitet i nätverket beräknas till mellan 7–9 % för pågående markanvändning och 

övriga planerade projekt, och mellan 8-13 % när man även lägger till planförslaget. 

Förändringen i procent med och utan planförslaget är större än förväntat sett till den 

yta barrskog som försvinner (motsvarande 6.6 % och 6.2 %), men förklaras av, vilket 

framgår av den fördjupade analysen, att planområdet har en sådan position som gör 

den särskilt betydelsefull för just konnektiviteten. Av den historiska analysen i bilaga 

3, framgår att exploateringstrycket sannolikt legat på dessa nivåer de senaste 20 åren.  

Figur 10. Förändring av index PC_BC, som visar centralitet, till följd av planförslaget. I illustrationen för 

planförslaget syns även det samlade exploateringstrycket – intrång från pågående markanvändning samt 

framtida planerade projekt. Från att ha varit den högst rankade platsen i habitatnätverket, rankas den till 

11 plats efter intrång från planförslaget lagts in. Detta leder också till att de primära 

spridningskorridorerna förändras (mörk grönt i figurerna).  
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PÅVERKAN PÅ PRIMÄRA SPRIDNINGSKORRIDORER 

I nulägesanalysen (kap 0) samt analysen av påverkan från planförslaget och parallella 

projekt (kap 0) har grafiska representationer av spridningssambanden illustrerats som 

korridorer i Figur 1 (nuläge) respektive Figur 3 (planförslag). Korridorena modelleras 

utifrån de platser som har högst centralitet, vilket ges av indexet PC_BC (se Bilaga 2 sid 

28).  

I nulägesanalysen omfattar de ”primära spridningskorridorerna” (kap 0) 79 procent av 

habitatnätverkets yta. I scenario ”Planförslag” (kap 0) sjunker denna siffra till 77 

procent. Utifrån den fördjupade analysen ser vi också att index PC_BC, som påverkar 

korridorernas utbredning, minskar i med planförslaget jämfört med nuläget, och att 

primär spridningskorridor förändras i sin utbredning. Bedömningen blir att 

planförslaget medför stora effekter på den primära spridningskorridoren.  
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Figur 10. Förändring av  konnektiviteten i hela nätverket till följd av kumulativa effekter samt kumulativa effekter och 

planförslaget (jämfört med nuläget). Konnektivtetn mäts via måttet ECA, vilket är direkt jämförbart med det normala area 

måttet (här mätt i ha).  
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6 SAMLAD BEDÖMNING 

Huruvida ett område är viktigt eller inte för spridning beror på en rad olika faktorer, i 

grund och botten handlar det om var olika delar av den gröna infrastukturen ligger i 

förhållande till varandra (se bilaga 2 för mer info). I detta fall kan även den historiska 

exploatering som vi ser i den förenklade historiska analysen vara en anledning till att 

planområdet beräknas ha så pass stor betydelse. När livsmiljöer försvinner på grund av 

exploatering, ökar betydelsen av de områden som blir kvar. 

 

Syftet med denna analys var att utreda 1) huruvida ett särskilt område med äldre 

barrskog har betydelse för grön infrastruktur och arters möjlighet att sprida sig genom 

det större landskapet och 2) om och hur aktuellt planförslag skulle ha någon påverkan 

på ovan. Analysen har genomförts för nuläget, ett scenario med planförslaget samt ett 

scenario utan planförslaget.  

 

Utifrån resultaten är den samlade bedömningen att: 

 

• Konnektiviteten och arters möjlighet till att sprida sig genom det habitatnätverk 

vi analyserat är mycket god i nuläget, och den gröna infrastrukturen bedöms 

vara mindre känslig för intrång. Den aktuella platsen för planförslaget bedöms 

vara av mycket stor betydelse för spridning genom nätverket (se Error! 

Reference source not found. och Figur 9). Påverkan från det enskilda 

planförslaget Örnäs 1:2 bedöms vidare leda till mycket stor förlust av 

konnektivitet i den gröna infrastrukturen (se Error! Reference source not 

found. och Figur 9).  

 

• Trots ovan bedöms den gröna infrastrukturen tåla de intrång som antas i denna 

analys utan någon större genomgripande påverkan (se Figur 6) på arters 

möjlighet till att sprida sig, som bedöms vara fortsatt goda. Inom de 

spridningsavstånd vi antar att arter rör sig finns det gott om alternativa 

livsmiljöer och spridningsvägar.  

 

• Vidare bedömer vi det samlade exploateringstrycket på nätverket inom 

analysområdet som högt, och den ackumulerade förlusten av konnektivitet som 

stor (se Figur 10). En stor del av det samlade exploateringstrycket förefaller 

därtill vara lokaliserat till områden i nätverket som beräknas vara av stor 

betydelse för konnektiviteten, och vi ser en genomgripande påverkan på den 

gröna infrastrukturen till följd pågående markanvändning och framtida 

planerad exploatering.  

 

Vi ser alltså en stor negativ påverkan från dels det enskilda planförslaget Örnäs 1:2, 

dels från andra pågående eller planerade aktiviteter samtidigt som konsekvenserna för 

den gröna infrastrukturen blir små. Vi ser också i den förenklade historiska analysen 

att exploateringstrycket legat högt de senaste 20 åren.  
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BILAGA 1 – METOD OCH BERÄKNING 

EKOLOGISK ANALYS OCH INDEX 

I Tyrens process för analys av arters spridning ingår beräkning av vissa index på 

nätverksnivå (som beskriver övergripande egenskaper hos ett habitatnätverk) och vissa 

index för enskilda platser (patchnivå).  

NÄTVERKSNIVÅ OCH PATCHNIVÅ 

På nätverksnivå är vi intresserade av att förstå den generella graden av fragmentering, 

och hur stor del av nätverket som faktiskt är ekologiskt sammanhängande – hur stor är 

konnektiviteten i ett habitatnätverk. Detta ger oss information om nätverkets 

övergripande känslighet och tolerans för ytterligare ingrepp, men kan också ge 

information om värdet av planerade naturvårdsåtgärder eller total påverkan av många 

små ingrepp (kumulativa effekter). På nätverksnivå beräknas Equivalent Connected 

Area (ECA), Size of Largest Component (SLC) och Number of Components (NC). Index 

på nätverksnivå kan användas för att uppskatta ett ”netto” av positiva och negativa 

åtgärder.  

PATCHNIVÅ 

Vad gäller ett särskilt planområde vill vi förstå hur mycket en enskild plats betyder för 

den övergripande konnektiviteten i nätverket, och denna betydelse vill vi veta i relation 

till alla andra platser i nätverket. Vidare vill vi förstå vilken ekologisk funktion platsen 

har. Är det främst som en livsmiljö (spridning inom en plats), eller är det som ”ett steg 

på vägen”, en plats från/till individer sprider sig eller som en stepping stone som 

bryggar större sammanhängande områden.  

 

För att förstå betydelsen av en särskild plats för konnektivitet genom hela nätverket 

beräknar vi Probability of Connectivity (PC) och redogör för varje enskild plats som 

delta-PC. Vi beräknar även hur ”central” en plats är via ett ekologiskt anpassat mått, 

PC_BC. Det är dessa två index svarar på frågan ”hur viktiga är just patch X”. 

 

• För dPC kan man tolka värdena som ”hur många procent bidrar plats X med till 

den totala konnektiviteten?  

 

• För dBC kan man tolka värdena som ”patch X är inblandad i X antal procent av 

all spridning som sker i habitatnätverket i dag”. dBC är ett mått på hur ”central” 

en plats är utifrån hur många spridningsvägar som går igenom just den 

platsen. Indexet beskriver platsens värde som ”stepping stone” och tar även 

hänsyn till betydelsen av de platser som antas koppla till den berörda platsen. 

 

Viktigt att förstå är att: 

 

• dPC räknar inte på hur andra patcher ”kompenserar” för att en patch försvinner 

genom att ta emot fler spridningsrörelser än innan. dPC indikerar alltså en 

större förlust av konnektivitet än vad som i praktiken sker, då arter vid förlust 

av ett område istället kommer använda alternativa miljöer (om sådana finns). 

Denna kompensatoriska effekt syns dock i index på nätverksnivå, som ECA.  

 

• PC_BC är inte alls jämförbart med dPC. PC_BC visar endast hur central en viss 

plats är i habitatnätverket idag, inte vad som händer om den tas bort.   
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Det är visserligen tillräckligt att studera dPC som ett sammansatt index för att förstå 

om en plats har betydelse för spridning genom ett habitatnätverk. Men dPC kan vidare 

delas upp i tre delmängder, som var och en beskriver vilken roll en plats har för 

likartade men distinkta ekologiska spridningsprocesser  

Alla patcher har alla dessa funktioner samtidigt i varierande grad. Som index kallas de: 

 

- Intra – betydelsen av den spridning som sker inom en plats 

- Flux – funktionen av en plats som mottagare och sändare av individer som sprider 

sig (eller som start/slutstation för ett spridningsförsök).  

- Connector – betydelsen av en plats som en länk för att nå andra områden 

(stepping stone funktion, snarlikt PC_BC). Connector beskriver även betydelsen av 

”länkar” mellan patcher, alltså hur mycket vägen till ett område bidrar till att en 

plats har ett visst värde. 

KORRIDORER 

Att definiera korridorer för spridning kan vara problematiskt då individer av en art 

sprider sig på olika sätt i olika stadier av sina liv. En spridningskorridor som används 

för daglig förflyttning är inte nödvändigtvis densamma som används när individer av 

en art företar sig längre förflyttningar. Att illustrera viktiga spridningsstråk som 

korridorer har dock stora pedagogiska fördelar, då konceptet med rörelse i korridorer 

är lätt att förhålla sig till. Vi har valt att visualisera korridorer utifrån enskilda 

spridningsavstånd där biotoper inom planområdet bidrar mest till att binda samman 

landskapet, I Figur 1 och Figur 3 redovisas primära- och sekundära 

spridningskorridorer för respektive nätverk, där klassificeringen är baserad på PC_BC-

värde för områdena i respektive nätverk (se Tabell 2). De 10 % av områdena i 

respektive nätverk med högst PC_BC styr hur de de primära spridningskorridorerna 

fördelar sig i landskapet, och de 11-30 % av områdena med ”näst högst” PC_BC-värden 

styr hur de sekundära spridningskorridorerna fördelar sig. 

 

ANTAGANDEN OCH OSÄKERHETER VID SPRIDNINGSANALYS 

OSÄKERHETER - HABITATNÄTVERK 

Urvalet av livsmiljöer i denna analys ska ses som de miljöer där arter troligen 

förekommer, bosätter sig och har en chans att reproducera sig. Alla arter använder sig 

i varierande grad av "stödmiljöer", eller sekundära livsmiljöer. Urvalet av 

livsmiljöer/patcher som utgör habitatnätverk och ligger till grund för analysen bör 

därför betraktas som en delmängd av alla de livsmiljöer som kan finnas där ute i 

landskapet, som de livsmiljöer som är ”viktigast”. Detta medför att resultatet ska 

betraktas som en analys av de viktigaste miljöerna, och inte alla livsmiljöer för den 

ekologiska profilen. 

OSÄKERHETER - SPRIDNINGSAVSTÅND 

Generellt är osäkerheterna stora kring hur och hur långt arter rör sig. Samma arter har 

ofta varierande rörelsemönster beroende på det specifika landskapet. I landskap med 

gott om resurser rör sig och sprider sig arter kortare sträckor, medan samma art i ett 

mindre resursrikt landskap rör sig längre på daglig basis samt för att hitta nya revir 

eller hemområden.  

Hur långt en art kan sprida sig maximalt (det längsta möjliga avståndet) är förknippat 

med stora osäkerheter, men det står klart att dessa maximala spridningsrörelser sker 

sällan. Däremot finns det avstånd som arterna normalt rör sig, där osäkerheterna är 

mindre. Båda typer av rörelser (normala och sällsynta) behöver utredas för bedömning 

av vilket värde en livsmiljö kan tänkas ha för spridningssamband.  
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Osäkerheter vad gäller spridningsförmåga hos en art hanteras genom att räkna på ett 

stort antal spridningsavstånd. På så sätt fångar man upp eventuella tröskelvärden eller 

plötsliga förändringar i konnektiviteten i nätverket, som man kanske missar om man 

bara räknar på ett eller ett fåtal avstånd.  

 

OSÄKERHETER - BERÄKNING 

De index som beräknas är sannolikhetsbaserade. Detta innebär att antagande om hur 

långt en art kan sprida sig maximalt kan göras med mindre exakthet, då dessa räknas 

om till sannolikheter enligt en generell funktion för sannolikhetsfördelning (se bilaga 1 

för mer information). Inför omräkning av spridningsavstånd till sannolikheter görs 

antaganden kring spridningens ”chans att lyckas”. För ”normal spridning” sätts denna 

till chans till 50 procent vid ett antaget medianavstånd. För ”sällanspridning” sätts den 

till 5 procent.  

OSÄKERHETER – TOLKNING AV RESULTAT 

Beräkningarna ger därefter en mängd olika resultat som beskriver konnektiviteten i 

habitatnätverket i sin helhet och mer detaljerat. På nätverksnivå kan resultaten förstås 

som ”sannolikheten att två individer på slumpmässigt valda platser i habitatnätverket 

kan nå varandra”. Värdet av enskilda, avgränsade livsmiljöer kan på liknande vis 

förstås som deras bidrag till helheten, alltså hur pass betydelsefull varje enskild plats 

är för att spridning genom habitatnätverket ska vara möjligt, och två slumpmässigt 

valda individer ska kunna ”nå” varandra.  

 

Värdet av en plats säger något om dess betydelse för spridning genom nätverket, men 

inget mer. Det är rimligt att anta att platser med höga värden har betydelse för hur en 

population av art utvecklas över tid, men detaljerade frågor kring 

populationsutveckling och genetik behöver analyseras med andra metoder.  

 

Det är också osäkert hur stor betydelse väldigt långväga spridning (sällanspridning) 

har för arter med bra genetisk status (vilket de flesta arter har). Sannolikt är dessa 

sällsynta fall viktigare än vad man tidigare trott (3). Resultat för beräkning av platsers 

värde ur perspektivet sällanspridning kan därför behöva ges särskild uppmärksamhet.  

BILAGA 2 – LANDSKAPSEKOLOGI 

VAD ÄR EN SPRIDNINGSANALYS? 

Vad är en spridningsanalys, och varför behöver man göra dem? Ekologiska samband, 

grönstruktur och spridningsvägar är vanliga begrepp inom samhällsplanering och 

miljöbedömning och används mer eller mindre synonymt. När ett ”ekologiskt 

samband” ska analyseras i ett specifikt fall blir det dock tydligt att dessa begrepp inte 

är helt synonyma, och att det krävs en mer detaljerad definition av vad spridning och 

ekologiska samband egentligen avser. 

 

Ordet ”spridning” syftar, i samhällsplaneringen, på åtminstone två olika ekologiska 

processer varav båda är relevanta att utreda och bedöma i samband med exploatering. 

Den ena är olika arters möjligheter att lämna sina uppväxtområden och kolonisera nya 

lämpliga livsmiljöer. Detta omfattar även utsikterna för genetiskt utbyte mellan 

populationer, och därmed gynnsam genetisk status (vilket dock endast är ett problem 

för arter nära utrotning). Denna typ av spridning kan benämnas ”sällanspridning”, då 

den förväntas ske väldigt sällan och över geografiskt stora avstånd, med undantag för 
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vissa artgrupper där denna typ av spridning förekommer mer regelbundet (t.ex.  

groddjur och många insekter). Följaktligen är de flesta arters sällanspridning väldigt 

svårt att hantera inom enskilda projekt som berör en avgränsad del av landskapet.  

Däremot är det möjligt att analysera denna typ av spridning med relativt enkla medel 

och få användbara resultat. 

 

Den andra vanliga betydelsen av spridning avser arters normala rörelsemönster, 

genom områden i landskapet där djuren förväntas röra sig ofta (hemområden eller 

revir). Detta svarar mot arters behov av mobilitet för att nå alla de resurser de behöver 

under en ”cykel”, t.ex. under ett år. Denna typ av spridning omfattar, utöver det 

dagliga behovet av att nå födosökområden och viloplatser, även utsikterna att nå 

övervintrings- och reproduktionsområden om sådana behov finns. Denna typ av 

spridning, som kan kallas ”normalspridning” är möjlig att hantera även inom mindre 

projekt, men desto svårare att analysera och ge detaljerade svar kring. Det är t.ex. inte 

rimligt att peka ut en exakt rutt i landskapet där denna spridning sker, men det är 

möjligt att identifiera platser, strukturer och vissa avsnitt av ett landskap där spridning 

är mer eller mindre trolig.  

VARFÖR BEHÖVS KUNSKAP KRING SPRIDNINGSVÄGAR? 

En arts bevarandestatus, eller utdöenderisk, beror i stort på storleken på dess 

populationer. Hur stor en population av en art kan bli begränsas av tillgången på mat 

och boplatser. Grovt sett kan man säga att tillgången på mat och boplatser står i 

proportion till storleken på en avgränsad livsmiljö. Födotillgången varierar mellan olika 

år, och under ”bra” år växer populationer, ibland över den gräns som den enskilda 

livsmiljön kan försörja med mat och boplatser. Överskottsindivider har då att välja på 

att utvandra och söka nya miljöer, eller stanna kvar och konkurrera. Några individer 

kommer då välja att utvandra, och finns då inte ”öppna spridningsvägar” finns risk att 

dessa individer dör när mattillgången minskar, eller att de misslyckas med att 

reproducera sig. Det ”goda året” innan har då inte kommit arten till godo.  

Under ett ”hårt” år, eller flera hårda år i sträck, med låg mattillgång eller få lyckade 

reproduktioner, kan en population decimeras kraftigt. Om öppna spridningsvägar finns 

kan denna population ”fyllas på”, från större populationer. Annars riskerar den 

decimerade populationen att dö ut. Om den dör ut, så blir dock en lämplig livsmiljö 

”ledig”, och om öppna spridningsvägar finns kan denna koloniseras på nytt. På så vis 

är öppna spridningsvägar inte bara avgörande för artens totala utbredning och antal, 

utan även för dess motståndskraft mot olika typer av negativ påverkan enligt 

ovanstående resonemang.  

 

Avgörande för en arts utveckling kan därför grovt förenklat sägas bero på storleken på 

lämpliga livsmiljöer, och tillgängligheten dem emellan. Denna grova, generella 

förenkling indikerar också varför barriäreffekter och fragmentering pekas ut som hot 

mot biologisk mångfald. Fragmentering minskar effektivt storleken på livsmiljöer, och 

barriärer förhindrar spridning mellan dem. 

HUR ANALYSERAS SPRIDNING? 

Vid analys av spridningsvägar och ekologiska samband måste man precisera tre 

kriterier för analys. Först måste frågan ”spridning för vem?” besvaras. Därpå följer att 

besvara ”vilken typ av spridning?”, sällanspridning eller normalspridning. Innan arbetet 

börjar måste man även bestämma sig för vilken del av analysen som är mest relevant 

för projektet: är det vägen mellan livsmiljöer (själva spridningsvägen), eller är det 

betydelsen av en särskild plats i ett nätverk av liknande livsmiljöer (habitatnätverk). 

När dessa tre frågor är besvarade återstår att kartera livsmiljöer och eventuella 
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barriärer (mellan var, och genom vad, sker spridning), därefter kan spridningsvägar 

beräknas och analyseras på olika sätt.  

PATCH-MATRIXMODELLER  

Ett vanligt sätt att analysera spridningssamband är att använda sig av 

nätverksanalyser. Dessa kallas inom ekologin för patch-matrix modeller eller 

habitatnätverk. I dessa analyser beskriver man arters förutsättningar som ett nätverk 

av livsmiljöer (patches) som ligger mer eller mindre utspridda i ett landskap av icke 

livsmiljöer (matrix). Beroende på hur långt en art kan röra sig, så kan den nå olika 

stora delar av nätverket. Därefter kan en stor mängd olika beräkningar genomföras på 

hur ett teoretiskt flöde av individer mellan livsmiljöer i nätverket skulle kunna gå till.  

VAD BEHÖVER VI VETA OM HABITATNÄTVERK? 

För att förstå hur arters spridning kan tänkas se ut och fungera genom ett nätverk och 

för att förstå betydelsen av olika delar av nätverket, behöver beskrivande mått tas fram 

både på nätverksnivå och patchnivå. Om det är vägarna mellan områden som är 

föremål för analys behöver olika aspekter av länkarnas betydelse beskrivas (länkarna 

mellan patcher, betydelsen av att kunna ta sig mellan två specifika områden).  

 

Mått på nätverksnivå behöver beskriva 

- Hur stor del av nätverket är sammanhängande - andelen sammanhängande 

habitat (relativt faktisk yta av alla platser). Detta mått ger en grundläggande 

förståelse för konnektivitet i sin helhet. Om ett nätverk är sammanhängande till ca 

30%, så innebär det att ca 70% av livsmiljöerna inte är tillgängliga för en given 

spridningsförmåga.  

 

- Hur många komponenter (små isolerade nätverk i det stora nätverket) består 

nätverket av. Vissa nätverk består i praktiken av många mindre isolerade nätverk 

(komponenter), mellan vilka spridning sker endast i sällsynta fall. Sådana nätverk 

är generellt mycket mer känsliga för ingrepp, och spridning mellan komponenter 

kan vara avhängiga av enskilda platser (stepping stones). 

 

Mått på nätverksnivå brukar påvisa tröskeleffekter och särskilt intressanta 

spridningsavstånd som är lämpliga att studera vidare på patchnivå.   

 

Mått på patchnivå behöver beskriva betydelsen av enskilda platser. En plats kan ha 

olika betydelse för spridning. Om patchen är stor och sammanhängande, kan 

spridning ske inom platsen. En liten plats kan även vara ett delmål i ett längre 

spridningsförsök, eller ha en särskild funktion som länk mellan komponenter eller 

andra större områden (stepping stone).  

 

För tillämpning inom miljöbedömning och samhällsplaneringen finns ett par olika 

beräkningar för spridning som är lämpliga att använda. Dessa är Probability of 

Connectivity (dPC, (4)), Betweenness Centrality (BC) och Equivalent Connected Area 

(ECA, (5)). dPC beskriver värdet av olika områden genom deras individuella bidrag till 

den totala tillgängligheten av livsmiljöer. PC är ett sammansatt index, som i sin tur 

består av tre delmängder (Figur 9.1): 

 

• Intra – ett mått på den spridning som sker inom en avgränsad livsmiljö.  

• Flux – ett mått på samtliga spridningsförsök som börjar eller slutar i en 

avgränsad livsmiljö. 

• Connector – ett mått på den avgränsade livsmiljöns betydelse för spridning 

mellan andra områden i nätverket. Är denna mängd liten är livsmiljön inte 
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särskilt viktig som en ”länk” till andra områden i nätverket, utan det finns andra 

länkar (områden) som fyller samma funktion.  Är denna mängd stor har just 

detta område en stor betydelse för hur rörelser genom nätverket kan ske. 

Områden med högt connectorvärde kallas inom landskapsekologin för 

”stepping stones”, för att sådana områden konceptuellt kan liknas vid en sten i 

ett vattendrag, som gör det möjligt att röra sig från ena stranden till den andra, 

vilket då inte är möjligt utan stenen. Stenen har därför betydelse för 

möjligheten att röra sig mellan strandkanterna.  

  

dPC är en probabilistisk modell. Med probabilistisk menas att dPC räknar om de 

spridningsavstånd som användaren matar in till sannolikheten av den som sprider sig 

kommer fram. Om användaren inte anger annat så används en generell negativ 

exponentiell sannolikhetsfördelning enligt Figur 9.4: 

 

 

Modellen har under längre tid validerats mot förekomst av olika arter, och har ett 

starkt empiriskt och teoretiskt stöd (6). Däremot påverkas resultaten i stor 

utsträckning av de antaganden som görs när nätverket av grönområden konstrueras, 

samt för vilka spridningsavstånd modellen beräknas.  

 

 

BC räknar uteslutande på ett områdes förmåga att koppla ihop andra områden (dess 

stepping stone betydelse, Figur 9.2). Detta mått ger ett värde på olika områdes 

betydelse för det aktuella nätverket, och säger inte något om vad som händer om olika 

områden tas bort. 

 

Figur 9.1. Illustration av de tre delmängderna som utgör det index som beräknades för olika områdens värde för 

spridningssamband. 1 Intra, den spridning som sker inom ett avgränsat område. 2 Flux, ges av det totala  antalet 

områden inom det antagna spridningsavståndet. Storleken på de olika områdena inom spridningsavståndet 

påverkar Flux, större områden ger högre värde än små. 3 Connector, detta mått ger endast ett områdes värde 

utifrån hur många andra områden det länkar ihop. För att ett område ska få ett connectorvärde måste den utgöra 

en del av en beräknad spridningsväg. 
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ECA beskriver konnektiviteten mellan livsmiljöer som om de vore en enda 

sammanhängande livsmiljö. Detta index ger en bra förståelse för konnektiviteten när 

man jämför med livsmiljöernas sammanlagda yta, enligt Figur 9.3 nedan.  

 

Figur 9.3. Konceptuell illustration över hur ECA indexet är tänkt att användas. Genom att jämföra indexet 

med det attribut som används för beräkning (t.ex area livsmiljö), illustreras den extra betydelsen av 

spridningsvägar. Om alla miljöer är sammankopplade via spridningsvägar, är ECA samma som summan av 

alla livsmiljöers yta (eller annat attribut). Normalt finns dock alltid en viss grad av fragmentering, och alla 

livsmiljöer i ett nätverk kan inte nås från en slumpmässigt vald plats i nätverket. ECA blir därför normalt 

mindre än den summerade ytan livsmiljö.  

HUR LÅNGT ÄR NORMAL- OCH SÄLLANSPRIDNING? 

Hur långt en art kan sprida sig är i stort väldigt osäkert. Normalt anpassar sig arter 

utifrån förhållandena. Samma art har olika rörelsemönster beroende på var i landet 

(världen) man tittar. I landskap där resurser är utspridda rör sig arten längre, än i 

landskap där resurser är mindre utspridda.  

Figur 9.2. Konceptuell illustration över hur spridningssamband beräknas. Habitatområden avgränsas, 

vilka tillsammans bildar ett nätverk. Därifrån beräknas vilka områden som är nåbara, utifrån ett 

bestämt spridningsavstånd. I modellen kan områdens storlek variera, medan spridningsavståndet är 

konstant (radien i figuren). På detta sätt kan olika index beräknas, vilka kan synliggöra områden som är 

betydelsefulla för möjligheterna till rörelser i nätverket.  

Stepping stone 
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Att arter undviker att röra sig i vissa miljöer är sannolikt. Vilka dessa miljöer är, och 

hur pass ”ogenomträngliga” vissa miljöer är för en art är dock högst osäkert. Om arter 

flyger är det ännu mer osäkert att försöka bedöma om olika delar av landskapet utgör 

barriärer eller undviks.  

Att sätta exakta avstånd för beräkning, till exempel. 3 000 meter, är därför i bästa fall 

en kvalificerad gissning. För att komma runt detta problem kan man beskriva 

spridningsavstånd som sannolikheter. Om en art i upprepade studier rapporteras röra 

sig kring 3 000 m (men ibland 2 800 och ibland 3 700), kan man ge avståndet 3 000 

en sannolikhet på till exempel 50 %. Då tillåter man fortfarande beräkningen att 

inkludera spridningsvägar som är osannolika men inte omöjliga, exempelvis 10 000 

meters spridning. Livsmiljöer som binds ihop över 10 000 meter kommer då utgöra del 

av resultaten, men på grund av den låga sannolikheten få en mycket liten betydelse. 

För att bestämma dessa sannolikheter används olika typer av funktioner, normalt 

någon variant av en negativ exponentiell funktion (Figur 9.4). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 9.4 Exempel på en negativ exponentiell funktion som används för att konvertera spridningsavstånd till 

sannolikheter. Tagen från conefor 2.6, användarmanual.  
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KÄNNETECKEN FÖR VIKTIGA SPRIDNINGSVÄGAR 

Om en identifierad spridningsväg är viktig eller värdefull beror på den ursprungliga 

frågeställningen och de antaganden som gjorts, men vid analys av spridningsvägar 

kommer vissa alltid framstå som viktigare än andra. Med utgångspunkt i beskrivningen 

i kapitel 2, att arters utsikter att existera beror på storleken och tillgängligheten på 

livsmiljöer, kan kritiska områden för arters spridningsmöjligheter identifieras enligt 

nedanstående kriterier:  

• Ett område som ligger nära (inom en antagen spridningskapacitet) många 

andra områden, kan ha en viktig funktion för spridning 

• Områden som förefaller vara den enda vägen, eller en av få möjliga vägar 

mellan större kluster av områden har sannolikt betydelse för spridning 

• Områden som kopplar samman (ligger inom räckhåll från) stora 

sammanhängande områden är betydelsefulla för spridning.  

GRÖNA KILAR OCH SVAGA SAMBAND I RUFS 

”Stockholms gröna kilar” och ”svaga samband” används ofta synonymt med 

spridningssamband. Trots att detta inte är fel, är det inte heller helt rätt. De svaga 

sambanden i den regionala grönstrukturen visar framförallt på områden som kan ha 

viss betydelse för markbundna arters möjlighet att röra sig mellan kilar 

(sällanspridning). De flesta arter har inte kapacitet att sprida sig mellan olika kilar, 

utan snarare inom begränsade delar av en grön kil. Dessa samband är även avgränsade 

utifrån rekreationsaspekter, och alla utpekade samband har inte en tydlig 

landskapsekologisk funktion.  
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 BILAGA BEHOVSBEDÖMNING 

 

Behovsbedömning spridningsanalys – DP Örnäs 1:2 

Kriterium 
Brun 

guldbagge/läderbagge 

Nötväcka, 

större 

hackspett 

Biotop 

Artspecifika 

kriterier 

  

Art finns inom eller i närheten 

av utredningsområdet, eller 

använder delar av 

utredningsområdet 

 

x  

Hög grad av specialisering    

Livsmiljöer små och utspridda  
x  

Livsmiljöer geografiskt 

separerade med avstånd som 

tangerar spridningskapacitet 

 

  

Art uppvisar utpräglad 

metapopulationsdynamik, och 

ligger inom påverkansområde 

 

  

1 km> Spridningskapacitet <3 

km  
 

  

Art uppvisar hög trafikdödlighet  
  

Art uppvisar känslighet för den 

generella vägeffekten 
 

x  

Artens närvaro indikerar en 

mångfald av andra arter 
 

  

Arten innebär trafikfara    

 

Generella 

kriterier 

Art är rödlistad enligt svenska 

rödlistan VU eller starkare, eller 

IUCNs rödlista 

x 

  

Art är skyddad av art- eller 

habitatdirektivet 
  

x  

Art är lokalt hotad eller på lokal 

tillbakagång 
x  

  

Biotopkriterier 

Platsen är utpekad i regionalt 

underlag för Grön Infra 
 

 x 

Platsen är utpekad i kommunala 

underlag kring Grön Infra 
 

  

Platsen är omfattas av 

områdesskydd 
 

 x 
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Sammanfattning
WSP har av Kilenkrysset AB fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande av 
detaljplan för planområdet Örnäs 1. Planområdet ligger på södra sidan av Europaväg 18 (E18) vilken 
utgör primär transportled för farligt gods. Inom planområdet planeras för bostadsbebyggelse och olika 
typer av tillhörande verksamheter (kontor, mindre butiker m.m.). Enligt planförslaget uppförs en cirka 
4 meter hög bullervall närmast E18, samt upprätthålls ett bebyggelsefritt avstånd på 50 meter närmast 
transportleden för farligt gods. 

Riskbedömningen upprättas som ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad 
markanvändning, med avseende på närheten till primär transportled för farligt gods.

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig 
markanvändning med hänsyn till risk, samt krav på beaktande av riskhanteringsprocessen enligt 
riktlinjer från Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Målet med denna riskbedömning är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån 
riskpåverkan samt att vid behov ge förslag på riskreducerande åtgärder.

För att utreda lämpligheten med planerad markanvändning genomförs beräkningar av individ- och 
samhällsrisk för planområdet med avseende på transport av farligt gods på E18. 

Baserat på beräknade risknivåer för planområdet med avseende på närhet till primär transportled för 
farligt gods i form av E18 bedömer WSP att planerad exploatering inom planområdet är genomförbar 
ur risksynpunkt givet att följande riskreducerande åtgärder vidtas: 

 Placering av friskluftsintag. Friskluftsintag placeras högt på den sida av byggnad/taket som 
vetter bort från E18. Gäller för bostäder med kanalbunden tilluft t.ex. flerbostadshus.

 Avstängningsbar ventilation. Tilluftsdon i fasad utformas med möjlighet att stängas av de 
boende vid t.ex. ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) tillsammans med dörrar och 
fönster. Gäller för bostäder med tilluftsdon i fasad och enskild ventilation såsom friliggande 
villor, radhus etc. 

Observera att föreslagna åtgärder förutsätter att tidigare beskriven bullervall uppförs närmast E18 och 
att en befolkningsfri zon inom 50 meter från närmaste vägkant för E18 upprätthålls enligt planförslaget. 
Inom denna zon ska utomhusmiljön utformas för att inte uppmuntra till mer än tillfällig vistelse med t.ex. 
parkering samt gång- och cykelvägar.

Föreslagna åtgärder ovan införs som funktionsbaserade planbestämmelser i detaljplanen.
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UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
Örnäs 1 Martin Thomasson

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10269431 2020-06-05

1 INLEDNING

WSP har av Kilenkrysset AB fått i uppdrag att göra en riskbedömning i samband med upprättande av 
detaljplan för planområdet Örnäs 1. Planområdet ligger på södra sidan av Europaväg 18 (E18) vilken 
utgör primär transportled för farligt gods. Inom planområdet planeras för bostadsbebyggelse och olika 
typer av tillhörande verksamheter (kontor, mindre butiker m.m.). Enligt planförslaget uppförs en cirka 
4 meter hög bullervall närmast E18, samt upprätthålls ett bebyggelsefritt avstånd på 50 meter närmast 
transportleden för farligt gods. 

Riskbedömningen upprättas som ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad 
markanvändning, med avseende på närheten till primär transportled för farligt gods.

1.1 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig 
markanvändning med hänsyn till risk, samt krav på beaktande av riskhanteringsprocessen enligt 
riktlinjer från Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Målet med denna riskbedömning är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån 
riskpåverkan samt att vid behov ge förslag på riskreducerande åtgärder.

1.2 OMFATTNING
Riskbedömningen avser beskriva riskbilden med syfte att möjliggöra en bedömning av detaljplanens 
lämplighet med hänsyn till liv och hälsa enligt krav på markanvändning i Plan-och bygglagen, samt att 
vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Bedömningen baseras på nedanstående frågeställningar:

 Vad kan inträffa? (riskidentifiering)
 Hur ofta kan det inträffa? (frekvensberäkningar)
 Vad är konsekvensen av det inträffade? (konsekvensberäkningar)
 Hur stor är risken (riskuppskattning)?
 Är risken acceptabel? (riskvärdering)
 Rekommenderas åtgärder? (riskreduktion)

Mer djupgående beskrivning av riskhanteringsprocessens olika steg och de metoder som använts i 
riskbedömningen redogörs för i Bilaga A.

1.3 AVGRÄNSNINGAR
I denna riskbedömning behandlas risker förknippade med transport av farligt gods på E18. Riskerna 
som behandlas är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för 
tredje man, det vill säga risker som påverkar personers liv och hälsa. Påverkan på egendom, miljö eller 
arbetsmiljö, personskador som följd av påkörning eller kollision eller långvarig exponering av buller, 
luftföroreningar samt elsäkerhet behandlas inte inom ramen för riskbedömningen.

Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna 
behöver riskbedömningen uppdateras. 
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1.4 STYRANDE DOKUMENT
I detta avsnitt redogörs för de dokument som har varit styrande i framtagandet och utformningen av 
riskbedömningen.

1.4.1 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig 
plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning. 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)  

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§)

1.4.2 Riktlinjer för planläggning intill transportleder för farligt gods
Planområdet ligger i Upplands-Bro kommun i Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län har gett 
ut Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods [1], vilka 
kortfattat innebär att länsstyrelsen kräver ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på 25 meter från primära 
transportleder för farligt gods. Övriga rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av bebyggelse 
illustreras i Figur 1 nedan [1]. Rekommenderad lokalisering av verksamhetstyper från zoner i Figur 1 
redovisas i Tabell 1. 

Figur 1. Illustration av rekommenderade avstånd till olika typer av bebyggelse utmed väg och järnväg [1].

Tabell 1. Rekommenderad lokalisering av verksamhetstyper till respektive zon enligt Figur 1.

Zon A Zon B Zon C
G Drivmedelsförsörjning E Tekniska anläggningar B Bostäder
L Odling och djurhållning G Drivmedelsförsörjning (bemannad) C Centrum
P Ytparkering J Industri D Vård
T Trafik K Kontor H Detaljhandel

N Friluftsliv och camping O Tillfällig vistelse
P Parkering (övrig) R Besöksanläggningar
Z Verksamheter S Skola

1.5 SAMRÅD
Upplands-Bro kommun har hållit samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län, vilka ställer sig positivt 
till att planförslaget medför ett bebyggelsefritt avstånd på 50 meter till E18 samt att riskerna avseende 
närhet till transportleder för farligt gods analyseras ytterligare [2].  
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1.6 UNDERLAGSMATERIAL
Arbetet baseras på följande underlag:

 Situationsplaner för Örnäs 1 (alt. 3) upprättade av WSP Sverige AB, daterade 2019-10-22.  
 Areasammanställning Örnäs 1 (alt. 3) upprättad av WSP Sverige AB, daterad 2019-10-22. 
 Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl., upprättat av Upplands-Bro kommun, daterat 2016-05-11 

[3].
 Samrådsredogörelse ”Förslag till detaljplan för Örnäs 1:2 m.fl.” med yttrande från 

Länsstyrelsen i Stockholms län, upprättad av Upplands-Bro kommun, daterad 2016-02-08 [2].
 Mejlkonversation med planarkitekt Ruth Wiberg på WSP Sverige AB den 6 april 2020 [4]. 

1.7 INTERNKONTROLL
Rapporten är utförd av Martin Thomasson (Brandingenjör/ Civilingenjör Riskhantering) med Fredrik 
Reinius (Samhällsplanerare) som uppdragsansvarig. Enligt WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, 
certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001, omfattas denna handling av krav på internkontroll. Detta 
innebär bl.a. att en från projektet fristående person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. 
Ansvarig för granskningen har varit Fredrik Larsson (Brandingenjör/ Civilingenjör Riskhantering). 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING

I detta kapitel ges en beskrivning av planområdet med syfte att redogöra för de förutsättningar och 
konfliktpunkter som utgör grund för riskbedömningen.

2.1 PLANOMRÅDET
Planområdet Örnäs 1 ligger nordväst om tätorten Kungsängen i Upplands-Bro kommun i nordvästra 
delen av Stockholms län. Nordost om planområdet löper E18, vilken är primär transportled för farligt 
gods (grönmarkerad i Figur 2). På andra sidan E18 finns ett industriområde med en drivmedelsstation 
som försörjs av en sekundär transportled för farligt gods (blåmarkerad i Figur 2), vilken löper öster om 
planområdet. Omgivningen utgörs av åkermark och skog med gles bebyggelse. 

Figur 2. Planområdets läge relativt omgivningen. Bild reviderad från Trafikverkets databas NVDB [5]. 

Planområdet upptar en yta på cirka 500 000 m2 och ligger i jämnhöjd med E18. Inom planområdet 
planeras för bostadsbebyggelse i olika former (flerbostadshus, parhus, villor m.m.) med tillhörande 
verksamheter (småköpshandel, kontor m.m.). Mellan planerad bebyggelse och E18 uppförs en ca: 
4 meter hög bullervall med ett 2 meter högt plank ovanpå vallen [4]. Marken närmast E18 består av 
genomsläppliga gräsytor som begränsar utsläpp av brandfarlig vätska. Planerad bebyggelse inom 
planområdet samt planområdets läge relativt E18 framgår i Figur 3.  
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Figur 3. Planerad bebyggelse inom planområdet i förhållande till E18.

2.2 INFRASTRUKTUR
E18 är en primär transportled för farligt gods och en motorväg med separata körfält i olika körriktningar. 
Kortaste avstånd från vägkant för E18 till planerad bebyggelse inom planområdet är 50 meter [4].

Trafikuppgifter för aktuell vägsträcka av E18 i höjd med planområdet hämtas från Trafikverkets databas 
NVDB för år 2020 [5] och presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Trafikuppgifter för aktuell vägsträcka av E18 [5]. 

Väg ÅDT [fordon/dygn] Hastighet [km/h] Transportled FG Mittbarriär

E18 32 000 110 Primär Ja
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2.3 BEFOLKNING OCH PERSONTÄTHET
Inom planområdet planeras för bostadsbebyggelse i olika former (flerbostadshus, parhus, villor m.m.) 
med tillhörande verksamheter (småköpshandel, kontor m.m.). Bostäderna anses vara den över dygnet 
mest personintensiva verksamheten och väljs därav som den dimensionerande verksamheten för att 
bestämma persontätheten inom planområdet. På grund av det stora antalet bostäder (549 stycken) 
som planeras inom planområdet väljs en persontäthet motsvarande en tätort på 4100 personer/km2 [6]. 
Vald persontäthet antas gälla över hela dygnet för att ta höjd för eventuella dagverksamheter såsom till 
exempel förskolor, kontor och äldreboenden inom planområdet. På dagtid antas 90 % av befolkningen 
inom planområdet vistas inomhus och 10 % vistas utomhus. Nattetid antas 99 % av befolkningen inom 
planområdet vistas inomhus och 1 % vistas utomhus. Andelarna av befolkningen som vistas inomhus 
respektive utomhus är baserade på antaganden från RIKTSAM [7]. Det antas vidare att 12 timmar om 
dygnet räknas som dag och resten som natt samt att transporterna av farligt gods är jämnt fördelade 
över dygnet under hela året. Antagen persontäthet samt andelar av befolkningen som vistas inomhus 
respektive utomhus redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Persontäthet och andel av befolkningen inom planområdet som antas vistas inomhus respektive utomhus [6] [7].

Tid på dygnet Persontäthet [pers/km2] Andel inomhus [%] Andel utomhus [%]

Dag 4100 90 10

Natt 4100 99 1
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3 RISKIDENTIFIERING

I detta kapitel redovisas riskidentifieringen. 

3.1 IDENTIFIERING OCH BESKRIVNING AV RISKKÄLLOR
Följande riskkällor identifieras inom planområdets omgivning:

 E18 (primär transportled för farligt gods)
 Granhammarsvägen (sekundär transportled för farligt gods)
 Drivmedelsstation 
 Industriområde

Risker förknippade med E18 består av olyckor vid transport av farligt gods, vilka anses kunna påverka 
intilliggande planområde. 

Risker förknippade med Granhammarsvägen består av olyckor vid transport av farligt gods, då vägen 
är försörjningsled till drivmedelsstationer och industrier. Dock är avståndet från vägen till planområdet 
över 500 meter varvid planområdet inte bedöms påverkas av olyckor på Granhammarsvägen. 

Risker förknippade med drivmedelsstationer består främst av uppkomst och antändning av explosiv 
atmosfär vid hantering av brandfarliga bränslen samt olyckor vid hantering av brandfarlig vätska t.ex. 
bensin, vilket kan medföra pölbrand. Drivmedelsstationen ligger dock på flera hundra meters avstånd 
från planområdet varvid en olycka på drivmedelsstationen inte bedöms påverka planområdet.  

Risker förknippade med industriområdet beror på vilken typ av ämnen som hanteras av industrierna. 
Den industri som bedöms vara farligast för sin omgivning utgörs av AGA/Linde gas AB som hanterar 
olika typer av gaser. Eftersom avståndet från industrin till planområdet överstiger 500 meter bedöms 
inte planområdet påverkas av en olycka innefattandes gas i anslutning till industrin.   

Enligt bedömningarna ovan anses risker förknippade med E18 vara relevanta för aktuellt planområde. 

3.2 TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18 
Fördelningen av transporterade klasser av farligt gods på E18 antas följa riksgenomsnittet (TRAFA 
2012–2017) [8] eftersom vägen utgör en primär transportled för farligt gods, vilket gör att samtliga 
klasser av farligt gods kan förekomma. En sammanställning av fördelningen över transporterade 
klasser av farligt gods enligt riksgenomsnittet redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Fördelning av transporterade ADR-S-klasser av farligt gods enligt riksgenomsnittet (TRAFA 2012–2017) [8].

ADR-S-klass Kategori ämnen Procentuell andel [%]

1 Explosiver 0,32 %

2.1 Brandfarlig gas 6,73 %

2.3 Giftig gas 0,04 %

3 Brandfarlig vätska 47,32 %

5 Oxiderande ämnen och organiska 
peroxider

2,62 %

Övriga 42,96 %

 Totalt 100 %
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Fördelningen av transporterade klasser av farligt gods enligt Tabell 4 bedöms vara representativ för 
aktuell vägsträcka med hänsyn till att samtliga klasser av farligt gods får transporteras på E18. Det 
finns dock en möjlighet att transporter med gas (klass 2) är något vanligare än riksgenomsnittet på 
vägsträckan med anledning av närheten till AGA/Linde gas AB. Dock finns det fler industriområden i 
anslutning till E18, vilket gör att riksgenomsnittet anses mest representativt överlag för vägsträckan.    

3.3 SAMMANSTÄLLNING AV OLYCKSSCENARIER FÖR E18
Baserat på sammanställningen över transporterade farligt gods-klasser i Tabell 4 har ett antal 
dimensionerande olycksscenarier med potentiellt dödlig konsekvens sammanställts i Tabell 5.

Tabell 5. Övergripande sammanställning över dimensionerande olycksscenarier baserat på rådande förutsättningar.

Explosiva 
ämnen Brandfarlig gas Giftig gas Brandfarlig vätska Oxiderande ämnen

Klass 1 Klass 2.1 Klass 2.3 Klass 3 Klass 5.1
Liten explosion 
(>180 kPa) BLEVE Litet läckage

D – 5 m/s Liten pölbrand Explosion
(>180 kPa)

Liten explosion 
(>20 kPa)

Gasmolns-
explosion

Litet läckage
F – 1,5 m/s Medelstor pölbrand Explosion

(>20 kPa)
Medelstor 
explosion
(>180 kPa)  

Liten jetflamma
Medelstort 
läckage 
D – 5 m/s

Stor pölbrand Brand

Medelstor 
explosion
(>20 kPa)  

Mellan jetflamma
Medelstort 
läckage 
F – 1,5 m/s

Stor explosion 
(>180 kPa) Stor jetflamma Stort läckage 

D – 5 m/s
Stor explosion 
(>20 kPa)

Stort läckage
F – 1,5 m/s
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4 RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING

I detta kapitel redovisas beräknade individ- och samhällsrisknivåer kring aktuella transportleder för 
farligt gods.

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas 
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas 
förslag på kriterier för individ- och samhällsrisk [9]. Risker kan kategoriskt delas upp i; 

 oacceptabla
 acceptabla med restriktioner och 
 acceptabla

Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och accepteras ej. Dessa 
risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas. 

De risker som bedöms vara acceptabla med restriktioner behandlas enligt ALARP-principen (As Low 
As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen av ALARP-området, nära gränsen för 
oacceptabla risker, accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor och det är 
praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av ALARP-området bör inte lika 
hårda krav ställas på riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt 
mått på vad som är rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys. 

De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för 
ytterligare riskreduktion utredas där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att 
genomföra, ska genomföras.

I Tabell 6 redogörs för DNV:s uppställda kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk enligt ovan 
nämnd kategorisering. Kriterierna återfinns i riskvärderingen för bedömningar av huruvida risknivån år 
acceptabel eller ej. Gränserna markeras med streckade linjer enligt Figur 4.

Tabell 6. Förslag till kriterier för värdering av individ och samhällsrisk enligt DNV.

Riskmått Acceptabel risk ALARP Oacceptabel risk

Individrisk < 10-7 10-7 till 10-5 > 10-5

Samhällsrisk* < 10-6 10-6 till 10-4 > 10-4

*Lutningen på kurvan för samhällsrisk är k=-1.
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Figur 4. Föreslagna kriterier på individrisk samt samhällsrisk enligt DNV [9].
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Individrisk – Sannolikheten för att en individ som kontinuerligt vistas i en specifik punkt omkommer. 
Individrisken är platsspecifik och oberoende av hur många personer som vistas inom det angivna 
området. Syftet med riskmåttet är att kvantifiera risken på individnivå för att säkerställa att enskilda 
individer inte utsätts för oacceptabel risk.

Individrisk redovisas ofta med en individriskprofil (t.v. i Figur 4) som beskriver frekvensen att omkomma 
som en funktion av avståndet till en riskkälla. Kan även redovisas som individriskkonturer på en karta.

Samhällsrisk – Beaktar hur stor konsekvensen kan bli med avseende på antalet personer som 
påverkas vid olika olycksscenarier där hänsyn tas till befolkningstätheten inom det aktuella området. 
Hänsyn kan tas till eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara högre 
under en begränsad tid på dygnet eller året och lägre under andra tider.

Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (t.h. i Figur 4) som visar den ackumulerade 
frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna.

Samhällsrisken beräknas normalt för en yta på 1 km2. För att påvisa att samhällsrisken inte överskrids 
lokalt för aktuellt planområde samt ta hänsyn till den riskreducerande effekten av föreslagna åtgärder 
beräknas samhällsrisken för det enskilda planområdet med en yta på cirka 500 000 m2. Därav viktas 
DNV:s uppställda kriterier för samhällsrisk i Tabell 6 med en faktor på 0,5. Gränser för DNV:s viktade 
kriterier illustreras i Figur 5.

Figur 5. Viktade kriterier för samhällsrisk för planområdet. 
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4.1 RISKNIVÅER
Det är nödvändigt att använda sig av båda riskmåtten, individrisk och samhällsrisk, vid uppskattning av 
risknivån för ett planområde så att risknivån för den enskilde individen beaktas samtidigt som hänsyn 
tas till hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som samtidigt påverkas.

För uppskattning av risknivåerna inom planområdet beräknas frekvens och konsekvens för respektive 
olycksscenario i Tabell 5. Frekvenserna beräknas med hjälp av allmänt vedertagen metodik från 
Räddningsverkets (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skrift Farligt gods – 
riskbedömning vid transport [10] och händelseträdsanalys, se Bilaga C. 

Konsekvenserna för olycksscenarier i Tabell 5 uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och 
handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga D.

4.1.1 Individrisknivå längs E18 med avseende på transport av farligt gods 
I Figur 6 illustreras den sammantagna individrisknivån längs E18 där individriskkurvor från respektive 
körfält slås ihop till en och samma individriskkurva eftersom det finns en mittbarriär mellan körfälten i 
olika körriktningar. För E18 används ett så kallat differentierat konsekvensavstånd som korrigeras för 
att gälla från vägkanten närmast planområdet. De vågräta linjerna markerar övre och undre gräns för 
ALARP-området. Ur figuren kan utläsas att den sammantagna individrisknivån från E18 är acceptabel 
bortom ett avstånd av 42 meter från vägkant (rödprickad linje). Inom detta avstånd är individrisken 
acceptabel förutsatt att rimliga åtgärder till riskreduktion vidtas med hänsyn till kostnad och nytta. 
Bebyggelsefritt avstånd på 50 meter från vägkant för E18 anges med prickad linje i svart färg i figuren. 
Observera att sammantagen individrisknivå avser riskbidrag från båda körfälten av E18 och ej tar 
hänsyn till någon bullervall närmast E18. 

Figur 6. Individrisknivå längs E18 med avseende på transport av farligt gods.
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4.1.2 Samhällsrisknivå för Örnäs 1 med avseende på transport av farligt gods på E18 
I Figur 7 illustreras den sammantagna samhällrisknivån för Örnäs 1 med avseende på transport av 
farligt gods på E18. De heldragna linjerna markerar övre och undre gräns för ALARP-området. Ur 
figuren nedan kan utläsas att den sammantagna samhällsrisknivån ligger inom ALARP-området för 
olycksscenarier med fler än en omkomna och upp till åtta omkomna, samt att samhällsrisknivån är 
acceptabel för olycksscenarier med fler än åtta omkomna. Sammantagen samhällrisknivå innebär att 
rimliga åtgärder till riskreduktion ska vidtas för olycksscenarier med fler än en omkomna och upp till 
åtta omkomna. Observera att sammantagen samhällsrisknivå förutsätter ett bebyggelsefritt avstånd 
på 50 meter från vägkant för E18 och att tidigare beskriven bullervall uppförs, samt avser riskbidrag 
från båda körfält av vägen. 

Figur 7. Samhällsrisknivå för Örnäs 1 med avseende på transport av farligt gods på E18. 
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5 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

I detta kapitel identifieras behovet av riskreducerande åtgärder, samt ges förslag på åtgärder baserat 
på aktuell riskbild för planområdet. Åtgärdernas riskreduktion verifieras genom att redovisa uppskattad 
risknivå för planområdet med och utan vidtagna riskreducerande åtgärder. 

Observera att kapitlet utgör ett diskussions- och beslutsunderlag för vidare planering och således inte 
har formulerats som konkreta planbestämmelser. 

5.1 BEHOV AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER
Om risknivån bedöms som ej acceptabel ska riskreducerande åtgärder identifieras och föreslås. 
Föreslagna riskreducerande åtgärder baseras på exempel från Boverkets och Räddningsverkets 
(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i 
detaljplaner [11]. Föreslagna åtgärder syftar till att eliminera eller begränsa konsekvenserna av de 
identifierade olycksscenarier som anses bidra mest till risknivån utifrån de lokala förutsättningarna. 
Omfattningen av åtgärdernas skyddseffekter redovisas mer utförligt i Bilaga E.

Beräknad individrisknivå längs E18 innebär att risken för enskilda individer är acceptabel 50 meter från 
vägen. Beräknad samhällsrisknivå för Örnäs 1 innebär att riskreducerande åtgärder behöver vidtas för 
olycksscenarier med fler än en omkomna och upp till åtta omkomna enligt principen för ALARP. 

I Figur 8 redovisas olycksscenariernas bidrag till beräknad individrisknivå längs E18. Ur figuren nedan 
kan utläsas att explosionen dominerar riskbilden mellan 50 meter och 120 meter från vägkant samt att 
BLEVE och giftigt gasmoln dominerar riskbilden bortom 120 meter från vägkant. Eftersom störst andel 
av bebyggelsen planeras bortom 120 meter från vägkant bedöms olycksscenarier i form av BLEVE och 
giftigt gasmoln vara dimensionerande för val av åtgärder. Dessutom är byggnadstekniska åtgärder som 
skyddar mot explosion kostsamma och omfattande, vilket gör att åtgärderna inte anses praktiskt rimliga 
att föreslå. Då även byggnadstekniska åtgärder som skyddar mot värmestrålningen från BLEVE anses 
vara kostsamma och omfattande inriktas föreslagna åtgärder mot olycksscenarier med giftigt gasmoln.         

Figur 8. Individriskbidrag för olycksscenarier som en funktion av avståndet från vägkant för E18. 
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5.2 FÖRSLAG PÅ RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER
I detta avsnitt redovisas och beskrivs föreslagna riskreducerande åtgärder.

Föreslagna åtgärder är av konsekvensbegränsande art och inriktas på att eliminera och/eller begränsa 
konsekvenserna av olycksscenarierna med giftigt gasmoln enligt avsnitt 5.1. För att erhålla acceptabla 
risknivåer för planerad utformning av planområdet bedöms åtgärder enligt Tabell 7 krävas: 

Tabell 7. Föreslagna riskreducerande åtgärder. 

Riskreducerande 
åtgärd

Beskrivning av åtgärd Avsedd effekt Motivering

Placering av 
friskluftsintag

Friskluftsintag placeras högt 
på den sida av byggnad/ 
taket som vetter bort från 
E18. Gäller för bostäder 

med kanalbunden tilluft t.ex. 
flerbostadshus. 

Motverkar 
inläckage av giftig 
och brännbar gas 

in i byggnader.

Åtgärden är enkel att 
genomföra till en låg 

kostnad. 

Avstängningsbar 
ventilation 

Tilluftsdon i fasad utformas 
med möjlighet att stängas av 
de boende vid t.ex. ett VMA 

(Viktigt Meddelande till 
Allmänheten) tillsammans 
med dörrar och fönster. 
Gäller för bostäder med 

tilluftsdon i fasad och enskild 
ventilation såsom friliggande 

villor, radhus, parhus etc.  

Motverkar 
inläckage av giftig 
och brännbar gas 

in i byggnader.

Åtgärden är enkel att 
genomföra till en låg 

kostnad.

Observera att föreslagna åtgärder i Tabell 7 förutsätter att tidigare beskriven bullervall uppförs närmast 
E18, samt att en befolkningsfri zon inom 50 meter från närmaste vägkant för E18 upprätthålls enligt 
planförslaget. Inom denna zon ska utomhusmiljön utformas för att inte uppmuntra till mer än tillfällig 
vistelse med t.ex. parkering samt gång- och cykelvägar.  
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5.3 UPPSKATTAD RISKNIVÅ MED VIDTAGNA ÅTGÄRDER
I detta avsnitt redovisas uppskattade risknivåer för planområdet med riskreducerande åtgärder enligt 
Tabell 7 vidtagna.

5.3.1 Individrisknivå för Örnäs 1 med vidtagna åtgärder till riskreduktion
Föreslagna byggnadstekniska åtgärder i Tabell 7 påverkar inte risken för enskilda individer utomhus. 
Däremot minskar risken för enskilda individer inomhus på grund av vidtagna åtgärder till riskreduktion. 
Konsekvensavstånden från individriskkurvan är därmed fortfarande samma då de visar konsekvensen 
utomhus även om konsekvensen för flera olycksscenarier såsom olycksscenarier med giftigt gasmoln 
minskar inomhus. Med föreslagen bullervall och en bebyggelsefri zon inom 50 meter från närmaste 
vägkant för E18 inom vilken utomhusmiljön utformas för att inte uppmuntra till mer än tillfällig vistelse 
bedöms att enskilda individer ej utsätts för oacceptabla risknivåer varken utomhus eller inomhus där 
föreslagna byggnadstekniska åtgärder har effekt. 

5.3.2 Samhällsrisknivå för Örnäs 1 med vidtagna åtgärder till riskreduktion
I Figur 9 illustreras den sammantagna samhällsrisknivån för planområdet med vidtagna åtgärder enligt 
Tabell 7. Observera att kriterierna från DNV har viktats med en faktor på 0,5. Ur figuren kan utläsas att 
den sammantagna samhällsrisknivån för planområdet förändras marginellt för olycksscenarier med fler 
än en omkomna och upp till åtta omkomna. Däremot minskar den redan acceptabla samhällsrisknivån 
för olycksscenarier med fler än åtta omkomna betydligt. Detta beror på att olycksscenarier med fler än 
åtta omkomna främst består av olycksscenarier med giftigt gasmoln, vilket föreslagna åtgärder inriktats 
mot att hantera. För att minska samhällsrisknivån för olycksscenarier med fler än en omkomna och upp 
till åtta omkomna krävs byggnadstekniska åtgärder för att hantera riskbidraget från olycksscenariot 
explosion. Skyddsåtgärder mot explosion bedöms dock inte motiverade med hänsyn till åtgärdernas 
omfattning och stora kostnad.  

Samhällsrisknivån i Figur 9 innebär att samhällsrisken för planområdet kan accepteras eftersom rimliga 
åtgärder till riskreduktion har vidtagits inom planområdet för att hantera samhällsrisknivån. Observera 
att den sammantagna samhällsrisknivån i Figur 9 förutsätter samma bebyggelsefria avstånd som utan 
åtgärder och att tidigare beskriven bullervall uppförs, samt avser riskbidrag från båda körfält av E18.

Figur 9. Samhällsrisknivå för Örnäs 1 med vidtagna åtgärder till riskreduktion.  
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6 DISKUSSION

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning. 
Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bland annat det underlagsmaterial och 
de beräkningsmodeller som analysens resultat bygger på. För att hantera osäkerhet i indata genomförs 
en känslighetsanalys med Latin-Hypercube simuleringar i programmet @risk (Bilaga F) där samtliga 
ingående parametrar i använda beräkningsmodeller tilldelas en sannolikhetsfördelning för att se vilka 
indataparametrar som påverkar resultatet mest. Baserat på genomförda simuleringar bedöms följande 
indataparametrar påverka beräknade risknivåer mest:

 Persontätheten inom planområdet  
 Transporter av farligt gods förbi planområdet

För att hantera osäkerheten i indataparametrar ovan och säkerställa att föreslagna åtgärder i Tabell 7 
ger en acceptabel riskbild även vid stora förändringar i indata genomförs en känslighetsanalys där den 
sammantagna samhällsrisknivån för planområdet beräknas med dubbel persontäthet och med dubbelt 
antal transporter av farligt gods förbi planområdet. Antaganden har i övrigt varit konservativa för att 
risknivån inom planområdet inte ska underskattas. 

Vid analyser av detta slag råder ofta brist på relevanta indata, vilket skapar ett behov av att göra 
antaganden och förenklingar. Dessutom råder stora svårigheter med att få fram tillförlitliga uppgifter 
som är mer eller mindre osäkra. Nämnda svårigheter och osäkerheter innebär att olika riskanalyser/ 
riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga resultat på grund av skillnader i antaganden, 
metoder och/eller ingångsdata. [12]
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7 SLUTSATSER

Baserat på beräknade risknivåer för planområdet med avseende på närhet till primär transportled för 
farligt gods i form av E18 bedömer WSP att planerad exploatering inom planområdet är genomförbar 
ur risksynpunkt givet att följande riskreducerande åtgärder vidtas: 

 Placering av friskluftsintag. Friskluftsintag placeras högt på den sida av byggnad/taket som 
vetter bort från E18. Gäller för bostäder med kanalbunden tilluft t.ex. flerbostadshus.

 Avstängningsbar ventilation. Tilluftsdon i fasad utformas med möjlighet att stängas av de 
boende vid t.ex. ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) tillsammans med dörrar och 
fönster. Gäller för bostäder med tilluftsdon i fasad och enskild ventilation såsom friliggande 
villor, radhus etc. 

Observera att föreslagna åtgärder förutsätter att tidigare beskriven bullervall uppförs närmast E18 och 
att en befolkningsfri zon inom 50 meter från närmaste vägkant för E18 upprätthålls enligt planförslaget. 
Inom denna zon ska utomhusmiljön utformas för att inte uppmuntra till mer än tillfällig vistelse med t.ex. 
parkering samt gång- och cykelvägar.

Föreslagna åtgärder ovan införs som funktionsbaserade planbestämmelser i detaljplanen.
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Bilaga A. Metod för riskhantering
Denna bilaga innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av 
riskhantering i projektet samt de metoder som använts.

A.1. Begrepp och definitioner
Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. 
Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa och kan beräknas om 
frekvensen, d.v.s. hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, är känd. 

Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska 
system [13] [14], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 10.

Riskidentifieringen är en inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade 
konsekvenser, medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av 
sannolikhet och konsekvens för respektive scenario.

Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. 
Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och 
kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt 
det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen 
mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd.

Riskhantering

Riskbedömning

Riskreduktion/ 
-kontroll

Beslutsfattande 
Genomförande 

Övervakning

Riskanalys
Avgränsning

 Identifiera risker 
Riskuppskattning

Riskvärdering
Acceptabel risk

Analys av alternativ

Figur 10. Riskhanteringsprocessen. 

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej. 
Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av 
olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-kontroll. I 
det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande 
åtgärder som ska vidtas.

Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan 
riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna.

A.2. Riskanalysmetoder

A.2.1 Kvantitativa metoder
Denna riskbedömning bygger på kvantitativa riskanalysmetoder som är helt numeriska och beskriver 
riskerna med kvantitativa termer, såsom individ- och samhällsrisk samt förväntat antal omkomna [15].
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Bilaga B. Statistiskt underlag
I denna bilaga redovisas det statistiska underlaget för transporter av farligt gods som utgjort grund för 
genomförda bedömningar och beräkningar. 

B.1. Beräkning av olycksfrekvens
I Räddningsverkets (nuv. MSB) rapport Farligt gods – riskbedömning vid transport [10] presenteras 
metoder för beräkning av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt gods-transport på väg. 
Rapporten är en sammanfattning av Väg och- transportforskningsinstitutets rapport [16] och den 
beskrivna metoden benämns VTI-modellen. VTI-modellen analyserar och kvantifierar sannolikheter för 
olycksscenarier med transport av farligt gods mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskattning 
av frekvensen för farligt gods-olycka på en specifik vägsträcka kan två olika metoder användas. 
Antingen kan en olyckskvot uppskattas utifrån specifik olycksstatistik för sträckan, eller utifrån nationell 
statistik över liknande vägsträckor. I denna riskanalys används det senare av dessa alternativ. 
Olyckskvotens storlek beror på ett antal faktorer såsom vägtyp, hastighetsgräns, siktförhållanden samt 
vägens utformning och sträckning.

Generellt gäller att vägtyper som tillåter högre hastighet är utformade på ett sätt vilket medför en lägre 
olyckskvot än där lägre hastighetsbegränsning råder. Korsningar, cirkulationsplatser och dylika 
utformningar ger högst olyckskvot. Antalet singelolyckor och sannolikheten att en olycka leder till en 
konsekvens med farligt gods (index) ökar med hastigheten.

Antalet trafikolyckor med transport av farligt gods som leder till konsekvens mot omgivningen beräknas 
enligt nedanstående metodik med indata enligt Tabell 8. Som underlag för beräkningarna av den 
förväntade frekvensen för trafikolycka respektive farligt gods-olycka används transportstatistik från 
Trafikverkets databas NVDB [5].  

𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑂) = Å𝑇𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 365 ∙ 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎(𝑘𝑚) ∙ 𝑂𝐾

𝑶𝒍𝒚𝒄𝒌𝒐𝒓𝑭𝑮 = 𝑂 ∙ [(𝑆𝑖𝑂 ∙  
Å𝐷𝑇𝐹𝐺

Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) + (1 ‒ 𝑆𝑖𝑂)(2 ∙ Å𝐷𝑇𝐹𝐺

Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
‒

Å𝐷𝑇𝐹𝐺
2

Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
2)] ∙ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

Tabell 8. Indata till frekvensberäkning för farligt gods-olycka enligt Farligt gods – riskbedömning vid transport.

Indataparameter E18 K-analys
ÅDTtotal 32 000 fordon/dygn 64 000 fordon/dygn
ÅDTFG 80 fordon/dygn 160 fordon/dygn
Hastighetsgräns 110 km/h 110 km/h
Olyckskvot (OK) 0,26 0,26
Andel Singelolyckor (SiO) 0,6 0,6
Index 0,42 0,42
Frekvens FG-olycka 1,06E-02 per år 2,11E-02 per år
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B.2. Beskrivning av de olika ADR-S klasserna
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de 
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt 
gods omfattas av regelsamlingar [17] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på väg 
delas in i nio olika klasser enligt ADR-S-systemet där kategorisering baseras på den dominerande 
risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. Detta innebär inte att ett ämne inte 
kan ge upphov till typkonsekvenser motsvarande de för en annan klass. T.ex. transporteras vätefluorid 
under klass 8 eftersom dess primära risk utgörs av frätskador. Ämnet är dock mycket giftigt och kan ge 
upphov till dödliga konsekvenser över relativt stora avstånd. I Tabell 9 nedan redovisas klassindelning 
av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid olycka.

Tabell 9. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning.

ADR-S Kategori Beskrivning Konsekvenser
Klass 1 Explosiva 

ämnen och 
föremål

Sprängämnen, 
tändmedel, 
ammunition, etc. 
Maximal tillåten 
mängd explosiva 
ämnen på väg är 16 
ton [17].

Orsakar tryckpåverkan, 
brännskador och splitter. Stor 
mängd massexplosiva ämnen ger 
skadeområde med 200 m radie 
(orsakat av tryckvåg). Personer 
kan omkomma både inomhus 
och utomhus. Övriga explosiva 
ämnen och mindre mängder 
massexplosiva ämnen ger enbart 
lokala konsekvensområden. 
Splitter och annat kan vid stora 
explosioner orsaka skador på 
uppemot 700 m [18].

Klass 2 Gaser Inerta gaser (kväve, 
argon etc.) oxiderande 
gaser (syre, ozon, 
etc.), brandfarliga 
gaser (acetylen, gasol 
etc.) och giftiga gaser 
(klor, svaveldioxid 
etc.).

Förgiftning, brännskador och i 
vissa fall tryckpåverkan till följd av 
giftigt gasmoln, jetflamma, 
gasmolnsexplosion eller BLEVE. 
Konsekvensområden över 100-
tals m. Omkomna både inomhus 
och utomhus.

Klass 3 Brandfarlig
a vätskor

Bensin och diesel 
(majoriteten av klass 
3) transporteras i 
tankar som rymmer 
maximalt 25 ton.

Brännskador och rökskador till 
följd av pölbrand, värmestrålning 
eller giftig rök. 
Konsekvensområden för 
brännskador utbreder sig 
vanligtvis inte mer än omkring 30 
m från en pöl. Rök kan spridas 
över betydligt större område. 
Bildandet av vätskepöl beror på 
vägutformning, underlagsmaterial 
och diken etc.

Klass 4 Brandfarlig
a fasta 
ämnen

Kiseljärn 
(metallpulver), karbid 
och vit fosfor.

Brand, strålning och giftig rök. 
Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till närområdet kring 
olyckan.
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ADR-S Kategori Beskrivning Konsekvenser
Klass 5 Oxiderand

e ämnen, 
organiska 
peroxider

Natriumklorat, 
väteperoxider och 
kaliumklorat.

Tryckpåverkan och brännskador. 
Självantändning, explosionsartat 
brandförlopp om 
väteperoxidlösningar med 
koncentrationer > 60 % eller 
organiska peroxider som kommer 
i kontakt med brännbart organiskt 
material. Konsekvensområden för 
tryckvågor uppemot 120 m.

Klass 6 Giftiga 
ämnen, 
smittförand
e ämnen

Arsenik-, bly- och 
kvicksilversalter, 
bekämpningsmedel, 
etc.

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna 
vanligtvis begränsade till kontakt 
med själva olycksfordonet eller 
dess omedelbara närhet.

Klass 7 Radioaktiv
a ämnen

Medicinska preparat. 
Vanligtvis små 
mängder.

Utsläpp av radioaktivt ämne, 
kroniska effekter, mm. 
Konsekvenserna begränsas till 
närområdet.

Klass 8 Frätande    
ämnen

Saltsyra, svavelsyra, 
salpetersyra, natrium- 
och kaliumhydroxid 
(lut). Transporteras 
vanligtvis som 
bulkvara.

Utsläpp av frätande ämne. 
Dödliga konsekvenser 
begränsade till närområdet [16]. 
Personskador kan uppkomma på 
längre avstånd.

Klass 9 Övriga 
farliga 
ämnen och 
föremål

Gödningsämnen, 
asbest, magnetiska 
material etc.

Utsläpp. Konsekvenserna 
vanligtvis begränsade till kontakt 
med själva olycksfordonet eller 
dess omedelbara närhet.
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Bilaga C. Frekvensberäkningar
I frekvensberäkningarna beräknas en grundfrekvens för olyckor med transporter av farligt gods på en 
1 km lång vägsträcka enligt VTI-modellen. Med händelseträdsmetodik beräknas sedan frekvenser för 
respektive olycksscenario för transporterad klass av farligt gods. 

C.1. ADR-S Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål
ADR-S klass 1 omfattar explosiva ämnen, pyrotekniska satser och explosiva föremål [17]. Dessa 
inkluderar exempelvis sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och fyrverkerier. Samtliga av dessa 
varor kan genom kemisk reaktion alstra sådan temperatur och sådant tryck att de kan skada eller 
påverka omgivningen genom värme, ljus, ljud, gas, dimma eller rök. För att en sådan reaktion ska 
initieras krävs att tillräcklig energi tillförs ämnet. Vid ett olyckstillfälle kan en kraftig stöt eller en brand 
tillföra sådan energi till explosivämnet att det detonerar.  

C.1.1 Transporterad mängd
Beroende på explosivämnenas kemiska och fysikaliska egenskaper är de indelade i riskgrupper (1.1-
1.6). Enligt Räddningsverket (nuvarande MSB) [19] utgörs 80-90 % av de transporter som sker med 
explosiva ämnen av riskgrupp 1.1 (ämnen och föremål med risk för massexplosion). Vid beräkningar 
används riskgrupp 1.1 som representant för vidare utredning av ämnen i ADR-S klass 1. Detta bedöms 
vara ett konservativt antagande. Transporterad mängd är avgörande för explosionsverkan. Maximal 
mängd massexplosiva varor som får transporteras på väg är 16 ton, men de flesta transporter 
innefattar endast små nettomängder av massexplosiva varor. 

C.1.2 Händelseträd med sannolikheter 

Figur 11 redovisar sannolikheterna givet att en olycka involverande ett fordon lastat med explosiva 
ämnen skett. Dessa sannolikheter ligger till grund för frekvensberäkningar och motiveras i texten. 
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Figur 11. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 1. 
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C.1.2.1. Antändning av fordon

De brandscenarier som kan leda till påverkan på lasten bedöms i huvudsak kunna uppkomma om 
transporten är involverad i en olycka som föranleder brand eller till följd av fordonsfel som leder till 
brand, till exempel överhettade bromsar eller elektriska fel.

Tillgänglig statistik över omfattningen av bränder inom transportsektorn är begränsad. Utifrån tillgänglig 
statistik från olika länder (bland annat Japan och Tyskland) anges en olyckskvot på cirka 1 
fordonsbrand per 10 miljoner fordonskilometer [20]. Enligt svensk statistik är sannolikheten för att ett 
fordon inblandat i trafikolycka ska börja brinna cirka 0,4 % [21] [22]. 

C.1.2.2. Brandspridning till lasten

Sannolikheten för spridning till last och detonation beror på vilken typ av ADR-S klass som involveras, 
vilket ämne, brandens storlek, mängden transporterat ämne med mera. 

En fransk studie av fordonsbränder i tunnlar visar att 4 av 10 bränder släcks av personer på plats [23], 
med hjälp av enklare släckutrustning. Sådan släckutrustning finns dock sällan tillgänglig på ytvägnäten, 
men regelverken för transporter av farligt gods ställer krav på transportören att ha handbrandsläckare, 
och andelen släckta bränder i ADR-S klassade transporter bedöms vara något högre än vid andra 
olyckor.  Resterande bränder antas bli släckta av räddningstjänsten, men då osäkerheter råder om 
insatstiden kan det inte förutsättas att räddningstjänsten alltid förhindrar att branden sprider sig till den 
explosiva lasten. Utifrån detta resonemang görs samma bedömning som i Göteborgs fördjupade 
översiktsplan [24], att sannolikheten för att en brand sprider sig och leder till en explosion är 50 %. 

C.1.2.3. Stöt

Med stöt avses sådan med intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det krävs 
kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s [25]. Det saknas dock kunskap om hur stort 
krockvåld som behövs för att initiera detonation i det fraktade godset. HMSO [26] anger att 
sannolikheten för en stötinitierad detonation vid en kollision är mindre än 0,2 %. Med hänsyn till den 
utveckling som skett inom fordonsutformning och trafiksäkerhet de senaste 20 åren antas 
sannolikheten för en stötinitierad detonation vara lägre än de 0,2 % som HMSO anger. Utifrån 
ovanstående bedöms sannolikheten för att en stöt initierar en detonation vara 0,1 %. 

C.1.2.4. Fördelning mellan lastmängder

Genomfartstrafik respektive transporter till centrallager bedöms vanligen utgöras av maximalt lastade 
fordon, vilket motsvarar en last på 16 ton med fordon av EX/III-klass. Detta har framkommit i intervjuer 
med tillverkare och transportörer av explosiva ämnen [27] [28].

Statistik från Räddningsverket (nuvarande MSB) [29] anger att genomfartstrafik utgör omkring 0,5 % av 
alla transporter med farligt gods. Transporter med 16 ton antas därmed utgöra mindre än 0,5 % av 
samtliga transporter i klass 1. Detta överensstämmer med uppgifter från tre stora transportörer, som 
anger att andelen transporter med så stora lastmängder utgör mindre än 1 % av det totala antalet 
transporter med explosiva varor [30]. Övriga transporter utgörs av mindre mängder. Fördelningen 
mellan viktklasserna uppgår enligt Polisens [31] tillståndsavdelning till 0,50; 0,35; 0,10 respektive 0,05. 
Utifrån dessa uppgifter antas fördelningen enligt Tabell 10, för lastmängder av explosiva ämnen.
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Tabell 10. Fördelning mellan lastmängder vid vägtransport av ADR-S klass 1.

Lastmängd Inkluderat viktintervall Andel Representativ lastmängd för 
konsekvensberäkningar

Mycket stor (16 000 kg) 0,5 % 16 000 kg
Mellanstor (500–5000 kg) 14,5 % 1 500 kg
Liten (<500 kg) 85 %. 150 kg

C.2. ADR-S Klass 2 – Gaser
ADR-S klass 2 omfattar rena gaser, gasblandningar och blandningar av en eller flera gaser med ett 
eller flera andra ämnen samt föremål innehållande sådana ämnen. 

Gaser tillhörande ADR-S klass 2 är indelade i olika riskgrupper beroende på dess farliga egenskaper; 
brandfarliga gaser (riskgrupp 2.1.), icke brandfarliga, icke giftiga gaser (riskgrupp 2.2) samt giftiga 
gaser (riskgrupp 2.3) [17]. Volymen per transport kan, beroende på fordon och ämne, uppgå till cirka 
30 ton. Störst skadeverkan vid vådautsläpp orsakar kondenserade gaser (i flytande form vid förhöjt 
tryck), brandfarliga gaser eller giftiga gaser. Nedan beskrivs riskgrupp 2.1 och riskgrupp 2.3 närmre. 

C.2.1 ADR-S Riskgrupp 2.1 – Brandfarliga gaser
ADR-S riskgrupp 2.1 omfattas av brandfarliga gaser, exempelvis väte, propan, butan och acetylen. Här 
utgör brand den huvudsakliga faran, och gaserna är vanligtvis inte giftiga1. Brandfarliga gaser är ofta 
luktfria [32]. Gasol ansätts som dimensionerande ämne att basera beräkningarna på, eftersom gasol 
på grund av dess låga brännbarhetsgräns samt att den transporteras tryckkondenserad och i stor 
utsträckning gör ämnet till ett konservativt val [24].

För brandfarliga gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet 
antänts. Nedanstående avsnitt beskriver hur en olycka med gods i klass 2.1 kan ta uttryck, samt vilka 
dimensionerande scenarier och tänkbara skadehändelser som kan uppträda.

C.2.1.1. Gasläckage

Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek och därmed större tålighet [33]. 
Erfarenheter från utländska studier visar att sannolikheten för läckage av det transporterade godset då 
sänks till 1/30 av värdet för läckage i tankbil med ADR-S klass 3 [10].

C.2.1.2. Läckagestorlek

Ett läckage till följd av en olycka med en transport av brandfarlig gas antas kunna bli litet, medelstort 
eller stort, där utsläppsstorlekarna är definierade i [10] utifrån massflöde: 0,09 kg/s (litet), 0,9 kg/s 
(medelstort) respektive 17,9 kg/s (stort). Med gasol som gas har arean på läckaget beräknats till 0,1; 
0,8 respektive 16,4 cm2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar bedöms sannolikheten för respektive 
storlek vara 62,5 %, 20,8 % och 16,7 % [10]. 

1 Vissa giftiga gaser, som exempelvis ammoniak, är vid höga koncentrationer även brandfarliga. De beaktas i huvudsak med 
avseende på de giftiga egenskaperna, vilka ger upphov till längre konsekvensavstånd än de brandfarliga egenskaperna. 
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C.2.1.3. Antändning

När ett läckage av brandfarlig gas, klass 2.1, har skett finns det en risk att gasen antänds. 
Antändningen kan inträffa direkt eller vara fördröjd. En direkt antändning antas leda till att en jetflamma 
uppstår, medan en fördröjd antändning kan innebära att en gasmolnsexplosion inträffar. För ett utsläpp 
som är mindre än 1500 kg anges sannolikheterna för direkt antändning, fördröjd antändning och ingen 
antändning vara 10 %, 50 % respektive 40 % [34], varför dessa värden kan antas gälla för litet läckage. 
För ett utsläpp som är större än 1500 kg anges motsvarande siffror vara 20 %, 80 % och 0 %. Dessa 
värden används för stort läckage. För medelstort läckage antas ett medeltal av ovanstående 
sannolikheter rimligt att använda, det vill säga 15 %, 65 % och 20 %. 

C.2.1.4. BLEVE

En BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) kan inträffa om en tank med tryckkondenserad 
gas värms upp så snabbt att tryckökningen leder till att tanken rämnar. Detta resulterar i att den 
kokande vätskan (tryckkondenserad gas) momentant släpps ut och antänds. Detta resulterar i ett 
mycket stort eldklot. En BLEVE antas kunna uppstå i en oskadad tank, utan fungerande 
säkerhetsventil eller där säkerhetsventilen inte snabbt nog hinner avlasta tycket. Det krävs då att en 
direkt antändning har skett vid en intilliggande tank och orsakat jetflamma som är riktad direkt mot den 
oskadade tanken. Sannolikheten för att ovan givna förutsättningar ska infalla samtidigt och leda till en 
BLEVE bedöms vara liten, uppskattningsvis 1 %.   

C.2.2 Händelseträd med sannolikheter
Figur 12 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett 
fordon med brandfarlig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text.
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Figur 12. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.1.
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C.2.3 ADR-S riskgrupp 2.3 – Giftiga gaser
ADR-S riskgrupp 2.3 omfattar giftiga gaser, exempelvis ammoniak, fluorväte, kolmonoxid, klor, 
klorväte, svaveldioxid, svavelväte, cyanväte och kvävedioxid. Vissa giftiga gaser är också brandfarliga, 
som exempelvis ammoniak. 

C.2.3.1. Representativt ämne

Svaveldioxid är den mest toxiska gas som transporteras på väg, varför ett konservativt antagande i att 
detta denna utgör dimensionerande ämne ansätts genomgående.

C.2.3.2. Toxikologiska gränsvärden

För att kvantifiera skadeutfallet vid exponering av ett giftigt ämne finns en rad olika gränsvärden. Då 
riskbedömningen baseras på frekvensen för dödsfall görs ansätts LC50 som dimensionerande 
gränsvärde. LC50 är den koncentration där mortaliteten i en normalfördelad population är 50 % för en 
given exponeringstid. I beräkningarna ansätts konservativt att skadeutfallet inom beräknat 
konsekvensområde är 100 %.

C.2.4 Händelseträd med sannolikheter
Figur 13 redovisar sannolikheterna i händelseträdet som används för en olycka som involverar ett 
fordon med giftig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text. 
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Figur 13. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 2.3. 
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C.2.4.1. Gasläckage

Sannolikheten att en olycka med farligt gods leder till läckage varierar beroende på bebyggelse, 
hastighetsgräns och vägtyp [10]. Gaser transporteras i regel under tryck i tankar med större tjocklek 
och därmed tålighet [33]. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för utsläpp av 
det transporterade godset därför sänks till 1/30 [10].

C.2.4.2. Läckagestorlek

Ett läckage till följd av en olycka med en transport av giftig gas antas kunna bli litet, medelstort eller 
stort, där storlekarna är definierade utifrån utsläppets källstyrka. Storleken på läckaget är samma som 
för ADR-S klass 2.1 det vill säga 0,1; 0,8 respektive 16,4 cm2. Vid läckage från tjockväggiga tankbilar 
bedöms sannolikheten för respektive storlek vara 62,5 %; 20,8 % och 16,7 % [10]. 

C.2.4.3. Väderlek

Gasspridning utomhus beror i stort av rådande väderlek där stabilitetsklass och vindhastighet har stor 
inverkan på resultatet. För att differentiera hur påverkan varierar med dessa parametrar varieras 
gasspridning i sex scenarier med olika förutsättningar, där ovan nämnda källstyrkor simuleras vid två 
typer av väderlek – Neutral atmosfärisk skiktning D med en vindhastighet på 5 m/s samt med en 
Extremt stabil skiktning F med en vindhastighet på 1,5 m/s. Den förstnämnda representerar 
genomsnittligt väder, vilket förekommer omkring 85 % av tiden, och den sistnämnda representerar 
ogynnsamt väder vilket ansätts råda under resterande 15 %.
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C.3. ADR-S Klass 3 – Brandfarliga vätskor
ADR-S klass 3 omfattar brandfarliga vätskor, exempelvis bensin, E85, diesel- och eldningsoljor, 
lösningsmedel etc. De flesta transporter av farligt gods utgörs av brandfarliga vätskor. 

C.3.1 Händelseträd med sannolikheter
Figur 14 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett med ett fordon lastat med brandfarlig 
vätska. Dessa sannolikheter motiveras i texten.
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Figur 14. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 3. Sannolikhet för läckage regleras av index, se Tabell 8.

C.3.1.1. Läckage

Sannolikheten för att en trafikolycka med en farligt gods-transport inblandad leder till läckage definieras 
av vägsträckans farligt gods-index, se Tabell 8. 

C.3.1.2. Läckagestorlek

Storleken på läckaget varierar beroende på tankbilens storlek och typ. Enligt uppgifter från 
transportbolagen, när det gäller klass 3-produkter, är det vanligast att tankbilar med släp transporterar 
godset [35] [36]. Vid läckage från tankbil med släp fastställs sannolikheten för ett litet, mellanstort och 
stort läckage vara 25 %, 25 % respektive 50 % [10]. De olika läckagen definieras utifrån vilken 
pölstorlek som de ger upphov till: 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) samt 400 m2 (stort).
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C.3.1.3. Antändning

Bensin och diesel utgör tillsammans majoriteten av produkterna i ADR-S klass 3 [37]. Sannolikheten 
för antändning av läckage med diesel på väg är mycket låg på grund av dess höga flampunkt, medan 
sannolikheten för antändning av ett bensinläckage är större. Förenklat (och konservativt) antas 
samtliga transporter av brandfarlig vätska vara bensin. Sannolikheten att antändning sker givet läckage 
av bensin, oberoende av om det är litet, mellanstort eller stort, är 3,3 % [26].

C.3.1.4. Fordonsbrand

Sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon uppskattas till cirka 0,4 %. Fordonsbranden 
kan sprida sig till lasten, och denna sannolikhet uppskattas till 50 %.

C.4. ADR-S Klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider
ADR-S klass 5 är indelad i två riskgrupper; oxiderande ämnen (riskgrupp 5.1) och organiska peroxider 
(riskgrupp 5.2).

C.4.1 Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.1
Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera 
eller understödja brand i andra ämnen, samt i vissa fall detonera [17].

Ett vanligt förekommande ämne är ammoniumnitrat (AN) som ingår i många gödningsmedel och tillhör 
riskgrupp 5.1. Ammoniumnitrat kan i samband med vissa omständigheter sönderfalla explosivt genom 
detonation. Detta kan ske genom ett brandförlopp där ämnet är inneslutet och värms upp under 
tryckuppbyggnad, eller om det blandas med organiskt material [38]. Baserat på uppgifter från Yara i 
Köping [39] och FOI [40] kan en detonation uppstå om ammoniumnitrat blandas med ett flytande 
organiskt material såsom diesel, bensin, vegetabiliska oljor, eller om ett annat explosivämne detonerar 
i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. För att en blandning mellan ammoniumnitrat och 
organiskt material ska detonera krävs en homogen blandning samt tillförsel av tillräckligt stor energi. 
Natriumklorat är ett annat ämne som ingår i ADR-S riskgrupp 5.1 och har liknande egenskaper [41]. 

C.4.2 Allmänt om ADR-S riskgrupp 5.2
Organiska peroxider (ADR-S riskgrupp 5.2) karakteriseras av föreningar med instabila 
peroxidbindningar. Till följd av den kemiska strukturen är organiska peroxider mycket reaktiva, och 
dess termiska instabilitet kan medföra att ämnet sönderfaller, i vissa fall explosionsartat. Sönderfallet 
kan initieras av så väl värme och friktion som kontakt med främmande ämne [32]. I de fall peroxiden är 
innesluten i behållare kan explosion med tryckvåg och splitter uppstå, men detta gäller endast för en av 
de sex typer av ämnen som finns i riskgruppen. De övriga fem typerna av ämnen bedöms inte kunna 
leda till ett explosionsartat förlopp. 

C.4.2.1. Transporterade mängder och representativt ämne

Enligt rekommendationer från holländska myndigheter [42], bedöms ammoniumnitrat vara ett 
representativt ämne för hela ADR-S klass 5. Det är ett av de oxiderande ämnen som har störst 
oxiderande effekt och som transporteras mest frekvent och i störst mängd.
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C.4.2.2. Händelseträd med sannolikheter

Figur 15 redovisar ett händelseträd som utvecklar händelseförloppet efter att ett fordon lastat med 
ammoniumnitrat varit inblandat i en trafikolycka. De sannolikheter som anges i figuren motiveras i 
efterföljande textavsnitt.
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Figur 15. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 5. 

C.4.2.3. Läckage

Sveriges enda producent av ammoniumnitrat utgörs i dagsläget av Yara AB i Köping. Ammoniumnitrat 
transporteras som prillade produkter (fasta korn), paketerade i säckar om 1000 kg. Transporterade 
mängder med bil omfattar ca 36 ton [43]. Säckarna utgörs av två lager, en tjock innersäck av plast 
samt en yttre av väv, vilka är sammansvetsade upp till. Då ett utsläpp endast bedöms kunna ske om 
säcken påverkas av ett vasst föremål eller av en stor tryckpåkänning antas sannolikheten för utsläpp 
uppgå till 10 %. Detta bedöms som en konservativt vald siffra, och styrks av att utsläpp av 
ammoniumnitrat i samband med transportolycka inte förekommit på Yara under de 12 år som 
verksamheten har bedrivits. 
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C.4.2.4. Blandning med flytande organiskt material

Antändning och sönderfall genom deflagration eller detonation kan ske i samband med en olycka som 
involverar ammoniumnitrat om det först blandas med ett organiskt flytande ämne såsom bensin. Idealt 
för att ett explosivt förlopp ska inträffa är att ammoniumnitratet blandas med bränslet homogent eller att 
de blandas under längre tid så att bränslet kan absorberas av ammoniumnitraten. Till följd av 
begränsat statistiskt underlag ansätts kontaminering av utsläppt ammoniumnitrat ske i 50 % av de fall 
olycka leder till utsläpp.

C.4.2.5. Antändning av blandning

För att blandningen av ammoniumnitrat och bränsle ska explodera krävs att energi tillförs. I denna 
bedömning har explosion till följd av olyckan antagits ske med en sannolikhet av 1 %. Antagandet 
baseras på statistik avseende antändning av ett utsläpp med brandfarlig vätska och bedöms vara en 
konservativ uppskattning då brandfarlig vätska antas vara mer lättantändlig.

C.4.2.6. Antändning av oblandat gods

Sannolikheten för en antändning efter ett utsläpp av lasten, men utan att den blandats med organiskt 
material, bedöms utifrån ämnets egenskaper vara lika stor som sannolikheten att fordonet i sig fattar 
eld vid olyckan, det vill säga 0,4 %. 

I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon 
(se avsnitt 0.1) är denna cirka 0,4 %. 

C.4.2.7. Brandspridning till lasten

För att ett explosivt förlopp ska ske i detta fall krävs tillförsel av energi i form av antingen en brand eller 
detonation i eller i kontakt med ammoniumnitratmassan. Sannolikheten för att fordonsbranden ska 
sprida sig till lastutrymmet beror bland mycket annat på fordonets utformning och hur lasten förvaras. 
Enligt tidigare resonemang antas sannolikheten för brandspridning till lasten vara 50 %. 

C.4.2.8. Kritisk påverkan på last

För att brand ska initiera ett explosivt förlopp krävs att temperaturen överstiger 190°C [39]. Antändning 
av ammoniumnitrat/bränsleblandning kan övergå till ett självunderhållande sönderfall (som behandlats 
ovan) medan ren ammoniumnitrat är så stabil att ett eventuellt sönderfall upphör då värmekällan 
avlägsnas [38]. Baserat på detta bedöms explosiva förlopp initierade av brand vara relativt långsamma 
förlopp. Detta är något som även erhållen olycksstatistik kan styrka då det vid en majoritet av olyckorna 
anges brinntider på cirka 1–16 timmar innan detonation. Sannolikheten för att en brand som spridit sig 
till lasten påverkar lasten så allvarligt att det leder till en explosion innan personer i omgivningen hunnit 
utrymma området bedöms vara lägre än vid antändning av blandning och ansätts till 0,5 %.
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C.5. Anpassning av sannolikheten att påverkas utifrån 
konsekvensavståndets längd

För individriskberäkningarna görs en frekvensreducering med avseende på att vissa scenarier har 
konsekvensavstånd som inte drabbar hela den studerade vägsträckan. En specifik plats drabbas bara 
av olyckans konsekvenser om den inträffar på en viss vägsträcka i närheten. Längden på vägsträckan 
antas vara det uppskattade konsekvensavståndet multiplicerat med en faktor 2. Detta värde dividerat 
med den totala studerade vägsträckan ger därmed en frekvensreduktionsfaktor för respektive scenario. 
Grundfrekvensen för scenarierna gäller nämligen för 1 km vägsträcka, vilket får till följd att frekvensen 
måste justeras enligt ovan med hänsyn till hur stort konsekvensavstånd som varje olycksscenario ger 
upphov till (konsekvensavstånd redovisas i Bilaga D). 

Även för samhällriskberäkning anpassad till planområdet tillämpas en typ av frekvensanpassning. 
Konsekvenserna i antal omkomna uppskattas utifrån att olyckan inträffar så att konsekvenserna riktas 
mot planområdet (exempelvis att jetflamman eller utsläppet är riktat mot planområdet). Därför kan 
frekvensen i samhällsriskberäkning anpassad till planområdet halveras då jetflammor (med flera) som 
är riktade bort från planområdet inte ska bidra till samhällsrisken för planområdet. Förfarandet bedöms 
vara konservativt, då vissa scenarier har ett spridningsområde (andel av cirkulärt område) som är 
mindre än 50 % - vilket de i praktiken nu får. För olycksscenarier med cirkulärt konsekvensområde 
(t.ex. explosioner) görs ingen sådan frekvensreducering.
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Bilaga D. Konsekvensberäkningar
I detta avsnitt beskrivs hur konsekvensområdet och det förväntade skadeutfallet för transporterad klass 
kvantifierats. Beräkningarna redogörs separat för respektive klass av farligt gods. 

D.1. Persontäthet
I samhällsriskberäkningar för planområdet tas hänsyn till hur många personer som kan antas uppehålla 
sig i området kring transportleden för farligt gods. Persontätheten för planområdet har uppskattats med 
hjälp av litteratur [6] och ansätts till 4100 personer per kvadratkilometer. Riskbedömningen grundar sig 
på att analysera olyckor med centrum mitt på aktuell transportled (E18) samt åt 500 meter i vardera 
riktningen enligt Figur 16. Eftersom aktuellt planområde är beläget på södra sidan av transportleden 
analyseras endast olyckor med en utbredning på 500 meter åt söder från centrum på transportleden. 

Figur 16. Principskiss för persontäthet kring FG-led. Personer inom hela området antas befinna sig jämt utspridda över ytan.

Grundantagandet är att personer uppehåller sig jämnt utspridda över hela ytan, även närmast vägkant. 
Detta antagande är grovt varför en befolkningsfri yta på 50 meter från aktuell transportled (E18) ansätts 
i beräkningarna. Detta innebär att personantalet inom befolkningsfri yta subtraheras från resultatet för 
varje olycksscenario i samhällsriskberäkningarna. För individrisken är det befolkningsfria avståndet 
oväsentligt, eftersom riskmåttet anger hur stor frekvensen är att en fiktiv person som uppehåller sig 
på ett givet avstånd under ett års tid omkommer. 

D.2. Antagande om olyckans placering
Konsekvenser som uppstår vid olycksscenerierna antas utgå från vägkant närmast planområdet.

Eftersom det finns en mittbarriär mellan de båda körfälten för E18 används ett så kallat differentierat 
konsekvensavstånd för körfältet som är längst från planområdet, vilket korrigeras för att gälla från det 
ökade avståndet från vägkanten. Individriskkurvor för respektive körfält slås ihop till en och samma 
individriskkurva som gäller från vägkant närmast planområdet för båda körfälten.
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D.3. ADR-S klass 1 – Explosiva ämnen
Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och 
indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna 
kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål (splitter) 
kastas mot människor (sekundära). Vad gäller trycknivåer, och de direkta skador som de ger upphov 
till, går gränsen för lungskador vid omkring 70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 
kPa. Dessa värden avser dock direkt tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga kroppen är relativt tålig. 
Tertiära skador (då människor kastas iväg av explosionen) kan leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck 
än 180 kPa men är beroende av kroppsvikt och impulstäthet för explosionen. Sannolikheten för att 
omkomma vid ett direkt tryck på 180 kPa är 1 % och ökar till 99 % vid ett tryck på 350 kPa. [44] 

Byggnader har normalt en relativt låg trycktålighet, och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15-40 kPa. 
Beroende på vilken typ av konstruktion byggnaden har kommer skadan eller raszonen att bli olika stor. 
I bostadshus är det vanligt med en längsgående bärande vägg i mitten av huset. Om en långsida i ett 
bostadshus kollapsar är det därför oftast den halva av byggnaden som vetter mot explosionen som 
rasar samman. I byggnader som inte har en längsgående bärande vägg i mitten av huset uppstår en 
väggraszon som sträcker sig 5 meter in i byggnaden om ytterväggen raseras. Andelen omkomna i 
väggraszonen förväntas vara cirka en tredjedel. [44]  

I beräkningarna antas att 20 kPa är ett representativt medelvärde för när vanliga byggnader skadas så 
svårt att ras uppstår och det antas då att halva byggnaden kollapsar vid detta tryck. 

Sammantaget bedöms det lämpligt att dela upp konsekvensberäkningarna i två zoner, med hänsyn till 
de stora skillnaderna i trycknivåer som kan leda till dödlig påverkan, beroende på vilken effekt som 
studeras. Följande antaganden har gjorts vad gäller konsekvenserna:

 Inom det område där trycket överstiger 180 kPa antas 50 % av personerna omkomma 
utomhus (zon a i Figur 17).  

 Inom det område där trycket hamnar i intervallet 20-180 kPa antas 1 % av personerna 
omkomma utomhus (zon b i Figur 17). 

Inomhus antas att 16,7 % av personerna omkommer baserat på att halva byggnaden kollapsar vid en 
explosion och att en tredjedel av personerna som vistas i kollapsad byggnadsdel omkommer. Detta 
antagande bedöms vara representativt för aktuell bebyggelse inom planområdet, som främst består 
av bostäder med en längsgående bärande vägg i mitten av huset. 
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Figur 17. Konsekvenszoner vid explosion. 

Utifrån beräkningsgång i Konsekvensanalys explosioner [45] har avstånd, dit tryckvågen överstiger 20 
kPa respektive 180 kPa, tagits fram för olika representativa dynamiska lastmängder, vilka redovisas i 
Tabell 11. Denna analys beaktar inte egendomsskador, vilka kan uppstå på ännu längre avstånd.

Tabell 11. Avstånd inom vilket personer antas omkomma för olika laddningsvikt av farligt gods i ADR-S-klass 1. Explosionen 
antas vid vägtransport vara så nära marken att full markreflexion uppnås, dvs halvsfärisk utbredning av luftstötvågen.

Konsekvens Representativ
mängd gods 

Avstånd 
P ≥ 180 kPa

Avstånd 
P ≥ 20 kPa

Liten explosion 150 kg 13 meter 41 meter
Mellanstor explosion 1 500 kg 28 meter 88 meter
Stor explosion 16 000 kg 62 meter 193 meter
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D.4. ADR-S klass 2 – Gaser
En viktig faktor för spridningen av en gas vid ett läckage är påverkan av vinden, både för scenarier 
med brandfarliga och giftiga gaser. De huvudsakliga konsekvenserna uppkommer i vindriktningen från 
utsläppet. Eftersom konsekvenserna drabbar ett mindre område reduceras frekvensen för respektive 
scenario med hänsyn till vilken ungefärlig spridningsvinkel som konsekvensområdet får. 

Samtliga vindriktningar antas ha samma sannolikhet, vilket innebär att konsekvensområdets 
utbredning har samma sannolikhet i alla riktningar från läckaget. 

D.5. ADR-S riskgrupp 2.1 – Brandfarliga gaser
Vid beräkning av konsekvenserna av en farligt gods-olycka med utsläpp av brandfarlig gas (gasol) 
uppskattas det grovt att samtliga transporter utgörs av tankbilar, och att mängden gas i en tankbil är 25 
ton. 

Programvaran Spridning Luft [46] används för spridningsberäkningarna. Läckagestorleken har räknats 
fram utifrån det massflöde av gasol som anges i [10] för respektive storlek. För varje hålstorlek (Tabell 
12) finns en ansatt sannolikhet. 

Tabell 12. Framräknad läckagestorlek för gasol.

Läckagestorlek Massflöde, Q Läckagestorlek,  Läckagestorlek, A
Litet 0,09 kg/s 0,32 cm 0,08 cm2

Mellanstort 0,9 kg/s 1,03 cm 0,83 cm2

Stort 17,9 kg/s 4,56 cm 16,4 cm2

Vid beräkningarna har följande antaganden gjorts:

 Gasen antas vara propan (gasol).
 Hålet antas vara intryckt utifrån. 
 En jetflamma antas vara horisontell.

D.5.1 BLEVE
Konsekvenserna av en BLEVE beräknas enligt exempel 11.3.2 i Vådautsläpp av brandfarliga och 
giftiga gaser och vätskor [44]. Antagen mängd gasol är satt till 25 ton i en lastbil. Avståndet inom vilket 
man antas omkomma är beräknat till 170 m. 

D.5.2 Jetflamma 
En jetflamma kan uppstå om ett utsläpp av en brännbar gas antänds och förbränns direkt i anslutning 
till själva läckaget. En mycket kraftig stående flamma uppstår då när gasen trycks ut från kärlet. 

Konsekvenserna av en jetflamma har beräknats utifrån exempel 11.3.3 i Vådautsläpp av brandfarliga 
och giftiga gaser och vätskor [44], där flammans längd och bredd beräknas. Beräkningsgång i 
Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis [47] används sedan för att beräkna ett 
riskavstånd dit 50 % antas få dödliga skador av strålningen inom tiden t = 10 s. För frekvensreducering 
med hänsyn till att en jetflammas konsekvensområde inte är cirkulärt används en representativ del av 
en cirkel, enligt Figur 18. 



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Detaljerad riskbedömning, WSP, 2020-06-05

37

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
Örnäs 1 Martin Thomasson

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10269431 2020-06-05

Figur 18. Förhållandet mellan konsekvensområde och representativ del av en cirkel för frekvensreducering i samband med 
jetflamma.

D.5.3 Gasmolnsexplosion
En gasmolnsexplosion kan uppstå vid en fördröjd antändning av en utsläppt gasmassa som hunnit 
sprida sig och inte längre befinner sig under tryck. Konsekvensområdet beror på hur gasen sprids i 
omgivningen, vilket i sin tur beror på en mängd faktorer som vind, stabilitetsförhållanden, hinder, 
utströmmande flöde och densitet, med mera.

Vid en antändning förbränns hela den gasvolym som befinner sig inom brännbarhetsområdet. I det 
fysiska område där detta sker blir konsekvenserna mycket allvarliga med dödliga förhållanden. Utanför 
detta område förväntas dock konsekvenserna bli lindriga, men strålningspåverkan kan uppkomma. 

Programvaran Spridning Luft [46] används för spridningsberäkningarna där avståndet till halva den 
undre brännbarhetsgränsen beräknas. Detta avstånd beräknas är för att på ett konservativt sätt ta 
hänsyn till strålningspåverkan, som kan ske även utanför den gasvolym som förbränns. 
Gasmolnsexplosionen beräknas utifrån ett stort läckage. Beräknat konsekvensområde approximeras 
med en cirkelsektor enligt Figur 18.

D.6. Konsekvensavstånd ADR-S riskgrupp 2.1
Nedan sammanställs de framräknade konsekvensavstånden för ADR-S klass 2.1.

 BLEVE 170 meter
 Liten jetflamma 5 meter
 Medelstor jetflamma 17 meter
 Stor jetflamma 73 meter
 Gasmolnsexplosion 42 meter
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D.7. ADR-S riskgrupp 2.3
Spridningsberäkningar har gjorts i programmen Spridning Luft och med ALOHA för totalt 6 scenarier 
enligt Tabell 13. Redovisat konsekvensavstånd för respektive scenario utgörs genomgående av det 
högre värdet från simulering med de båda programmen. Indata till beräkningarna utgörs av underlag 
enligt Bilaga C och med en ytråhet på 0,5 m. Representativt ämne i simuleringarna antas vara SO2 
(svaveldioxid), vilket är den giftigaste gasen som transporteras på väg.  

Tabell 
13. 

Konsekvensavstånd för utsläpp av giftig gas.

D.8. ADR-S klass 3
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan uppkomma när vätskan 
läcker ut och antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt till följd 
av brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2. Det är en 
strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den 
strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av 
brandklassad fasad [24] [48].

De pölstorlekar som antas kunna bildas vid läckage av brandfarlig vätska har för olycka på väg antagits 
till 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) respektive 400 m2 (stort). All brandfarlig vätska (bensin, diesel och 
E85) antas i beräkningarna utgöras av bensin, vilket bedöms vara konservativt.

Strålningsberäkningar har genomförts med hjälp av handberäkningar [24]. I Tabell 14 redovisas 
beräknade konsekvensområden inom vilka personer antas omkomma vid olika pölstorlekar. 

Tabell 14. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m2) för olika pölstorlekar.

Scenario Pölbrand av
varierande storlek

Avstånd till 
15 kW/m2 från pölkant

Litet utsläpp 50 m2 12 meter
Mellanstort utsläpp 200 m2 21 meter
Stort utsläpp 400 m2 27 meter

Utsläpp Väderlek Avstånd till 
LC50@30 min

Spridningsvinkel

Litet
Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

10 meter
30 meter

45
30

Mellanstort
Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

30 meter
150 meter

45
30

Stort
Stabilitetsklass D, 5 m/s
Stabilitetsklass F, 1,5 m/s

135 meter
500 meter

45
30
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D.9. ADR-S klass 5
Två typer av olycksscenarier med påverkan på omgivningen har identifierats i samband med olyckor 
med oxiderande ämnen och organiska peroxider: Explosion och brand. 

D.9.1.1. Explosion

Konsekvenserna av en explosion i en last med ammoniumnitrat beror till stor del på mängden ämne 
som deltar i explosionen. I de flesta fall kan man anta att det är tillgången på organiskt material 
(exempelvis fordonsbränsle) som är den begränsande faktorn. En normal lastbil antas medföra 400 
liter diesel i tanken, vilket leder till att en ammoniumnitrat/dieselblandning kan bildas, som motsvarar 
upp till 4,1 ton trotyl [41]. Utifrån detta används sedan 4,1 ton trotyl som dimensionerande explosion 
för dessa scenarier, med samma beräkningsmetod som används för explosioner i klass 1.

Resultaten visar att personer i omgivningen omkommer inom drygt 40 meter, medan byggnader 
skadas inom drygt 120 meter. Konsekvensavstånden blir därmed 39 meter respektive 123 meter. 

D.9.1.2. Brand

En brand som inkluderar ämnen i ADR-S klass 5 är mycket intensiv, eftersom dessa ämnen är 
brandunderstödjande. Grovt antas en sådan brand motsvara en stor pölbrand så som den beaktas 
inom ADR-S klass 3 ovan. Konsekvensavståndet blir därmed 27 meter.

D.10. Bedömning av antal omkomna i respektive olycksscenario
Vid beräkningar av samhällsrisken för planområdet uppskattas antalet omkomna i varje olycksscenario 
genom att multiplicera aktuellt konsekvensområde med persontätheten som antagits för planområdet. I 
grundberäkningen tas även hänsyn till skyddsgraden av inomhusvistelse. Skyddseffekter av vidtagna 
riskreducerande åtgärder i avsnitt 5.2 inkluderas även i bedömningen av antalet omkomna. I Bilaga E 
beskrivs omfattningen av skyddseffekter både med och utan föreslagna åtgärder till riskreduktion. 

För olycksscenarier med cirkulärt konsekvensområde t.ex. explosioner halveras även antalet omkomna 
eftersom planområdet ligger på södra sidan om E18 och därmed endast hamnar inom halva delen av 
konsekvensområdet som utgår från centrum av transportleden.  
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Bilaga E. Skyddseffekter
Denna bilaga beskriver antagna skyddseffekter av inomhusvistelse respektive utomhusvistelse med 
och utan föreslagna riskreducerande åtgärder i avsnitt 5.2. 

I Tabell 15 redovisas bakgrund och motiv till antagna skyddseffekter utan föreslagna riskreducerande 
åtgärder i avsnitt 5.2. 

Tabell 15. Bakgrund och motiv till antagna skyddseffekter av att vistas inomhus respektive utomhus (utan föreslagna åtgärder). 

Skyddseffekter
Utan föreslagna riskreducerande åtgärder

Avstånd från 
riskkälla till 
byggnader: 

Topografi för 
planområde:

Skydds-
åtgärder för 
byggnader:

Skydds-
åtgärder för 
planområde:

Klass av 
farligt gods:
 
ADR-S

Olycks-
scenarier: 

E18  

E18 - 50 m
Planområde 
till största del 
beläget i 
jämnhöjd 
med FG-led

Inga Bullervall  
4 m hög 
placerad 
närmast 
E18

Antagen 
skyddseffekt: [%] 

E18

ADR-S-
klass 1

Motivering: Inomhus Utomhus

Liten 
explosion 
(>180kPa)

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Liten 
explosion 
(>20kPa)

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Mellanstor 
explosion 
(>180kPa)

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Mellanstor 
explosion 
(>20kPa)

Utomhus antas att 1 % av personer omkommer inom det 
område som utsätts för ett tryck på mellan 20-180 kPa, 
eftersom 180 kPa är gränsvärdet för 1 % dödlighet [44]. 
Inomhus antas att en tredjedel av de personer som vistas i den 
byggnadshalva som kollapsar omkommer [44].  

83,3 99

Stor 
explosion 
(>180kPa)

Utomhus antas att 50 % av personer omkommer inom det 
område som utsätts för ett tryck som är större än 180 kPa, 
eftersom 180 kPa är gränsvärdet för 1 % dödlighet och 350 
kPa är gränsvärdet för 99 % dödlighet [44]. Inomhus antas att 
en tredjedel av de personer som vistas i den byggnadshalva 
som kollapsar omkommer [44].

83,3 50 

Stor 
explosion 
(>20kPa)

Utomhus antas att 1 % av personer omkommer inom det 
område som utsätts för ett tryck på mellan 20-180 kPa, 
eftersom 180 kPa är gränsvärdet för 1 % dödlighet [44]. 
Inomhus antas att en tredjedel av de personer som vistas i den 
byggnadshalva som kollapsar omkommer [44].  

83,3 99

ADR-S-
klass 2.1

Motivering: Inomhus Utomhus
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BLEVE
Utomhus antas skyddsgraden vara 50 % baserat på att 
personer till viss del är skyddade från värmestrålningen från ett 
eldklot bakom bullervall och annan bebyggelse. Inomhus antas 
99 % av personer vara skyddade från värmestrålningen, vilket 
antas konservativt med anledning av att det finns referens på 
att personer inomhus är helt skyddade från värmestrålningen 
från olycksscenarier med ADR-S-klass 2.1 [24]. 

99 50 

Liten 
jetflamma

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Gasmolns-
explosion

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Mellanstor 
jetflamma

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Stor 
jetflamma

Värmestrålningen från jetflamman antas blockeras helt av den 
bullervall som uppförs närmast E18 varvid skyddsgraderna av 
vistelse både inomhus och utomhus antas vara 100 %.

100 100

ADR-S-
klass 2.3

Motivering: Inomhus Utomhus

Litet 
läckage I 
D - 5 m/s

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Litet 
läckage I 
F – 1,5 m/s

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Mellanstort 
läckage I 
D - 5 m/s

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Mellanstort 
läckage I 
F – 1,5 m/s

Det bedöms att ett tungt gasmoln späds ut av bullervallen som 
uppförs närmast E18, vilken kan reducera koncentrationerna av 
den giftiga gasen till hälften [11], innan den når personer som 
vistas utomhus inom planområdet. Dessutom antas flertalet 
personer hinna fly inomhus. Konservativt antas att hälften av 
personerna utomhus är skyddade. Skyddsgraden av att vistas 
inomhus ansätts till 90 % baserat på tillgänglig litteratur [49].

90 50

Stort 
läckage I 
D - 5 m/s

Det bedöms att ett tungt gasmoln späds ut av bullervallen som 
uppförs närmast E18, vilken kan reducera koncentrationerna av 
den giftiga gasen till hälften [11], innan den når personer som 
vistas utomhus inom planområdet. Dessutom antas flertalet 
personer hinna fly inomhus. Konservativt antas att hälften av 
personerna utomhus är skyddade. Skyddsgraden av att vistas 
inomhus ansätts till 90 % baserat på tillgänglig litteratur [49].

90 50

Stort 
läckage I 
F – 1,5 m/s

Det bedöms att ett tungt gasmoln späds ut av bullervallen som 
uppförs närmast E18, vilken kan reducera koncentrationerna av 
den giftiga gasen till hälften [11], innan den når personer som 
vistas utomhus inom planområdet. Dessutom antas flertalet 
personer hinna fly inomhus. Konservativt antas att hälften av 
personerna utomhus är skyddade. Skyddsgraden av att vistas 
inomhus ansätts till 90 % baserat på tillgänglig litteratur [49].

90 50

ADR-S-
klass 3

Motivering: Inomhus Utomhus
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Liten 
pölbrand

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Mellanstor 
pölbrand

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Stor 
pölbrand

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

ADR-S-
klass 5

Motivering: Inomhus Utomhus

Explosion 
(>180kPa)

Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100

Explosion 
(>20kPa)

Samma skyddsgrader som för olycksscenario ”Stor explosion 
(>20kPa)” med ADR-S-klass 1 antas.

83,3 99 

Brand
Konsekvensavstånd understiger befolkningsfritt avstånd, vilket 
ger skyddsgrader på 100 %.

100 100



3 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  - KS 16/0208-15 Beslut om samråd – detaljplan för Örnäs  : Detaljerad riskbedömning, WSP, 2020-06-05

43

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
Örnäs 1 Martin Thomasson

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10269431 2020-06-05

I Tabell 16 redovisas bakgrund och motiv till antagna skyddseffekter med föreslagna riskreducerande 
åtgärder för planområdet i avsnitt 5.2.

Tabell 16. Bakgrund och motiv till antagna skyddseffekter av att vistas inomhus respektive utomhus (med föreslagna åtgärder). 

Skyddseffekter
Med föreslagna riskreducerande åtgärder

Avstånd från 
riskkälla till 
byggnader: [m]

Topografi för 
planområde:

Skydds-
åtgärder för 
byggnader:

Skydds-
åtgärder för 
planområde:

Klass av 
farligt gods:
 
ADR-S

Olycks-
scenarier: 

E18  

E18 - 50 m
Planområde 
till största del 
beläget i 
jämnhöjd 
med FG-led

Enligt 
avsnitt 5.2.

Bullervall  
4 m hög 
placerad 
närmast 
E18

Antagen 
skyddseffekt: [%] 

E18
ADR-S-
klass 1

Motivering: Inomhus Utomhus

Liten 
explosion 
(>180kPa)

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Liten 
explosion 
(>20kPa)

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Mellanstor 
explosion 
(>180kPa)

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Mellanstor 
explosion 
(>20kPa)

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 83,3 99

Stor 
explosion 
(>180kPa)

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 83,3 50 

Stor 
explosion 
(>20kPa)

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 83,3 99

ADR-S-
klass 2.1

Motivering: Inomhus Utomhus

BLEVE
Ingen förändring i skyddsgrader antas. 99 50 

Liten 
jetflamma

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Gasmolns-
explosion

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Mellanstor 
jetflamma

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Stor 
jetflamma

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

ADR-S-
klass 2.3

Motivering: Inomhus Utomhus
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Litet 
läckage I 
D - 5 m/s

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Litet 
läckage I 
F – 1,5 m/s

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Mellanstort 
läckage I 
D - 5 m/s

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Mellanstort 
läckage I 
F – 1,5 m/s

Utomhus antas skyddsgraden vara oförändrad. Skyddsgraden 
av att vistas inomhus ansätts till 99 % baserat på placeringen 
av friskluftsintag [44] samt den avstängningsbara ventilationen.

99 50

Stort 
läckage I 
D - 5 m/s

Utomhus antas skyddsgraden vara oförändrad. Skyddsgraden 
av att vistas inomhus ansätts till 99 % baserat på placeringen 
av friskluftsintag [44] samt den avstängningsbara ventilationen.

99 50

Stort 
läckage I 
F – 1,5 m/s

Utomhus antas skyddsgraden vara oförändrad. Skyddsgraden 
av att vistas inomhus ansätts till 99 % baserat på placeringen 
av friskluftsintag [44] samt den avstängningsbara ventilationen.

99 50

ADR-S-
klass 3

Motivering: Inomhus Utomhus

Liten 
pölbrand

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Mellanstor 
pölbrand

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Stor 
pölbrand

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

ADR-S-
klass 5

Motivering: Inomhus Utomhus

Explosion 
(>180kPa)

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100

Explosion 
(>20kPa)

Ingen förändring i skyddsgrader antas. 83,3 99 

Brand
Ingen förändring i skyddsgrader antas. 100 100
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Bilaga F. Känslighetsanalyser
I denna bilaga redovisas genomförda känslighetsanalyser av bl. a. ingående indataparametrar. 

För att utreda ingående indataparametrars betydelse för beräknade risknivåer kring transportleder för 
farligt gods tilldelas samtliga indataparameterar en sannolikhetsfördelning i form av en PERT-
fördelning vid beräkning av det förväntade antalet omkomna inom planområdet. Simuleringar av typen 
Latin Hypercube genomförs i programmet @risk för att ta fram Tornadodiagrammet i Figur 19 nedan. 
Detta diagram visar indataparametrars korrelation till beräkning av förväntat antal omkomna per år. 
Korrelationen beskrivs genom Spearmans rangkorrelationskoefficient som varierar mellan -1 och 1 
beroende på styrka och riktning av korrelationen. Desto högre värde på korrelationskoefficienten desto 
starkare korrelation finns mellan indataparameter och utdata. Följaktligen blir indataparametrar med 
längst stapel i Figur 19 mest intressanta att variera i känslighetsanalyser. 

Figur 19. Indataparametrars korrelation till beräkning av förväntat antal omkomna per år.

De indataparametrar som påverkar beräknade risknivåer mest enligt Figur 19, samt deras korrelation 
till beräknat riskmått beskrivs nedan:

 Konsekvensavstånd för BLEVE och Stor explosion (>20 kPa). Positiv korrelation anger att ett 
högre värde för indataparametrarna ger ett högre värde på det förväntade antalet omkomna.

 Andel FG och tung trafik, olyckskvot samt ÅDT. Positiv korrelation anger att ett högre värde för 
indataparametrarna ger ett högre värde på det förväntade antalet omkomna.

 Befolkningsfritt avstånd. Negativ korrelation anger att ett högre värde på indataparametern ger 
ett lägre värde på det förväntade antalet omkomna.

 Persontäthet dag respektive natt. Positiv korrelation anger att ett högre värde för 
indataparametrarna ger ett högre värde på det förväntade antalet omkomna.

Konsekvensavstånden för olycksscenarier i form av BLEVE och Stor explosion (> 20 kPA) bedöms 
vara konservativt framtagna med använda beräkningsmodeller och inte påverkas av planområdets 
utformning. Befolkningsfritt avstånd från vägkant för E18 (50 meter) är en förutsättning för analysen 
och därmed ej aktuellt att ändra. Dock är persontätheten inom planområdet samt antalet transporter 
av farligt gods förbi planområdet indataparametrar som bedöms kunna variera under tid med hänsyn 
till rådande osäkerheter i indataparametrarna. 
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Med hänsyn till att både persontätheten inom planområdet och antalet transporter av farligt gods förbi 
planområdet kan variera under tid utförs en känslighetsanalys där den sammantagna samhällsrisken 
för planområdet beräknas med dubbla persontätheten och med dubbelt antal transporter av farligt gods 
förbi planområdet. Syftet med känslighetsanalysen är att hantera osäkerheten för indataparametrarna 
samt att säkerställa att föreslagna åtgärder i Tabell 7 ger en acceptabel samhällsrisknivå även vid stora 
förändringar i indataparametrarna. Resultatet av känslighetsanalysen redovisas i Figur 20. 

Den sammantagna samhällsrisknivån för planområdet med dubbelt så hög persontäthet samt dubbelt 
antal transporter av farligt gods förbi planområdet redovisas Figur 20 nedan. Ur figuren kan utläsas att 
den sammantagna samhällsrisknivån för planområdet fortsatt förändras marginellt för olycksscenarier 
med fler än en omkomna och upp till åtta omkomna, men minskar betydligt för olycksscenarier med fler 
än åtta omkomna. Eftersom den sammantagna samhällsrisknivån för planområdet fortfarande hamnar 
inom ALARP-området är samhällsrisken för planområdet fortsatt acceptabel eftersom rimliga åtgärder 
till riskreduktion har vidtagits. Den beräknade samhällsrisknivån för planområdet är därmed robust mot 
stora förändringar i ingående indataparametrar givet att föreslagna åtgärder enligt Tabell 7 vidtas.   

Figur 20. Känslighetsanalys av samhällsrisknivå för Örnäs 1 med vidtagna åtgärder till riskreduktion. 
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Fastighetsförteckning 
Fastighetsförteckning inför samråd för Detaljplan för Örnäs etapp 1 (Örnäs 
verksamhetsområde), 1:2 m.fl. Diarienr KS 16/0208 

   
Fastigheter inom planområdet (fastigheter, sämjelotter, fiskelotter, byggnad å, allmänt vattenområde) 

Fastighetsbeteckning Andel Ägare/innehavare, adress Övrigt 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478  Norrboda Rankhus Krysset AB 
BOX 554 
64525 STRÄNGNÄS 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:644  Norrboda Örnäs Mark AB 
c/o HSB BOSTAD AB 
BOX 8160 
10420 STOCKHOLM 

 

 

ÖRNÄS 1:2  HSB Norrboda Örnäs AB 
BOX 8160 
10420 STOCKHOLM 

 

 

ÖRNÄS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

  BOX 2001 
 196 02 Kungsängen 

 

TÅNGS VÄGSAMFÄLLIGHET 
 

  TÅNG GA:1 
 c/o Anders Sjö 
 Björknäs Gård 
 19700 BRO 

Osäker 
plats 
 

 

Anläggningssamfälligheter inom området  
(Gemensamhetsanläggningar enligt AL, anläggningar enligt LSV) 

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

ÖRNÄS GA:1 
Deltagande fastigheter: 
ÖRNÄS 1:2, 1:5, 1:6 och 1:7 
och KUNGSÄNGENS-TIBBLE 
1:644 

Förvaltas av  
ÖRNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
Adress se ovan 
 

VÄG  

ÖRNÄS GA:2  

Deltagande fastigheter: 
ÖRNÄS 1:2, 1:6 och 1:7 

Förvaltas av  
ÖRNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
Adress se ovan 
 

VATTEN 

ÖRNÄS GA:3  
Deltagande fastigheter: 
ÖRNÄS 1:2, 1:5, 1:6 och 1:7 

Förvaltas av  
ÖRNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
Adress se ovan 

AVLOPP 
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Rättigheter inom området (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt, vägrätt, viltvårdsområde, fiskevårdsområde, 

rättigheter mineral/torv) 

 Ägare/innehavare, adress Ändamål 

Överenskommelse eller 
officiell rättighet 1 
 

 Avtalservitut, 
VATTENTÄKT 
01-IM5-70/4419 

Till förmån för: ÖRNÄS 1:9 
Kungsängen Exploatering AB 
Box 554 
64525 STRÄNGNÄS 

 

Till last för: KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:478 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:644 

ÖRNÄS 1:2 

Adresser se ovan 

 

Överenskommelse eller 
officiell rättighet 2 

 Officialservitut, 
VATTEN 
0139-00/13.3 

Till förmån för: ÖRNÄS 1:9 
Kungsängen Exploatering AB 
Box 554 
64525 STRÄNGNÄS 

 

 ÖRNÄS GA:2 
Adresser se ovan 

 

Till last för: ÖRNÄS 1:2 
Adress se ovan 

 

Överenskommelse eller 
officiell rättighet 3 

 Officialservitut, 
VATTEN 
0139-07/51.3 

Till förmån för: ÖRNÄS GA:1, GA:2 OCH GA:3 
Adress se ovan 

 

Till last för: ÖRNÄS 1:2 
Adress se ovan 

 

 ÖRNÄS 1:4 
Staten Trafikverket 
78189 BORLÄNGE 

 

 

 VIBY 19:18 
UPPLANDS-BRO KOMMUN 
c/o Fakturaskanning 1503 
Ekonomiavdelningen 
Furuhällsplan 1 
19681 KUNGSÄNGEN 

 

 

Överenskommelse eller 
officiell rättighet 4 

 Officialservitut,  
VÄG 0139-15/27.1 
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Till förmån för: ÖRNÄS 1:2 
Adress se ovan 

 

Till last för: ÖRNÄS 1:2 
Adress se ovan 

 

 ÖRNÄS 1:27 
UPPLANDS-BRO KOMMUN 
c/o Fakturaskanning 1503 
Ekonomiavdelningen 
Furuhällsplan 1 
19681 KUNGSÄNGEN 

 

 

 KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3 
UPPLANDS-BRO KOMMUN 
c/o Fakturaskanning 1503 
Ekonomiavdelningen 
Furuhällsplan 1 
19681 KUNGSÄNGEN 

 

 

 

 

Fastigheter utanför planområdet  

Fastighetsbeteckning Andel Ägare/innehavare, adress Övrigt 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:3  UPPLANDS-BRO KOMMUN 
c/o Fakturaskanning 1503 
Ekonomiavdelningen 
Furuhällsplan 1 
19681 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:330   UPPLANDS-BRO KOMMUN  

 Se ovan 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331   Norrboda Handelsområde  
 i Upplands Bro AB c/o NREP AB 
 BOX 7721 
 10395 STOCKHOLM 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:403   UPPLANDS-BRO KOMMUN  
 Se ovan 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:431  LIDL SVERIGE KOMMANDITBOLAG 
BARKARBYVÄGEN 5 
17745 JÄRFÄLLA 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:474 
 

 Tibblemarken 1 AB 
BOX 24241 
10451 STOCKHOLM 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:475 
 

 Bostadsrättsföreningen Brunna Park 
FACK 55882617     R855 
10637 STOCKHOLM 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:477 
 

 Tibblemarken 3 AB 
c/o PREEM AB 
11280 STOCKHOLM 
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:491 
 

1/2 Haci Ömer Dölek 
FÅRHAGSSLINGAN 29 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Karin Linnéa Dölek 
FÅRHAGSSLINGAN 29 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:492 
 

1/2 Christer Norfall 
FÅRHAGSSLINGAN 27 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Anna Maria Landewall Norfall 
RÖNNSKÄR 4 
82496 STOCKA 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:493 
 

1/2 Valentino Poljarevic 
FÅRHAGSSLINGAN 25 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Silvana Poljarevic 
FÅRHAGSSLINGAN 25 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:494 
 

1/2 Elin Henriksson 
GRINDRÖRSVÄGEN 10 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Andreas Györk 
GRINDRÖRSVÄGEN 10 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:510 
 

1/2 Kim Kivilompolo 
FÅRHAGSSLINGAN 23 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Gabriella Särelind 
FÅRHAGSSLINGAN 23 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:522 
 

 Bålsta Bostäder AB 
BOX 24241 
10451 STOCKHOLM 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:523 
 

 MAC FREEZE AB 
BOX 456 
19124 SOLLENTUNA 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:530-
561, 1:571-574 
 

 Bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 5 i 
Upplands-Bro 
c/o HSB STOCKHOLM 
BRF TIBBLESKOGEN 5 
11284 STOCKHOLM 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:562-570 
 

 Bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 4 i 
Upplands-Bro 
c/o HSB STOCKHOLM 
11284 STOCKHOLM 
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:581-586 
 

Bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 3 i 
Upplands-Bro 
NABO 26576, FE 258 
10569 STOCKHOLM 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:587 
 

1/2 Dennis Edman 
LILLMOSSVÄGEN 24 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Micaela Edman 
LILLMOSSVÄGEN 24 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:588 
 

1/2 Fia Lindgren 
LILLMOSSVÄGEN 26 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Daniel Edlund 
LILLMOSSVÄGEN 26 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:589 
 

1/2 Hussein Abdellatif 
LILLMOSSVÄGEN 28 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Wiaam Safaa 
LILLMOSSVÄGEN 28 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:590 
 

1/2 Mandus Zetterlund 
LILLMOSSVÄGEN 30 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Linda Zetterlund 
LILLMOSSVÄGEN 30 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:591 
 

1/2 Johan Forss 
LILLMOSSVÄGEN 32 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Anna Lovisa Forss 
LILLMOSSVÄGEN 32 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:592 
 

1/2 Elin Ljungberg 
LILLMOSSVÄGEN 34 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Henrik Ljungberg 
LILLMOSSVÄGEN 34 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:593 
 

 Rabi Malki 
LILLMOSSVÄGEN 36 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:594 
 

1/2 Caroline Hummelstedt 
LILLMOSSVÄGEN 38 
19636 KUNGSÄNGEN 
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 1/2 Anders Östlund 
LILLMOSSVÄGEN 38 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:595 
 

1/2 Carl Marcus Wall 
LILLMOSSVÄGEN 40 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Ewa Lindborg 
LILLMOSSVÄGEN 40 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:627 
 

1/2 Thomas Lindberg 
LILLMOSSVÄGEN 35 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Ulrika Rönnholm 
LILLMOSSVÄGEN 35 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:628 
 

1/2 Shwana Baban 
LILLMOSSVÄGEN 33 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Sirwa Baban 
LILLMOSSVÄGEN 33 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:629 
 

1/2 Peter Nilsson 
LILLMOSSVÄGEN 31 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Elisabeth Nilsson 
LILLMOSSVÄGEN 31 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:630 
 

1/2 Goran Jassim 
LILLMOSSVÄGEN 29 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Shino Jassim 
LILLMOSSVÄGEN 29 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:631 
 

1/2 Rina Shamoon 
LILLMOSSVÄGEN 27 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Mathyos Wassif Azou 
LILLMOSSVÄGEN 27 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:632 
 

1/2 Bengt Henrik Persson 
LILLMOSSVÄGEN 25 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Marie Elisabeth Levin 
LILLMOSSVÄGEN 25 
19636 KUNGSÄNGEN 
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:633 
 

1/2 Therese Gidby 
LILLMOSSVÄGEN 23 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Christian Westberg 
LILLMOSSVÄGEN 23 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:634 1/2 Yao Qian 
LILLMOSSVÄGEN 21 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Peter Möllberg 
LILLMOSSVÄGEN 21 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:635 1/2 Minna Leena Pulkkinen 
LILLMOSSVÄGEN 19 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Benny Berglund 
LILLMOSSVÄGEN 19 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:636 1/2 Anna-Lena Margareta Sjölander 
LILLMOSSVÄGEN 17 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

 1/2 Robert Sjölander 
LILLMOSSVÄGEN 17 
19636 KUNGSÄNGEN 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:637-643  Bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 3 i 
Upplands-Bro 
Adress se ovan 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:645 
 

 Bostadslotten Norrboda AB 
c/o SEB INVESTMENT MANAGEMENT,  
RICHARD 
10640 STOCKHOLM 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:646 
 

 Biltema Real Estate Sweden AB 
GARNISONSGATAN 26 3TR 
25466 HELSINGBORG 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:648 
 

 BRO PSSBBS 88 AB 
BOX 1084 
10139 STOCKHOLM 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:649 
 

 OFFIGUS AB 
c/o VOLVO CAR CORPORATION, AVD 50090 HB 
40531 GÖTEBORG 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:650 
 

 Bostadsrättsföreningen Handelsparken 
c/o HSB STOCKHOLM 
11284 STOCKHOLM 

 

 

KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:651  Kungsängens Tibble 1:651 AB 
c/o STOREBRAND FASTIGHETER AB 
10539 STOCKHOLM 
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KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:652  Kungsängens Tibble 1:652 AB 
c/o STOREBRAND FASTIGHETER AB 
10539 STOCKHOLM 

 

 

VIBY 19:1 
 

 NSF IV Distreal Brunna 1 AB 
c/o NREP AB 
BOX 7721 
10395 STOCKHOLM 

 

 

VIBY 19:24  EVI Industries Stockholm AB 
BOX 55 
19622 KUNGSÄNGEN 

 

 

VIBY 19:30  Fastighets AB Mätarvägen 23 
LINNÉGATAN 87 B 
11523 STOCKHOLM 

 

 

VIBY 19:99  Pan Fastigheter Öst AB 
c/o PAN TRADING MACHINERY AB 
MÄTARVÄGEN 21 
19637 KUNGSÄNGEN 

 

 

VIBY 19:102  OneLog Stockholm Viby AB 
SVEAVÄGEN 9 
11157 STOCKHOLM 

 

 

VIBY 19:104  Lyckobrunnen AB 
c/o CITCO (SWEDEN) AB 
STRANDVÄGEN 7A 
11456 STOCKHOLM 

 

 

VIBY 19:106  Fastica Viby AB 
c/o ICA FASTIGHETER AB 
INGENJÖR BÅÅTHS GATA 11 
72184 VÄSTERÅS 

 

 

ÖRNÄS 1:4    STATEN TRAFIKVERKET 
  78189 BORLÄNGE 

 

ÖRNÄS 1:5 
 

 ADR Fastigheter Örnäs AB 
c/o KTI SVERIGE AB 
SKARPRÄTTARVÄGEN 12 D 
17677 JÄRFÄLLA 

 

 

ÖRNÄS 1:6  ÖRNÄS HERRGÅRD AB 
SKARPRÄTTARVÄGEN 12 D 
17677 JÄRFÄLLA 

 

 

ÖRNÄS 1:7   EMIT Investment Sweden AB 
 c/o ALVINX ÅKERI AS 
 TALLBACKSGATAN 11 
 19572 ROSERSBERG 

 

ÖRNÄS 1:11  SMD Logistics AB 
11885 STOCKHOLM 

 

 

ÖRNÄS 1:17  BRO Örnäs 1:17 AB 
BOX 1084 
10139 STOCKHOLM 
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Upplysning 
Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare 
saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning. 
Utredningen saknar rättskraft. 

 

Fastighetsförteckningen upprättad av 

Annika Askeljung Jonsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Linnea Rosenberg 

   

Plan- och exploateringsenheten  

   

Linnea.Rosenberg@upplands-bro.se 

2022-12-14 KS 15/0383  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 
 

 

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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Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans 
Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), 
Kungsängen  

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan Pärlans 

Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), godkänns.  

2. Att detaljplaneförslaget för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 

4:405 m.fl.), nr 2002, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

3. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor med LSS Bostäder Sverige 

AB, dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, för detaljplan 

Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen, 

2002, godkänns. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav den 24 september 2014 §48, tillväxtchefen i uppdrag att 

ta fram förslag till ny detaljplan för Pärlans Montessoriförskola för Ekhammar 

4:405 och del av 4:269, nr 2002, genom normalt planförfarande.  

Detaljplanen var ute på samråd under andra kvartalet 2022 och var ute på 

granskning under andra till tredje kvartalet 2022. Planförslaget syftar till att 

ändra användning från bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. 

Planen ska pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten så att den 

befintliga förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att utvecklas. Vidare 

utökas fastigheten för förskolan genom att ta mark i anspråk som i gällande 

plan är parkmark. Planen ska även pröva att utöka byggrätten för ändamålet 

bostäder. Området för planen säkerställer skydd av naturvärden genom att 16 

stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas. Efter planens gransknings-

period har planförslaget reviderats efter Länsstyrelsens yttrande om att 
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tillgodose miljökvalitetsnormer och risker för människors säkerhet och hälsa 

samt översvämningsrisk. Förslaget till detaljplan föreslås antas av 

kommunfullmäktige. 

 

Till förslaget till detaljplan hör ett exploateringsavtal som föreslås godkännas i 

samband med antagandet av detaljplanen. I exploateringsavtalet regleras 

principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning för 

genomförandet av detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen 

med en befintlig byggnad, förskoleverksamheten bedrivs redan på marken   

idag och ingen allmän plats planläggs så minskar innehållet i avtalet. 

Huvudsakligen kommer byggbuller, dimensionering av VA, dagvatten i 

byggskede samt olovlig trädfällning regleras i detta exploateringsavtal. 

Förutsättningarna för utredning och bekostande av VA-ledningarna regleras i 

exploateringsavtalet. Som bilaga till exploateringsavtalet finns en 

överenskommelse om fastighetsreglering som reglerar att exploatören ska 

erlägga en ersättning till kommunen för markköpet.  

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 14 december 2022  

 Samrådsredogörelse Pärlans Montessoriförskola, den 15 juni 2022 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om samråd och granskning § 17, 

den 13 april 2022 

 Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag § 48, den 24 september 

2014 

 Avsiktsförklaring, förändring av detaljplan för fastigheten 4:405, den 

10 mars 2014 

Ärendet 

Bakgrund 

Upplands-Bro kommuns invånare blir fler och kommunen strävar efter att 

kunna erbjuda medborgarna närhet samt valfrihet vid val av skola och 

undervisningsmetoder. Fastigheten Ekhammar 4:405 ägs av Specialboende i 

Stockholm AB och ingår i stadsplan 24 för del av Ekhammar. Området ligger 

knappt 1 km norr om Kungsängen centrum. Fastigheten 4:405 är ca 900 kvm 

stor och ligger bland småhusbebyggelsen utmed Skyttens väg. Söder om 

fastigheten ligger allmän platsmark planlagd som park. Upplands-Bro kommun 

äger parkmarken.  

Sedan 2007 bedriver Kungsängens intresseförening för Montessori 

förskoleverksamhet i den befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405 
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efter att deras tidigare lokal på en annan adress förstördes i en brand. I gällande 

stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har ett 

tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphörde i september 2022. 

Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av 

kommunens parkmark (del av Ekhammar 4:269) för barnens utelek.  

Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i framtiden och 

fastighetsägaren vill fortsatt hyra ut byggnaden till föreningen. För att göra 

förskoleverksamheten permanent och ekonomisk lönsam att utöka samt svara 

upp mot framtida samhällsbehov behöver en ny detaljplan tas fram. 

Kommunstyrelsen gav den 24 september 2014 §48, tillväxtchefen i uppdrag att 

ta fram förslag till ny detaljplan för Pärlans Montessoriförskola för Ekhammar 

4:405 och del av 4:269, nr 2002, genom normalt planförfarande.  

 

Samråd och granskning  

Planförslaget har varit ute på samråd 25 april 2022 – 17 maj 2016. Inkomna 

yttranden är sammanfattade och besvarade i samrådsredogörelsen.  

Efter planens granskningsperiod 18 juni 2022 – 11 juli har planförslaget 

reviderats efter Länsstyrelsens yttrande om att tillgodose miljökvalitetsnormer, 

risker för människors säkerhet och hälsa samt översvämningsrisk. De största 

planändringarna är att den planerade tillbyggnaden för förskolan ska anläggas 

med en takyta som är helt vegetationsklädd. Därtill ska makadamdiken och 

regnväxtbäddar uppföras. Synpunkterna har redovisats i ett 

granskningsutlåtande. I övrigt har ändringar av redaktionell art tillkommit.  

Antagande 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att de kompletteringar och revideringar 

som gjorts efter granskning är av begränsad omfattning. Förslaget till 

detaljplan föreslås antas av kommunfullmäktige. 

Detaljplaneförslaget 

Planförslaget för Pärlans Montessoriförskola syftar till att ändra användning 

från bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Planen ska pröva 

möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten så att den befintliga 

förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att utvecklas. Fastigheten för 

förskolan utökas, genom att ta mark i anspråk som i gällande plan är parkmark. 

Planen ska även pröva att utöka byggrätten för ändamålet bostäder och justera 

höjden så att detaljplanen överensstämmer med befintliga byggnader. Området 

för planen säkerställer skydd av naturvärden genom att 16 stycken skyddsvärda 

tallar sparas och skyddas i och med den nya detaljplanen.  

Planen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 390m2 

byggnadsarea för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 för ändamålet 

bostäder. Endast en- och tvåbostadshus får uppföras. Byggnadsarea för 
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komplementbyggnad är 40 m2 för respektive ändamål. Cirka 1333m2 allmän 

platsmark planlagd som park ändras till kvartersmark. Allmänhetens tillgång till 

naturområdet bibehålls genom att en fri passage på allmän platsmark ges 

mellan planområdet och omkringliggande fastigheter.  

Förslaget på utformningen av förskoleverksamheten och utegården har baserats 

på rekommenderade nyckeltal från bland annat Upplands-Bro ramprogram för 

verksamhetslokaler för barn och elever (2020) samt en utredning från Malmö 

stad (2011) för att säkerhetsställa att förskolan ges tillräckligt med utrymme. 

 

Exploateringsavtal 

Till förslaget till detaljplan hör ett exploateringsavtal som föreslås godkännas i 

samband med antagandet av detaljplanen. Ett exploateringsavtal reglerar 

ansvarsförhållanden mellan en kommun och en byggherre/exploatör när 

marken är privatägd. Om markinnehavet är blandat mellan kommunen och en 

privat aktör kan exploateringsavtalet utgöra en avtalsgrund med 

kompletteringar gällande marköverföringar. 

I exploateringsavtalet regleras principer och detaljer gällande 

ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning för genomförandet av 

detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen med en befintlig 

byggnad, förskoleverksamheten bedrivs redan på marken idag och ingen 

allmän plats planläggs så minskar innehållet i avtalet. Huvudsakligen kommer 

byggbuller, dimensionering av VA, dagvatten i byggskede samt olovlig 

trädfällning regleras i detta exploateringsavtal. Dagvatten ska lösas inom 

kvartersmarken. Förutsättningarna för utredning och bekostande av VA-

ledningarna regleras i exploateringsavtalet.  

Som bilaga till exploateringsavtalet finns en överenskommelse om 

fastighetsreglering som kommer undertecknas i samband med undertecknandet 

av exploateringsavtalet. Överenskommelsen reglerar att exploatören ska 

erlägga en ersättning till kommunen för markköpet. Fastighetsregleringen 

utförs av lantmäterimyndigheten och förrättningskostnaderna kommer bekostas 

av exploatören. 

 

Barnperspektiv 

Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen och tillhörande artiklar 2, 3, 4, 

5, 6 och 31, i och med att förskolan är lokaliserad i ett bullerfritt och säkert 

läge med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket främjar sociala 

aktiviteter och barnens utveckling. De barn som är skrivna på förskolan idag 

ges också fortsatt möjlighet att utvecklas i en bekant miljö som kan vara 

positivt för deras psykiska och fysiska hälsa samt välbefinnande.  
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Barnens rätt till friyta har prioriterats i förhållande till bilparkeringsyta i 

enlighet med PBL 8 kap 9§. Det innebär att behovet av bilparkering för 

personal och vårdnadshavares hämtning/lämning av barn behöver lösas utanför 

direkt väster om planområdet i det allmänna gaturummet. Här kan kommunen 

förslagsvis upprätta en ny lokal trafikföreskrift som ger tillstånd för tillfällig 

parkering. Förskolan behöver ansöka om en ny lokal trafikföreskrift. 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Chef Miljö- och 

stadsbyggnadsavdelningen 

 Jonas Uebel 

 

 

 

Tove Carlsson  

Chef Plan- och exploateringsenheten   

 

Bilagor 

1.  Plankarta, den 28 november 2022  

2.  Planbeskrivning, den 28 november 2022  

3.  Granskningsutlåtande, den 16 december 2022  
4.  Exploateringsavtalet inklusive bilagor 

5.  PM Dagvatten Pärlans förskola, Bjerking, 2022-09-30, reviderad 2022-11-
21 

6.  PM Buller Förskolan Pärlan, Structor Akustik, 2022-09-21 

7.  Projekterings PM, Geoteknik, Bjerking, 2022-09-27, reviderad 2022-10-12 
8.  Utredning av huvudledningar för vatten och spillvatten, FRONT VVS, 

2022-09-27, reviderad 2022-11-18 

9. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik, Bjerking, 2022-09-27 

 

 

Beslut sänds till 

 LSS Bostäder AB 

 Pärlans Montessoriförskola  
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

S1B

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utformning

f1 Fasad ska utformas med materialet trä.

f2 Tak ska utformas med sadeltak.
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Störningsskydd

Marklov krävs även för att fälla träd som omfattas av bestämmelsen n3. 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Linnea Rosenberg
Planarkitekt
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Kungsängen

Upprättad

KS 15/0383Dnr

2002NR

NORMALT FÖRFARANDE
DETALJPLAN

Upprättad enligt PBL (2010:900)

Granskning

Detaljplan för

Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl)

200RN 2PLANKARTA

Grundkartan är upprättad av kommunens Mät&GIS-avdelning

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 18 00

Koordinatsystem i höjd RH 2000
Ajourförd endast inom planområdet 2021-10-13

(4:405 m.fl)
Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar-
Detaljplan för

Ajourförd endast inom planområdet 2022-06-02

ORIENTERINGSKARTA  (SKALA 1:5000 A1)

Tove Carlsson
Chef för Plan- och exploateringsenheten

Samråd

Antagande
Planhandlingar
Denna plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande

2022-02-24

2022-02-24 -- 2022-05-17 
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Inmätt skyddsvärt träd, tall
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ILLUSTRATION
Inmätt skyddsvärt träd, tall

Genomförandetid

Förskola, Bostäder.
Förskola och bostäder får inte förekomma samtidigt.

Riktvärden enligt Riksdagens infrastrukturproposition för bostadsändamål och Naturvårdsverkets 
riktvärden för nybyggnation av förskola ska följas.
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Endast enbostads- och tvåbostadshus får finnas.

Tallar med stamdiameter 0,4 meter och illustrerade på plankartan får endast 
fällas om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Vid fällning av träd ska 
återplantering ske.

Placering

n1

p1 Byggnaden ska placeras med en av byggnadens långsidor mot gatan
Gäller huvudbyggnad.

f1 f2 f3 

 

n5 n6

n5

b1

Tallar med stamdiameter 0,4 meter och illustrerade på plankartan får endast 
fällas om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Vid fällning av träd ska 
återplantering ske.

p1

n
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n

Största takvinkel är 30 grader.

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 220 m². Gäller för ändamålet 
förskola.

Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnad är 40 m². Gäller 
ändamålet förskola.

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 250 m². Gäller för bostädsändamål. 

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 170m². Gäller ändamålet förskola.

Huvudbyggnad för bostadsändamål får inte uppföras.

Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 m². Gäller ändamålet 
bostad.

Marken får endast bebyggas med lekstugor, gung- och klätterställning samt 
lekutrustning

Marken får inte förses med byggnad.

Högsta nockhöjd är 3,0 meter för komplementbyggnad.

Högsta nockhöjd är 5,6 meter för huvudbyggnad.

Takytan ska vara vegetationsklädd.

Parkering ska finnas.

Makadamdike med en minsta bredd på 0,5 meter och ett djup på minst 1
ska finnas längs med planområdesgräns.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Ändrad lovplikt, lov med villkor
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Vind får inte inredas.

Bullerskärm med en höjd av högst 2,0 meter över anslutande marknivå 
får uppföras vid behov. 

Bullerskärm med en höjd av högst 3,0 meter över anslutande marknivå får 
uppföras vid behov mot angränsande fastighet i öst. Bullerskärm ska 
placeras 0,5 meter från fastighetsgräns på den egna fastigheten.n3n8

1 0  
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Makadamdike med en minsta bredd på 0,5 meter och ett djup på minst 1 
meter ska finnas längs med den västra planområdesgränsen. Minsta totala 
sammanlagda yta för n2 och n4 ska utgöra 26m² 

Regnbäddar ska uppföras intill byggnader med en minsta sammanlagd 
fördröjningsyta på 34m² och minsta djup på 7cm. Gäller ändamålet förskola.

Regnbäddar ska uppföras intill byggnader med en minsta sammanlagd 
fördröjningsyta på 34m² och minsta djup på 10cm. Gäller ändamålet bostad.

Markens höjdsättning ska utformas så att dagvatten ej blir stående intill 
byggnader.

Markytan ska vara genomsläpplig.

Minst 50% av markytan ska vara genomsläpplig.
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Källare får inte finnas.
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Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta med bestämmelser i skala 1:500 (A1), 2022-11-28 

Denna planbeskrivning, daterad den 2022-11-28 

Fastighetsförteckning 

Samrådsredogörelse 2022-06-15 

Granskningsutlåtande 2022-12-16 

 
Övriga handlingar 

Behovsbedömning, 2022-02-23  

PM Dagvatten Pärlans förskola, Bjerking, 2022-09-30, reviderad 2022-11-21 

PM Buller Förskolan Pärlan, Structor Akustik, 2022-09-21 

Projekterings PM, Geoteknik, Bjerking, 2022-09-27, reviderad 2022-10-12 

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik, Bjerking, 2022-09-27 

Utredning av huvudledningar för vatten och spillvatten, FRONT VVS, 2022-09-27, reviderad 2022-11-18 

 
 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

Kungsängens intresseförening för Montessori förskola har sedan år 2007 bedrivit verksamhet i den 

befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405 efter att deras tidigare lokal på en annan adress 

förstördes i en brand. I gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har 

haft ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphört 2022-09-04. Föreningen har ett 

nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av kommunens parkmark (del av Ekhammar 

4:269) som friyta för barnens utelek. Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i 

framtiden och fastighetsägaren vill fortsatt hyra ut byggnaden till föreningen. För att göra detta möjligt 

behöver en ny detaljplan tas fram. 
 

 
Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Ekhammar 4:405 från endast 

bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Planen ska pröva möjligheten att utöka 

byggrätten inom fastigheten så att den befintliga förskoleverksamheten ges bättre förutsättningar att 

utvecklas. Detta innebär även att fastigheten för förskolan utökas genom att ta mark i anspråk som i 

gällande plan är parkmark. 

Detaljplanen ska även utöka byggrätten för ändamålet bostäder och justera höjden så att detaljplanen 

överensstämmer med befintliga byggnader. Planområdet säkerställer skydd av naturvärden genom att 

16 stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas i samband med den nya detaljplanen. I befintlig plan 

saknar träden skydd. 

 

Huvuddrag 
Detaljplanen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 390 m2 byggnadsarea 

för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 byggnadsarea för ändamålet bostäder. Endast en- och 

tvåbostadshus får uppföras. Sammanlagd byggnadsarea för komplementbyggnad är 40 m2 för 

ändamålet förskola och 30m2 för bostadsändamål. Cirka 1 333 m2 allmän platsmark planlagd som park 

i den gällande planen ändras till kvartersmark i den nya detaljplanen. 
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  Planprocessen 

Handläggning 

Detaljplanearbetet inleddes 2014 och handläggs enligt plan- och bygglagen i dess lydelse före den 1 

januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med normalt förfarande eftersom allmän platsmark 

planlagd som park tas i anspråk och istället planläggs till kvartersmark. 

  
     Bild över planprocessen. Nuvarande skede är antagande. 

Det aktuella skedet är antagande då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 

förslaget. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats där yttranden som framförts 

under granskningen redovisas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det skickas ut 

på granskning igen. 

 
Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (SBU) april 2022 
Samrådstid april - maj 2022 

Beslut om granskning (SBU) april 2022 

Granskningstid juni – juli 2022 

Antagande (KF) kvartal 1, 2023 

 
Planuppdrag 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott gav 2014-09-24 §48, tillväxtchefen (numera 

samhällsbyggnadschefen) i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Ekhammar 4:405 och del 

av Ekhammar 4:269 genom 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 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. 

 
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 ingen 

märkbar påverkan på hushållning av mark och vatten eftersom ett redan bebyggt område utvecklas. 

Mark som i nuläget nyttjas till gårdsyta tas således i anspråk för tillbyggnation av förskole-

verksamheten eller för bostadsändamål. Befintlig infrastruktur nyttjas till planförslagets fördel.  

 
Påverkan på riksintresse 

Planen berör inget riksintresse enligt miljöbalken kapitel 4. Planområdet ligger ca 400 meter söder om 

Europaväg 18. E18 omfattas av riksintresse för kommunikation, men planförslaget påverkar inte riksintresset. 

 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden. Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet, 

enligt miljöbalken kapitel 5, bedöms dessa ej överskridas i planområdet. 
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   Utomhusluft 
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 

planområdet. Trafiken som passerar området är liten 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 i områden med hög trafikbelastning där parametrar 

som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där luften inte cirkulerar.  

 

Platsen används idag som förskola och området består av en öppen bebyggelse. Det är i nuläget få bilar 

som angör förskolan i samband med avlämning och hämtning av förskolebarn. Om 

förskoleverksamheten enligt planförslaget utökas med cirka 10 barn så tillkommer cirka 8 bilar 

(motsvarande cirka 16st bilflöden om både lämning och hämtning sker med bil under ett dygn). Om 

planområdet istället används till bostadsändamål så tillkommer mindre bilflöden jämfört med 

ändamålet förskola.     

 
 

Vatten 
Planområdet ligger inom avrinningsområdet till recipienten Mälaren-Görväln. Dagvattenavrinningen 

från planområdet sker först mot Gröna dalen där huvudledningar för dagvatten är förlagda. 

Avrinningssystemet mynnar ut i recipient Tibbledammen som är avsedd för rening av dagvatten. 

Utloppet från Tibbledammen fortsätter sedan ut i Tibbleviken som utgör en del av Görväln, en större 

vik i Mälaren. Recipient för dagvattenutsläpp är således Mälaren- Görväln (SE659044- 160864).  

 

Mälaren-Görväln har i nuläget enligt VISS måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

Att den ekologiska statusen bedömts som måttlig och inte god, beror på att det förorenande ämnet 

koppar (SFÄ) bedömts som måttlig. Bedömningen om ej god kemisk status är baserad på att 

recipienten är belastad med för höga halter av PFOS, kadmium och kadmiumföroreningar, bly och 

blyföroreningar, antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver och polybromerade difenyleterar (PBDE). 

En tidsfrist har satts till år 2027 då halterna av dessa ämnen inte längre ska överstiga gränsvärden så 

att en god status uppnås för miljökvalitetsnormerna. Detta kräver att utsläppsminskade åtgärder 

genomförs till år 2027. Miljökvalitetsnormer för Mälaren-Görväln är således att god ekologisk och 

god kemisk ytvattenstatus ska vara uppfyllda till år 2027.   

 

Beräkningar i en dagvattenutredning av Bjerking (2022-11-21) visar att majoriteten av de undersökta 

ovannämnda ämnena ökar med planförslagets exploatering, både avseende förskola och bostäder om 

inga dagvattenåtgärder vidtas. Det innebär att dagvattnet behöver renas innan det leds ut från 

planområdet. I dagvattenutredningen har således förslag på åtgärder tagits fram i enlighet med 

Upplands-Bro kommuns dagvattenlinjer som innebär att 20 mm dagvatten både ska fördröjas och 

renas lokalt inom planområdet med en mer långtgående rening än sedimentation. Beräkningar i 

dagvattenutredningen visar att om de föreslagna dagvattenåtgärderna implementeras i detaljplanens 

genomförandeskede, så kommer samtliga beräknade mängder föroreningsämnen (nämnda ovan) att 

minska jämfört med idag. Detta innebär att föroreningsbelastning mot Mälaren-Görväln minskar vilket 

ökar möjligheterna för Mälaren-Görväln att uppnå MKN.  

 

Förslagen på dagvattenåtgärder ligger till utgångspunkt för planförslagets utformning. Dagvattnet från 

planområdet kommer att fördröjas och renas genom en vegetationsklädd takyta (förskole-

tillbyggnaden), regnväxtbäddar samt ett gräsbeklätt makadamdike. Dagvattenåtgärdsförslagen för 

ändamålet förskola uppfyller tillsammans den totala fördröjnings- och reningsvolymen om cirka 13 m3 

dagvatten, som krävs för att fördröja och rena 20 mm för alla hårdgjorda ytor. Likande 

dagvattenåtgärder föreslås för bostadsändamål och dagvattenåtgärderna innebär en total 

fördröjningsvolym om ca 11 m3. 
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  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. 

 

Planförslaget riskerar inte att miljökvalitetsnormer för buller överskrids eller människors hälsa att 

påverkas negativt. Med utgångspunkt i en specifik bullerutredning av Structor (PM Buller Förskolan 

daterad 2022-09-21) visar resultatet att ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer klaras både för 

ändamålet bostäder och förskola enligt de riktvärden för vägtrafikbuller som tillämpas som 

bedömningsgrunder i planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att omkringliggande vägar har en 

liten mängd trafik och är reglerade med låga hastighetsgränser tillika ett farthinder på Skyttens väg. 

Omfattande trafikbullerstörningar kan således inte uppkomma. Trafiken påverkar därtill endast 

planområdets norra del beläget intill Skyttens väg, och denna del planeras endast för tillfällig vistelse.  

 

En tyst och bullerfri sida erhålls inom majoriteten av planområdet eftersom de befintliga byggnaderna 

är nära placerade Skyttens väg och ger en skärmande effekt mot buller enligt beräkningar. Riktvärden 

för buller uppnås för befintlig situation, föreslagna tillbyggnader samt eventuell nybyggnation för 

ändamålet förskola eller bostad, genom nödvändig reglering med bestämmelser samt upplysning om 

riktvärden för buller i plankartan.  

 

En utökning av förskoleverksamheten medför en ökad trafikmängd på cirka 8 bilar (totalt 16 bilflöden 

för hämtning/lämning av barn) vilket bedöms vara försumbart i detta sammanhang och medför således 

ingen störning på planområdet eller planområdets omgivning. För ändamålet bostäder så kommer ännu 

mindre bilar att angöra området i jämförelse med ändamålet förskola. Bullernivåerna inom planområdet 

beskrivs närmare under Störningar och risker. 

 

 
   Ekologiskt känsliga områden 

I Upplands-Bro kommun 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. 

 

Tibbleviken i Mälaren, som ligger på avståndet ca 1,3 km söder om planområdet är recipient för 

dagvattnet från planområdet och är i kommunens ÖP 2010 utpekad som ekologiskt särskilt känsligt 

vattenområde (ESKO), enligt miljöbalkens kapitel 3. Här omfattas både själva stranden med de 

strandnära bottnarna och den strandnära vattenmiljön. 

 

På ca 1,6 kilometers avstånd väster om planområdet ligger Lillsjön och på ca 1,8 kilometers 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.  

 

Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Dagvatten från 

området kommer att fördröjas så att flödet till Tibbleviken inte ökar med anledning av planen.  
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Behovsbedömning 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning som genomförts 2022 att genomförandet 

av detaljplanen för Ekhammar 4:405 och del av Ekhammar 4:269 inte medför risk för betydande 

miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser 

påverkas så att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas. 

 

Behovsbedömningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 

kunskapsunderlag. Samråd om behovsbedömningen har skett den 1 mars 2022 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: 

 

Det är redan väldigt exploaterat i området med hårdgjorda ytor så vi kan inte se att planen skulle 

innebära någon betydande miljöpåverkan utifrån förutsättningarna. Den föreslagna utökade byggrätten 

i detaljplanen bedöms inte ge någon påverkan på miljön eftersom detta innebär att endast en liten 

andel hårdgjord mark tillkommer om maximal utbyggnad sker. 

 

I detaljplanen kommer eventuella förebyggande åtgärder föreslås för att minska riskerna för 

människors hälsa när det gäller bullerstörningar och åtgärder för att skydda naturområdet som tas i 

anspråk för förskolans utegård.  

 

Det är bra om den framtida utökningen av förskolegården behålls i så naturligt utförande som möjligt. 

Det bör finnas gott om träd som ger skugga när barnen leker utomhus för UV-skydd, gärna lövträd. 

Naturligt underlag med gräs, grus, stenar och stubbar är att föredra framför konstgjort underlag. Det är 

ur hälsoskyddsaspekt, men det skulle även gynna biologisk mångfald. Riskerna bedöms inte bli så 

betydande att de kan få betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna av planens genomförande beskrivs 

längre ned i planbeskrivningen.
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  Plandata 

Läge och areal 

Området ligger ca 1 km norr om Kungsängen centrum. Planområdet är ca 2234 m2 stort och ligger 

bland småhusbebyggelsen utmed Skyttens väg. Söder om fastigheten Ekhammar 4:405 ligger allmän 

platsmark planlagd som park. I öst gränsar området direkt mot villatomter. 

 

Flygfoto med planområdet markerat i gult. 

 

 
Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna Ekhammar 4:405 som ägs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 

AB (LSS-Bostäder AB) och del av fastigheten Ekhammar 4:269 som ägs av Upplands-Bro kommun. 

 

 

 Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. 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 eftersom det ligger 

mer än 50 meter från strandlinjen. Inom skyddszonen finns det speciella föreskrifter vad gäller bland 

annat hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem. Kommunens dagvatten renas 

generellt i Gröna dalens utbyggda reningssystem innan det når recipienten.  

 

Detaljplanen har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Dagvatten 

från området kommer att fördröjas och renas så att flödet till Gröna dalen eller recipienten inte ökar 

med anledning av planen. 
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Figur 2, är ett utsnitt från kommunens VA-plan 2018, som visar dagvattendammar och Gröna dalens utbredning. Svart pil 

markerar planens ungefärliga läge. 

Figur 1, är ett utsnitt från kommunens Förslag till dagvattenplan där den svarta pilen visar planområdets ungefärliga placering inom 

Östra Mälarens vattenskyddsområde.  
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  Regionala planer och program 

RUFS 
Enligt RUFS 2050 ligger planområdet inom området för sekundärt bebyggelseläge. 

 

Upplands-Bro kommuns vision 

Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats 
Trygghet är ett ledord i arbetet för att uppnå visionen om hur Upplands-Bro ska utvecklas hållbart. 

Detaljplanen bidrar till detta genom att möjliggöra för barn att få ta plats i samhället i och med 

planområdets (förskolans) lokalisering i en säker och naturrik miljö. Förskolemiljön främjar således 

barnens motoriska utveckling och koncentrationsförmåga. De barn som finns skrivna på förskolan i 

nuläget ges också möjlighet att få vara kvar med anledning av framtagandet av den nya detaljplanen. I 

takt med att kommunen växer med fler kommuninvånare behövs också fler förskoleplatser vilket 

detaljplanen skapar möjlighet för. Det är också viktigt att kommunen kan erbjuda ett stort utbud av 

förskolor centralt placerade för att de ska vara nåbara för så många personer som möjligt.  

 

 
Kommunala planer och program 

   Översiktsplan 
Aktuellt planområde ligger i kommunens översiktsplan, ÖP (2010) inom tätortsavgränsningen för 

Kungsängen. Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018. Kommunfullmäktige bedömde då att 

översiktsplanen är aktuell och att inga förutsättningar har förändrats i så hög grad att 

planeringsinriktningar eller markanvändningskarta behöver omarbetas. I aktualitetsprövningen angavs 

att tätorterna kan utvecklas och att detta föreslås hanteras i kommande arbete med fördjupade 

översiktsplaner för Kungsängen. Planområdet ligger inom området som är utpekat som befintlig 

bostadsbebyggelse och angränsar till ett stationsnära läge som är särskilt intressant för förtätning. 

Förutsatt att det utpekade stationsnära området förtätas med ny bostadsbebyggelse medför detta ett 

större behov av förskoleplatser. Behovet möts genom att planförslaget möjliggör för den befintliga 

förskolan på platsen att bli permanent samt skapar förutsättningar för förskoleverksamheten att växa 

med ett utökat antal förskoleplatser. Detaljplanen möjliggör också för utökad byggrätt av 

bostadsändamål och är därmed i enlighet med ÖP. 

 

 
Kartutsnitt från kommunens översiktsplan 2010. Utsnittet visar att planområdet ingår i ett befintligt område för bostäder och angränsar till 
det utpekade Stationsnära läget som är särskilt intressant för förtätning. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering. 
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Fördjupad översiktsplan för Kungsängen 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

Kungsängens tätort. Förslaget var ute på samråd 9 juni – 25 oktober 2020. I planen studeras bland 

annat hur väg-, gång- och cykelnätet ska utvecklas, var tätorten kan förtätas med bostäder, och hur 

kommunen kan rustas för ett förändrat klimat. Som huvudsakliga strategier för Kungsängen lyfts bland 

annat vikten av att utveckla gemensamma mötesplatser och ytor för lek och rekreation för barn. 
Det aktuella planområdet pekas ut som ett område för bebyggelse av olika slag. 

 

 

  Grönplan 
I kommunens grönplan 2008 framhålls mål som att natur- och kulturvärden ska bevars och utvecklas 

samt att människors behov av gröna miljöer ska tillgodoses. Fokus i grönplanen ligger därför delvis på 

landskapsbild, naturvärden och biologisk mångfald samt sociala värden och rekreation. Utevistelse för 

människor i olika former pekas ut som ett viktigt socialt värde. 

 

Barn använder de bostadsgröna områdena mest av kommuninvånarna eftersom grönytor utgör unika 

miljöer för lek, inlärning och utveckling. Gröna skolgårdar behöver därför beaktas i 

samhällsplaneringen så att barnens hälsa kan främjas samtidigt som de gröna ytorna kan användas i 

skolundervisningen för att öka kunskapen om och förbättra barnens förståelse för naturen och miljön. 
 

 

Kartutsnitt från kommunens grönplan 2008. Utsnittet visar att planområdet ingår i område för Närnatur. Svart pil visar planområdets ungefärliga 

placering. 

 

 
Vattenplan 
I kommunens VA-plan, antagen 2018-06-13, framgår att planområdet ligger inom verksamhetsområde 

för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vid ny exploatering ska ekologiskt och lokalt 

omhändertagande av dagvatten vara utgångspunkten, exempelvis genom infiltration och växtupptag. 
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet 

innan det når Mälaren, bland annat Tibbledammen som ligger nedströms planområdet.  
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  Trafik- och tillgänglighetsprogram, kommunikationer 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (2019) är kommunens åtgärdsprogram för arbetet med 

trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Fortlöpande inventeringar av kommunens primära gång- och 

cykelstråk ligger till grund för årliga uppdateringar med utvärderingar av genomförda åtgärder och 

förslag till kommande. I närheten av planområdet i ett program för år 2019, utpekas ett förslag till 

anläggning av Gång- och cykelväg längs med Skyttens väg och Bygdegårdsvägen.  
 

 

 
Kartutsnitt från kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019. Röda linjer visar att gång- och cykelväg planeras i 

angränsning till planområdet. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering. 

 
Bostadsförsörjningsprogram 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram redovisar ett behov om 400 färdigställda bostäder om året 

baserat på ett mål om att planera för en befolkningsutveckling till 35 000 invånare år 2030. Av dessa 

ska cirka hälften finnas i Kungsängen. Planeringen för en ökad bostadsbebyggelse medför ett större 

behov av förskolor i Kungsängen och planförslaget bidrar till att möta upp detta behov. Planförslaget 

möjliggör också för uppförande av ett parhus eller generationsboende som kan främja social trygghet.  

 

 
Framtidens förskola och skola 
Kommunen har tagit fram ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler (2020). 

Programmet ska vara ett stöd inför arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro 

kommun. Programmet omfattar bland annat checklistor och vägledning för behovsanalyser liksom de 

nyckeltal och ytkrav som ska gälla vid all nybyggnation av förskolor i kommunen. Programmets 

värdeord är flexibilitet, trygghet och barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt har programmet 

som målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola. I ramprogrammet redovisas nyckeltal och 

ytbehov för skolbyggnader och gårdar. I programmet används begreppet lokalarea (LOA) som anger 

den totala lokalytan, det vill säga summan av de rum och utrymmen som till exempel personalrum, 

arbetsrum, klassrum, avdelningsyta, pausrum, specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd 

och korridorer.   

 

Enligt Boverkets rapport ”Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans utemiljö” (2015), är det upp till kommunen att bedöma vad som 

är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse i planering och prövning. Friyta definieras 

generellt i rapporten som en yta som är avsedd för motion, rekreation, lekplatser, bollplaner samt

Kungsängen 
centrum 
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  andra anläggningar för utevistelse. Friyta inbegriper alltså inte körytor eller uppställningsytor för   

  fordon, utan avser de ytor som barnen har tillgång till för lek och rörelse. 

 

Planförslaget syftar till att göra den befintliga förskoleverksamheten permanent och möjliggöra för att 

36 barn ska få plats. I planförslaget har, i dialog med Pärlans Montessoriförskola och 

fastighetsägaren, hänsyn tagits till nuvarande bebyggelse och förskolans olika funktioner för att se hur 

en eventuell utbyggnad kan ske. Rapporten ”Utemiljön i Malmö – ett verktyg för planering, 

utformning och bygglovsgranskning” (2011) av Malmö stad, som grundas på utredningen ”Förskolor 

i stadsbyggandet, Dialog-pm 2006:2” har därför tillämpats i planarbetet, eftersom rapporten utgår från 

måttet byggnadsarea BYA (den yta byggnaden upptar på marken) i stället för lokalarea LOA.  

 

I rapporten av Malmö stad belyses utifrån en utvärdering av befintliga förskolor en kritisk gräns på 

30m2 friyta per barn, eftersom kvaliteten på grönytor och redskap blir svårt att upprätthålla då slitaget 

blir alltför högt om ytan är mindre. Rapporten ligger således till grund för planförslaget avseende 

beräkning av förskolans utegård, huvudbyggnad och komplementhusens (förrådsbyggnader) 

sammanlagda mått angett i byggnadsarea så att tillräckligt med utrymme ges till de funktioner som 

krävs för att förskolan ska kunna bedriva sin verksamhet. Gällande byggnadsarea rekommenderas 200 

m2/20 barn (en avdelning) som motsvarar 10m2/barn. För 4 avdelningar (80 barn) rekommenderas 80 

m2 för uthus (förråd för uteleksaker och löst material, miljöhus, teknikhus), vilket motsvarar 40m2 för 

40 barn. Boverket (2015) rekommenderar däremot 40 m2 friyta/barn samt att förskolans totala friyta 

bör vara 3000m2. 

 

 
 

Program/rapport 
 

Upprättad 

(år) 

 

Nyckeltal: 

Yta per 

barn 

utomhus 

 

Nyckeltal: 

Yta per barn/elev 

inomhus 

 

Totala ytor 

 

Upplands-Bro 

kommun 

Framtidens förskola 

och skola 

 

2020 

 

Minst: 

30 m2 

 

Mål: 

35 m2 

 

Verksamhetsyta (LOA): 

10m2 

 

Tomt: 

60 barn - 2500m2 

30 barn - 1250 m2 

10 barn - 417 m2 

 

Malmö 

 
Utemiljö vid 

förskolor i Malmö– 

ett verktyg för 

planering, utformning 

och 

bygglovsgranskning 

 

2011 

 

Minst: 

30 m2 

 

Mål: 

40 m2 

 

Huvudbyggnad för 80 barn 

(4 avdelningar), 

med en envåningsbyggnad 

på 850 m2 (BYA) 

 

40 barn (2 avd.) - 

425 m2 (BYA) 

 

 

Samlad friyta: 

2000 m2 

 

Boverket 

 
Gör plats för barn 

och unga 

 

2015 

 

40 m2 

 

  - 
 

Total friyta: 

3000 m2 

Tabell 1. Sammanställning av nyckeltal



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 2 - Planbeskrivning, den 28 november 2022

Sida 15 av 56 

 

__________________________________________________________________________ 

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 Planbeskrivning  
 

   Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet gäller huvudsakligen Stadsplan 24 för del av Ekhammar, fastställd 1984-04-17 samt 

Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 m.fl. fastställd 1968-02-23. 

Fastigheten Ekhammar 4:405 är i Stadsplan 24 planerad för friliggande bostäder. Byggnaden får 

uppföras med högst en våning. Huvudbyggnaden får inte uppta större bruttoarea än 160 kvadratmeter 

och uthus inte större bruttoarea än 50 kvadratmeter. Vind får inte inredas och källare inte uppföras. 

 

Söder om fastighet 4:405 ligger fastigheten Ekhammar 4:269 som är allmän platsmark planlagd som 

park i Stadsplan 24 och i Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1 m.fl. planlagd 

som park/plantering. Upplands-Bro kommun äger parkmarken. När den nya detaljplanen vunnit laga 

kraft upphör de delar av de äldre planerna som ingår i planområdet att gälla. Övriga delar av 

byggnadsplanen och stadsplanen fortsätter att gälla som tidigare. 

 
 

 

 

 
 

Utsnitt av gällande stadsplan 24 (plannummer 8201), fastställt år 1984-04-17. 
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Förutsättningar och planförslag 

Natur 

 

Mark och vegetation 

Nuläge 

Planområdet omfattar mark ianspråktagen för förskolan och förskolegården. Delen som omfattas av 

fastighet 4:405 är huvudsakligen plan och delen som omfattas av fastighet 4:269 stiger i sydöstlig 

riktning. Planområdet avgränsas i norr av Skyttens väg och i söder av naturmark som är bevuxet med 

gräs, sly och träd av varierande ålder och tjocklek. I öster och söder angränsar området till 

bebyggelser och trädgårdar. 

 

Området (fastighet 4:269) söder om förskolan har ett påtagligt naturvärde klass 3 enligt kommunens 

SIS-standard. Värden är knutna till de äldre tallarna som har en ålder på ca 150 år och bedöms viktiga 

att bevara för att de är ovanliga. De behövs för att behålla den biologiska mångfalden i kommunen. 

Naturområden som ingår i klass 3 kan dock kompensenseras om de skadas genom exempelvis 

återplantering. I och med att tallarna kan återplanteras så görs bedömningen att dessa naturvärden har 

möjlighet att kompenseras även om det tar lång tid för tallarna växa.  

 

Baserat på att de flesta tallar kommer att bevaras genom skyddsbestämmelse i planförslaget, och att 

den föreslagna förskolegården till största del motsvarar den befintliga gårdens utbredning bedöms 

naturvärdena både inom och omkring planområdet inte påverkas negativt. 

6702 

Teckenförklaring till underliggande gällande 

Byggnadsplan (nr 6702) 

Utsnitt av kommunens planmosaik som visar underliggande 

gällande Byggnadsplan för fastigheterna Ekhammar 4:1, 

Kyrkbyn 2:1 mfl. (plannummer 6702). Svartstreckad linje 

visar detaljplaneförslagets ungefärliga avgränsning. 
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Figur 3. Illustration på planområdets avgränsning (mörkröd streckad linje) i relation till skogsbacken (orange-markerat) 
som är utpekat Naturvärdesobjekt enligt SIS-standarden. Skogsbacken har gammal högvuxen tall och ek i väst. 

 

 

Foto 1. Vy väster om planområdet, fastighet 4:409 och 4:408 (LSS-boendet). 

 

 

Foto 2. Förskolegården (vy mot syd). 



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 2 - Planbeskrivning, den 28 november 2022

Sida 18 av 56 

 

__________________________________________________________________________ 

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 Planbeskrivning  
 

                
Foto 3. Förskolegården (vy mot sydöst). 

 

 

 
Förslag 

Det är möjligt att utöka och/eller behålla den befintliga gården söderut utan att det få stor påverkan på 

ekologiska värden om de flesta av de äldre träden får stå kvar. Under planarbetet har därför värdefulla 

träd pekats ut av kommunens ekolog och mätts in. 16 stycken av de värdefulla träden (totalt 18st träd) 

skyddas med bestämmelsen (n3) Tall med stamdiameter 0,4 meter och illustrerade på plankartan får 

endast fällas om trädet är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Vid fällning av träd ska återplantering ske. 
Även bestämmelsen (a1) Marklov krävs för att fälla träd som omfattas av bestämmelsen (n3), används 

i syfte för att skydda träden. Inom den ”södra delen” av korsmarken på plankartan ska således dessa 

bestämmelser (n3 och a1) komplettera varandra. Det finns däremot inom den ”norra delen” av 

korsmarken två träd som får fällas, och för att tydliggöra detta finns inte dessa bestämmelser (n3 och 

a1) inom denna egenskapsyta. Träden som ska bevaras är illustrerade med grön färg på plankartan. 

 
För att förskolans huvudbyggnad ska kunna byggas ut på ett lämpligt sätt så kommer två av tallarna 

kommer troligtvis behöva fällas. I detta fall bedöms detta vara acceptabelt eftersom utbyggnaden av 

förskoleverksamheten behöver kunna utformas och placeras på sådant sätt inom planområdet så att 

krav på dagsljusinsläpp och rekommenderad inomhusyta (enligt tabell 1) kan tillgodoses. Barnens 

hälsa riskeras att påverkas negativt om utbyggnaden blir för djup (bred) eftersom för djupa byggnader 

medför svårigheter att uppfylla krav dagsljusinsläpp. 

 

I och med att majoriteten av tallarna sparas med skyddsbestämmelse och kan återplanteras så görs 

bedömningen att dessa naturvärden har möjlighet att kompenseras även om det tar lång tid för tallarna 

växa och nå motsvarande höjd. Planförslaget bedöms därmed inte påverka naturvärdena på ett 

betydande negativt sätt.
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Foto 4. Förskolegården (vy mot sydväst). 

 

Landskaps- och stadsbild 

Nuläge 

Karaktären i området är småskalig med en blandning av hustyper. Sadeltak och varierande ljusa 

kulörer på fasaderna kännetecknar villabebyggelsen. De privata villatomterna med storlek runt 1000 

m2 är nästan helt avskilda från gaturummet i och med den omgivande naturen. Området är plant 

förutom den skogsklädda kullen (söder om fastighet 4:405) vars låglutande höjdrygg sträcker sig i 

sydöstlig riktning. Direkt norr om planområdet längs med Västra Rydsvägens västra sida i nordlig 

riktning mot E18, finns ett verksamhetsområde beläget, delvis bestående av större utbredande 

huskroppar. Västerut om planområdet sträcker sig Gröna dalens öppna och grönskande landskap i 

nord-sydlig riktning. 

 
Förslag 

Landskaps- och stadsbilden ska inte påverkas av planen. En del av naturområdet söder om fastigheten 

ska användas till förskolegård men den naturliga karaktären i det här området kommer att bevaras om 

häckar och träd får finnas kvar. Majoriteten av tallarna får därtill inte fällas. I planen används 

korsmark för att medge att marken endast får bebyggas med lekstugor, gung- och klätterställning och 

dylik lekutrustning. Detta för att befintliga lekelement ska få finnas kvar.  

 

Gaturummets karaktär av Skyttens väg bibehålls genom att planbestämmelsen (prickmark) reglerar att 

bebyggelsen inom planområdet hålls på samma avstånd till vägen som angränsande bebyggelse. 

Utformning av ny bebyggelse regleras att anpassas till områdets karaktär och förutsättningar genom 

planbestämmelserna högsta nockhöjd är 5,6 meter för huvudbyggnad, (e1) högsta nockhöjd för 

komplementbyggnad är 3,0 meter, samt (f3) endast en- och tvåbostadshus får finnas. Planerad 

tillbyggnad av förskolan söder om den befintliga huvudbyggnaden föreslås att anläggas med en 

vegetationsklädd takyta – bestämmelse (f4), för att smälta samman med den skogsklädda slänten 

inom planområdets södra del samt omkringliggande vegetation. Framtagandet av denna nya 

detaljplan har även utformats med hänsyn till befintlig bebyggelses omfattning på nuvarande 

fastighet Ekhammar 4:405.  
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Foto 5. Förskolan (Vy från Skyttens väg). 

 

 

Foto 6. Vy mot den allmänna passagen till naturområdet (skogklädda kullen). 

 

 
Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 

Ett mindre naturområde (den skogsklädda kullen, - planlagd som park i gällande plan) finns beläget direkt 

söder om fastigheten. Friluftsområdet Lillsjön samt Lillsjötoppen ligger inom 2 km avstånd från 

fastigheten med exempelvis kanotuthyrning, grillplatser och minigolf. Gröna dalen med kommunens 

idrottsanläggning ligger ungefär 500 meter norr om planområdet. Där ligger även en lekplats. 
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  Fornlämningar 

Nuläge 

Det finns en fornlämning i närheten av planområdet (Lämningstyp är färdväg - Västra Rydsvägen) 

men den ska inte påverkas av planen. Vägen var tidigare häradsvägen till Västra Ryd. En arkeologisk 

utredning utfördes 2018 (Länsstyrelsen, dnr 431-11327-2018) då det bedömdes att vägen inte är en 

fornlämning med skydd enligt 2 kapitlet kulturminneslagen. 

 

 
Figur 4. Lämningstyp är färdväg - Västra Rydsvägen. Mörkröd streckad linje redovisar planområdets ungefärliga 

avgränsning. 

 

 

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 

   Planområdet består av två olika topografiskt och karaktärsmässigt definierade områden. Nuvarande  

   fastighet 4:405 är i huvudsak flack bestående av olika gårdsytor samt befintlig bebyggelse. Vid gränsen mot   

   den skogsklädda parkmarken börjar planområdets låglänta stigning (slänt) i sydöstlig riktning. Enligt  

   SGU:s jordartskarta består planområdet av glacial lera, berg och ett ytlager av morän, samt jordarten lera-   

   silt. Lera bedöms generellt för att ha låg genomsläpplighet av vatten medan morän ovan berg har medelhög    

   genomsläpplighet. 

 

 

Färdväg 

Planområdet 

Figur 5. Utsnitt på jordartskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Svartstreckad linje visar planområdets 

ungefärliga avgränsning. 

Berg  

 

 

Morän  

 

 

 

Glacial lera 

 

 

Postglacial lera  

Teckenförklaring  
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Figur 6.  Utsnitt på jorddjupsmodell från kartvisningstjänsten gis.sgi.se/rasskrederosion  - avseende ras, skred och erosion som tagits 
fram i samarbete med 8st myndigheter; Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skogsstyrelsen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet 
(LM) och Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket. Det uppskattade jorddjupet är 3-5 meter där byggrätt ges inom 
planområdet och 0 meter längre sydöst inom planområdet. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering.  

 

 

Bjerking har i ett Geotekniskt PM undersökt zonen kring slänten och det mer plana området där 

tillbyggnad av förskola och bostad föreslås. I utredningen beskrivs att marken i området 

huvudsakligen består av morän som i undersökta punkter har en mäktighet mellan cirka 0,6 – 4,6 m. 

Djup till berg varierar mellan ca 0,5 – 4,8 m. Jordlagerföljden består generellt överst av ett lager 

fyllning överlagrandes friktionsjord vilandes på berg. Under markytan har bergets översta yta 

påträffats mellan ca 0,5 – 4,8 m. Fyllningens innehåll utgörs av sand, grus och lera. Kohesionsjord har 

endast identifierats i en punkt som där består av 0,5 meter torrskorpelera. Torrskorpeleran noterades 

innehålla finsand och silt och närmst markytan även humusjord. Friktionsjorden utgörs av morän med 

en mäktighet som i undersökta punkter varierar mellan ca 0,5 – 4,8m. Friktionsjorden definieras som 

medelfast till fast. I upptagna skruvprover har friktionsjorden bedömts utgöras av siltig och sandig 

morän. Berget har inte undersökts närmare men bedöms som homogent utifrån utförda 

jordbergsonderingar ner i berg. I den punkt som befinner sig längst bort från slänten identifierades 

cirka 0,5m torrskorpelera. Det existerande lerskiktet är begränsat och har en mycket fast beskaffenhet, 

därmed benämningen torrskorpelera. 

 

   Grundvatten 

I Geotekniskt PM beskriver Bjerking fortsättningsvis att inom det undersökta området förekommer 

grundvatten djupare ner i friktionsjorden utmed bergets överyta och i sprickor i berg. Mindre lokala 

grundvattenytor kan även förekomma i lokala lågpunkter utmed bergets överyta. 

 

   Förorenad mark 

Inom eller i planområdets omgivning finns inga kända föroreningar. Del av planområdet har tidigare 

använts för bostadsändamål och resterande del består av natur- och skogsmark. Sammantaget bedöms 

detta som att det inte bedrivits verksamhet inom området som kunnat föranleda markföroreningar.

Teckenförklaring  
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  Bebyggelseområden     

  Befintlig bebyggelse  

   Nuläge 

Befintlig bebyggelse i närområdet består i huvudsak av friliggande villor och till viss del av kedjehus 
i 70- och 80-tals anda. Norr om fastigheten, väster om Västra Rydsvägen finns ett 

verksamhetsområde. Den befintliga bebyggelsen på fastigheten 4:405 är idag en friliggande villa 

(huvudbyggnad på 220 m2 byggnadsarea) som används till förskoleverksamhet samt med tillhörande 

mindre komplementbyggnader (förråd och lekstuga) på en sammanlagd byggnadsarea på cirka 30 m2. 

 

 

  Övergripande disposition 
Detaljplanen föreslår att den huvudsakliga användningen blir (S1) – Förskola, för att stämma överens 

med nuvarande användning som förskoleverksamhet och att användningen (B) – Bostäder, 

fortsättningsvis kommer vara kvar. Förskola och bostad får emellertid inte förekomma samtidigt inom 

planområdet. Genom att planen möjliggör för två olika användningar (ändamål) medger planen en 

viss flexibilitet inför framtiden vilket är bra sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv, om exempelvis 

förskoleverksamheten upphör. Den totala byggrätten för förskolan föreslås till 390m2 byggnadsarea 

(BYA) för att förskoleverksamheten ska kunna ge plats för 36 barn. Byggrätten för ändamålet 

bostäder föreslås till 250m2 byggnadsarea (BYA). 
 

Utformning 

I detaljplanen har bestämmelser för bebyggelsens omfattning och utformning lagts till för både 

ändamålet förskola och bostäder. Höjden för bebyggelsen justeras till att stämma överens med 

befintliga förhållanden, med reglering om en högsta nockhöjd för huvudbyggnad (5,6 m) och för 

komplementbyggnad/förråd (3,0 m). Denna reglering begränsar även byggrätten genom att 

byggnaderna endast kan uppföras i en våning med syftet att samspela med omgivande bebyggelse. 

För att bevara områdets särprägel regleras utformningen genom bestämmelserna (f1) fasad ska 

utformas av trä och (f2) tak ska utformas med sadeltak samt bestämmelse om största tillåten takvinkel. 

Likaså behålls de ursprungliga bestämmelserna från stadsplanen om att vind inte får inredas (v2) och 

(b1) källare får inte finnas. 

 

Om bullerskärm behöver uppföras vid nybyggnation eller behov, bör utformningen samspela med 

omgivningen så att en god helhetsverkan kan främjas. Trä kan vara ett lämpligt material. Därmed ska 

byggnadsmaterial för tak och fasad som utgörs av plast, koppar och zink undvikas. 
 

 

Verksamhet 
Nuläge 

Fastigheten (4:405) är cirka 900m2 stor där den norra delen (intill Skyttens väg) nyttjats till 3 

bilparkeringsplatser varav en är avsedd för rörelseförhindrade. Här finns även utrymme för 

cykelparkering/ställ samt avfallshantering. Den del av parken som nyttjats till förskolegård är idag 

cirka 700m2 stor. Idag finns 25 barn inskrivna på förskolan och för att det ska bli ekonomiskt lönsamt 

för verksamheten att växa/utökas behöver utrymme ges till 36 barn. 
 

 
Ny bebyggelse, verksamheter, friyta 
Förslag 

Detaljplaneförslaget har arbetats fram med hjälp av nyckeltalen från Upplands-Bro kommuns 

ramprogram (2020), Utemiljön vid förskolor i Malmö – ett verktyg för planering, utformning och 

bygglovsgranskning (2011) och Boverkets vägledning (2015), sammanställda i tabellen nedan. 

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra en förskolegård på cirka 1477 m2 om utbyggnad och 

utformning exempelvis sker enligt figur 7 på nästa sida, vilket ger ca 40 m2 friyta per barn.  
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Bedömningen är att antalet barn i förhållande till yta för utevistelse är acceptabel eftersom förskolan 

också kan nyttja den skogklädda kullen precis söder om förskolans utegård samt Gröna dalen med 

kommunens idrottsanläggning och lekplats beläget inom 400 meters räckvidd. Området som medger 

byggrätt har utökats, genom att denna gräns har flyttats 3,5 meter söderut från nuvarande 

fastighetsgräns för Ekhammar 4:405. Detta för att förskolans tillbyggnad ska kunna utformas och 

placeras på sådant sätt inom området för byggrätt så att tillräckligt med dagsljusinsläpp och 

inomhusyta (enligt tabell 1) kan tillgodoses. Barnens hälsa riskeras att påverkas negativt om 

utbyggnaden blir för djup (bred) eftersom för djupa byggnader medför svårigheter med att uppfylla 

krav på dagsljusinsläpp. 

 

 

 

Del av förskolemiljö Befintlig Förslag 

Huvudbyggnad, BYA (m2) 220                     390 

Komplementbyggnader, BYA (m2) 30 40 

Parkering bil (antal) 3st                     3st 

Framsida: friyta/övrigt 

70 m2 (antal och m2) 

- Bilparkeringsplats (3st), 

och cykelparkering (5st)  
Tabell 2. 

 

 

  

  
 

Figur 7. Exempel på en tematisk översiktlig utformning av förskoleverksamhetens olika funktioner (ytor). 

 

 

 

 
 

Planförslag (tematisk) Yta/barn (36 barn) 
  Friyta 1477 m2    Cirka 41 m2 

    Tabell 3.
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  Ny bebyggelse, bostäder 
Möjlighet att utöka byggrätten för bostadsbebyggelse med 30m2 jämfört med befintlig huvudbyggnad 
på 220 m2 har bedömts som lämplig i och med att planområdesavgränsningens storlek -som i första 
hand är anpassad efter förskoleverksamhet, samtidigt möjliggör för en större bostadstomt. I detta fall 

kan exempelvis ett parhus uppföras eller en tillbyggnad på 30m2 för att skapa förutsättningar för ett 
generationsboende. För att inget flerbostadshus ska kunna uppföras används bestämmelsen (f3) endast 
en- och tvåbostadshus samt (v1) endast två bostäder får finnas. Uppförandet av bostadsbebyggelse är 
begränsad till det egenskapsområdet inom plankartan som motsvarar planbestämmelse (e4).  

    

 

  
Figur 8. Exempel på en tematisk översiktlig utformning för tillbyggnad avseende bostadsändamål.  

 

 

Offentlig service och kommersiell service 

Nuläge 

Kungsängens centrum befinner sig på 10–15 minuters promenadavstånd från planområdet. I centrum 

finns det mesta inom kommersiell handel med exempelvis matbutik, apotek och restauranger. Det 

finns även tillgång vårdcentral, kommunal service, kyrka samt utbildning i närheten av centrum. 

 

 
Trafik och kommunikationer 

Trafikmängd och vägnät 

Nuläge 

De senast uppmätta trafikflödena hos Upplands-Bro kommun (2022-01-11) visar att medelvärdet för 

ingående och utgåendetrafik i ÅDT (årsmedelsdygnstrafik) på Skyttens väg uppgår till 518 fordon och 

Bygdegårdsvägen till 445 fordon. Detta pekar på låga trafikflöden i området. Majoriteten av barnen som 

finns skrivna på förskolan bor i närheten av området på gångavstånd vilket innebär är det är få föräldrar som 

använder bil för att hämta och lämna barnen. I nuläget är det cirka 13 bilar som angör förskoleverksamheten 

(totalt 26 bilflöden för både lämning och hämtning) samt en av förskolepersonalen som använder bil. 
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Trafikflöden Skyttens väg Bygdegårdsvägen 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) ingående fordon 526 456 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) utgående fordon 510 434 

Trafikmängd total summa av ingående och utgående fordon 1036 891 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) medelvärde 518 445 

Tabell 4.1 visar trafikflöden och medelvärdet för ingående och utgåendetrafik i ÅDT (årsmedelsdygnstrafik). 

 

 
Skyltad hastighet Skyttens väg Bygdegårdsvägen 
Skyltad hastighet (km/h) 30 40 

Tabell 5. 

 

 

Förslag 

Uppskattat antal bilar som tillkommer vid en utökning av förskoleverksamheten till 36 barn är cirka 

8 bilar. Det innebär att det totala antalet bilrörelser (flöden), under dagen blir cirka 16 flöden baserat 

på att både lämning och hämtning sker. Ökningen av bilflöden är således försumbar. 

Gällande bilflöden för bostadsändamål så är ökningen av bilflöden mindre jämfört med planerad 

förskoleverksamhet i och med att inget flerbostadshus kan uppföras. 

 
Gatunät, parkering, utfarter 

Nuläge 

Planområdet angörs idag från Skyttens väg. Personalens parkeringsbehov tillgodoses 

på fastigheten (4:405) och parkeringsplatserna nyttjas även för hämtning/lämning av barn. I det 

allmänna gaturummet direkt väster om planområdet (planlagt som väg/park i gällande Stadsplan 24) 

sker angöring till de intilliggande fastigheterna 4:408 (LSS boende) och fastighet 4:409. I dagsläget har 

både förskolan och LSS boendet tre parkeringsplatser vardera. Parkering och lämning/hämtning av 

barn sker också i detta allmänna gaturum samt på en vägficka intill Skyttens väg med hjälp av med ett 

s.k. tillfälligt tillstånd från kommunen (Lokal Trafikföreskrift). Tillståndet har slutat gälla år 2019 och 

det innebär att det behöver ansökas om ett nytt tillstånd.  

 

 

 
Foto 7. Förskolans 3 parkeringsplatser, vy över planområdets norra del, närmast gatan (Skyttens väg). 
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                Foto 8. LSS-boendets 3 parkeringsplatser och del av det allmänna gaturummet, väster om planområdet. 

 
Förslag 

Ändamålet förskola  

Om tomten inte rymmer både parkeringsytor och friytor för barn, ska enligt PBL 8 kap 9§ i första 

hand friyta anordnas. Ytan inom planområdets norra del är begränsad och ska möjliggöra för 

angöring- och varumottagning, parkering för bil och cykel samt avfallshantering.  

Nuvarande hårdgjorda yta för bilparkering föreslås att behållas (se foto 7) vilket ger 3 stycken 

bilparkeringsplatser varvid en av dessa är för rörelsehindrade. Det finns även plats att förlägga minst 

5 stycken cykelparkeringar direkt väster om bilparkeringsplatserna.  

 

I och med att ett makadamdike för dagvattenhantering behöver anläggas längs med denna nordvästra 

planområdesgräns så är det lämpligt att ytan används till cykelparkering och inte bilparkering. 

Förskoleverksamheten har främst behov utav plats för vårdnadshavares lämning och hämtning av 

barn vilket föreslås att ske på samma sätt i det allmänna gaturummet längs med Skyttens väg. 

Förslagsvis anläggs en parkeringsficka som möjliggör för tidsbegränsad parkering. En ny ansökan om 

tillstånd för att kunna använda en tidsbegränsad parkeringsficka på Skyttens väg behöver skickas till 

kommunen av förskoleverksamheten. 

 

Ändamålet bostad 

I Upplands-Bro kommun gäller parkeringstalet 2 bilparkeringsplatser för småbostadshus inom zon B. 

Detaljplaneförslaget tillhör zon B då de ligger mellan 600-1200 m från Kungsängens järnvägsstation. 

Nuvarande hårdgjorda yta för bilparkering föreslås således att behållas (se foto 7) vilket ger 3 

stycken bilparkeringsplatser varvid en av dessa är för rörelsehindrade. Det finns även plats att 

förlägga minst 5 stycken cykelparkeringar direkt väster om bilparkeringsplatserna.  

 

 

  Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Nuläge 

I kommunens Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag är Bygdegårdsvägen prioriterad för utbyggnad 

för att binda ihop Brunna med Kungsängens centrum och blivande byggprojekt ”Korsängen”.      

Gång- och cykelstråket är planerat till den västra sidan av Bygdegårdsvägen inom vägområdet i 

befintlig plan. Gång- och cykeltrafik till planområdet kan i nuläget ske via Skyttens väg. 
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   Figur 9. Utsnitt från Upplands-Bro kommun Gång- och cykelplan. Svart pil visar planområdets ungefärliga placering. 
 

 

Kollektivtrafik 

Nuläge 

Närmaste hållplats för busslinjetrafik ligger vid korsningen Bygdegårdsvägen/Tvärvägen cirka 450 m 

från planområdet och trafikeras av bussar med kvartstrafik. Pendeltåg avgår med kvartstrafik från 

centrala Kungsängen till Stockholm, ca 1,5 km från planområdet. 

 

 
Störningar och risker  

Buller  

Nuläge 

Senast uppmätta trafikflöden hos Upplands-Bro kommun (2022-01-11) finns redovisade i tabell 4.2 nedan, 
visar på ett lågt trafikflöde i området.  

 

Trafikflöden Skyttens väg Bygdegårdsvägen 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) ingående fordon 526 456 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) utgående fordon 510 434 

Trafikmängd total summa av ingående och utgående fordon 1036 891 

Trafikmängd (antal fordon per dygn) medelvärde 518 445 

Tabell 4.2 visar trafikflöden och medelvärdet för ingående och utgåendetrafik i ÅDT (årsmedelsdygnstrafik) 

 

Majoriteten av barnen som finns skrivna på förskolan bor på gångavstånd till planområdet, vilket 

innebär är det är få vårdnadshavare som använder bil för att lämna och hämta barn. I nuläget är det 

cirka 13 bilar som angör förskoleverksamheten (totalt trafikflöde 26st för ingående och utgående) samt 

en av förskolepersonalen som använder bil. Det uppskattade antalet bilrörelser som tillkommer vid en 

utökning av förskoleverksamheten är 8. Förutsatt att både lämning och hämtning sker under ett dygn 

blir det totala tillkommande flödet en ökning med 16 bilrörelser. Tanken är att ytterligare anställd 

förskolepersonal inte ska åka bil till förskoleverksamheten. Denna ökning av bilflöden är således 

försumbar. 
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En platsspecifik bullerutredning har tagits fram av Structor Akustik för att undersöka om trafiken på 

vägarna omkring planområdet orsakar bullerbullerstörningar. Bullerutredningen har genomförts med 

utgångspunkt i de uppmätta trafikflödena ovan i tabell 4.2 som sedan beräknats med Trafikverkets 

uppräkningsmetod EVA i enlighet med Trafikverkets anvisningar till år 2040. Resultatet visas nedan i 

följande figurer 10a och 10b, och resultatet diskuteras på sidan efter med utgångspunkt i de 

bullerriktvärden som tillämpas som bedömningsgrund för detaljplanen. Gällande bostadsändamål 

tillämpas regeringens proposition benämnd ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop. 

1996/97:53), och för ändamålet förskola tillämpas Naturvårdsverkets riktlinjer från år 2017. 

 

 

 

 

        
 

 
Figur 10a) av Structor Akustik. Utdrag från genomförd bullerutredning av Structor Akustik, ekvivalent ljudnivå.  
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Figur 10b) av Structor Akustik. Utdrag från genomförd bullerutredning av Structor Akustik, maximal ljudnivå.
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Riktvärden för buller 
Ändamålet bostäder 

Detaljplanearbetet påbörjades före år 2015. Det innebär att riktvärden för trafikbuller som riksdagen 

fastslagit i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 tillämpas som bedömningsgrund. Med 

andra ord regeringens proposition benämnd ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter” (prop. 

1996/97:53).  

 

I propositionen anges följande om buller; ”Riktvärdena är inga rättsligt bindande normer, utan skall vara 

vägledande för bedömningar med hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter i det enskilda 

fallet.” Regeringen menar således att dessa riktvärden för buller bör ses som långsiktiga mål. 

Riktvärdena nedan i figur 11 och 12, bör således inte överskridas vid nybyggnation av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur, så långt 

det är tekniskt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivåerna inte kan sänkas till nivåerna i figur 11 

och 12 ska fokus riktas på att inomhusvärdena inte överskrids. I samma proposition belyses även att vid 

komplettering och utbyggnad av befintlig bebyggelse i städernas mer tätbebyggda delar kan en god 

ljudmiljö uppnås genom att en tyst sida skapas i bebyggelsen – således underskrids riktvärdena i tabell 

10 (riktvärden för utomhusbuller och för maximalnivåer på uteplatser). 

 

 

                                                     Figur 11. Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

     

 

      

 
 

 Figur 12. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder och infrastruktur. Tabell av Structor 

Akustik som motsvarar Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 

 

I och med att propositionen 1996/97:53 inte har några riktvärden för maximal ljudnivå gällande 

bullernivåer för fasad, så finns inga sådana riktvärden att efterfölja i detta detaljplaneförslag.  

Gällande ekvivalent ljudnivå så klaras riktvärdena för den befintliga huvudbyggnaden vid fasad. 

Maximal ljudnivå för uteplats klaras i och med att hela det södra planområdet (området söder om 

befintliga byggnader) är planerad att användas som uteplats. 

 

 
Ändamålet förskola  

Naturvårdsverkets riktvärden från år 2017 för buller från väg och spårtrafik vid nybyggnation av 

skola/förskola är angivna nedan i tabellen nedan och används som bedömningsgrund för detaljplanen.  

I och med att den befintliga stadsplanen för fastigheten endast tillåter Bostadsändamål och inte 

Förskoleverksamhet så tillämpas riktvärden för ny skolgård i denna nya detaljplan. I tabellen nedan 

visas Naturvårdsverkets riktvärden för skolgård/förskolegård vid nybyggnation av skola/förskola, 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus för dygn 

45 dB(A) maximalnivå inomhus 
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad för dygn 

70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
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motsvarande riktvärden för buller från väg- och spårtrafik för ny skolgård (frifältsvärde): 

 

 

    
Figur 13. Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden för skolgåd/förskolegård vid nybyggnation av skola/förskola. Tabell av 

Structor Akustik.  

 

Med utgångspunkt i Naturvårdsverkets riktlinjer ovan för ny skolverksamhet ska inte angivna riktvärden 

överstigas för de delar av skolgården som barnen nyttjar kl 07-18 för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet. Inom planområdet är barnens förskolegård förlagd på den tysta och bullerfria sidan söder 

om befintlig bebyggelse. Därmed uppnås riktvärden för buller enligt Naturvårdsverket.  

 

 
Förslag 

En tyst och bullerfri sida erhålls inom större del av planområdet eftersom de befintliga byggnaderna 

inom planområdet ger en skärmande effekt mot buller enligt bullerberäkningarna ovan. Ett rimligt 

antagande är också att omkringliggande fastigheters byggnader på liknande sätt kan ge bullerskärmande 

effekter. Planförslaget utgår från att människor ska vistas en längre tid inom detta tysta och bullerfria 

område. Det är endast planområdets norra del närmast beläget Skyttens väg som har bullernivåer som 

överstigs med 1-5 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 10 dB(A) maximal ljudnivå. Området regleras i 

plankarta med prickmark – bebyggelse får inte uppföras och för halva delen bestämmelsen (n1) - 

parkering ska finnas. Således är området i första hand tänkt att nyttjas som tillfällig vistelse motsvarande 

angöring och parkering, varuleveranser samt avfallshantering. Således bedöms att ljudnivåerna inom 

detta norra delen kan tillåtas överstigas med 1-5 dB(A) ekvivalent eller 10 dB(A) maximal ljudnivå. För 

att eventuell nybyggnation av de två föreslagna ändamålen förskola eller bostad ska klara de 

ovannämnda riktvärdena har en placeringsbestämmelse av huvudbyggnadens långsida mot gatan lagts 

till för att vid nybyggnation ge en skärmande effekt mot buller likt befintlig huvudbyggnad, en 

upplysning, samt bullerskärm införts på plankartan. 

 

(Upplysning) - Riktvärden enligt Riksdagens infrastrukturproposition för bostadsändamål och 

Naturvårdsverkets riktvärden för nybyggnation av förskola ska följas. 

 

(p1)  - Byggnaden ska placeras med en byggnadens långsidor mot gatan. Gäller huvudbyggnad. 

 

(m1) – Bullerskärm med en höjd av högst 2,0 meter över anslutande marknivå får uppföras vid behov. 

 

(m2) – Bullerskärm med en höjd av högst 3,0 meter över anslutande marknivå får uppföras vid behov 

mot angränsande fastighet i öst. Bullerskärm ska placeras 0,5 meter från fastighetsgräns på den egna 

fastigheten.  

 

Bestämmelse (m2) innebär således att bullerplanket ska placeras 0,5 meter på fastigheten inom 

planområdesgränsen. Att bullerskärm får placeras längs med angränsade fastighet i öst tar utgångspunkt 

i att barnskrik kan ge upphov till höga ljudnivåer som riskerar att påverka människors hälsa negativt. I 

rapporten” Nya Tiundaskolan, Uppsala - Trafikbullerutredning samt ljudnivåer för skolgård och lastkaj” 

av WSP daterad 2015-02-23, har i ett tätbebyggt område maximala ljudnivåer för barnskrik uppmäts till 

80 dB(A) från skolgård vid angränsande fasad. 
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Radon 

I Geotekniskt PM av Bjerking framgår att normala radonhalter har uppmätts vilket medför att planerad 

byggnation kan utföras radonskyddad. Byggnaden föreslås grundläggas med hel platta direkt på mark på 

sprängstensbotten, förekommande morän eller torrskorpelera. För mer utförlig beskrivning se den 

Geotekniskt PM. Nivåer mellan 10 – 50 kBq/m3 klassas som normalradon. Det innebär att radonhalten 

inom planområdet är acceptabel. 

 

 

Översvämningsrisk och skyfall 
Planområdet bedöms inte kunna drabbas av översvämningar vid skyfall. Närmsta vattendrag och sjö 

ligger cirka 1,3 kilometer från planområdet. 

 

Länsstyrelsens skyfallskartering i figur 14 nedan visar att vid ett 100-års regn så föreligger risk om att 

djupare vattenansamling kan förekomma vid en punkt söder om den befintliga huvudbyggnaden. 

Bjerking har under ett platsbesök (2022-09-05) undersökt denna punkt och bedömer att denna risk är 

liten. Med anledning av att markens nuvarande höjdsättning tillåter vattenavrinning i en västlig riktning, 

se figur 14 nedan samt Bilaga 1 i PM Dagvatten Pärlans förskola. 

 

 

 
   Figur 14 av Bjerking. Urklipp från Länsstyrelsens WebbGIS över skyfallskartering för maxdjup för 100-årsregn kring 

planområdet. Planområdet är markerat i svartstreckad linje. 
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Figur 15. Modellering för avrinning inom planområdet vid 50 mm regn. Mindre justeringar av vattnets rinnvägar har gjorts 

efter platsbesök av Bjerking. Svart cirkel visar planområdets ungefärliga placering av förbindelsepunkt. Illustration av 

Bjerking. 

 

 

Bjerking har utfört en skyfallsmodellering i SCALGO LIVE för lågpunkter, ytliga avrinningsområden 

och avrinningstråk utifrån befintlig höjdsättning. Analysen har baserats på ett skyfall motsvarande 50 

mm på en timme, som är SMHI:s definition på ett skyfall (ett 100-års regn med varaktighet på 30 min 

motsvarar 48 mm, utan klimatfaktor). Skyfallsanalysen visar att hela planområdet ingår i samma ytliga 

avrinningsområde vid stora regn och att inga lågpunkter finns där vatten kan ansamlas.  

 

Vid skyfall eller större regn så rinner vatten från detta detaljplaneförslag förbi de pågående 

planprojekten Ekhammarsgård och Korsängen 1:21 och 1:41. Förutsatt att markhöjderna i dessa andra 

planprojekt inte ändras avsevärt så ska det inte finnas någon risk för stående vatten uppstår - 

motsvarande att vattnet fortfarande kan rinna vidare till recipienten Mälaren-Görväln.    

 

 
Höjdsättning  

Den planerade tillbyggnaden för förskoleverksamheten föreslås på ett befintligt avrinningsstråk från 

högre belägna markområden i öst, se figur 15 ovan. Placeringen av tillbyggnaden kan orsaka att 

vattenansamling bildas och således orsaka fuktskador på bebyggelsen. Således föreslås sekundära 

avrinningsvägar för vattnet skapas runt om tillbyggnaden. Genom att höjdsätta området så att marken 

runt om tillbyggnaden får en lutning om 2 procent västlig riktning (från öst till väst) skapas en sådan 

avledningsväg. För mer utförlig beskrivning om markhöjder se PM Dagvatten av Bjerking, sida 14-15.  

  Fortsatt utredning för denna höjdsättning och dagvattenhanteringen kring tillbyggnaden behöver görs i   

  samråd med varandra vid ett senare skede för detaljplanens projekteringsfas. Detaljplanen ska i detta  

  skede skapa förutsättningar för en lämplig markanvändning och inte fokusera på tekniska lösningar   

  eftersom dem kan behöva ändras under detaljplanens projekteringsskede, beroende på hur  

  tillbyggnaden exakt ska utformas och placeras i ett senare skede. Således har på plankartan följande    

  planbestämmelse införts; (n7) Markens höjdsättning ska utformas så att dagvatten ej blir stående intill  

  byggnader. 

Föreslagna dagvattenåtgärder för att fördröja 20 mm medför dessutom att flödet vid ett skyfall inte 

bedöms öka efter föreslagen exploatering från planområdet. 
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Risk för ras och skred 
Enligt kartvisningstjänsten gis.sgi.se/rasskrederosion - för ras, skred och erosion, framtagen i samarbete 

med 8 myndigheter; Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skogsstyrelsen, Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut (SMHI), Lantmäteriet (LM) och Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket 

så föreligger ingen risk att ras, sked ska förekomma inom planområdet. Likaså konstateras i 

Projekterings PM Geoteknik upprättad av Bjerking, som har undersökt zonen kring slänten och det mer 

plana området där tillbyggnad av förskola och bostad föreslås. Där följande anges; marken i området 

består huvudsakligen av morän. Det lerskikt som finns inom planområdet är begränsat samt av mycket 

fast beskaffenhet, benämnd torrskorpelera. Skred uppstår i kohesionsjordar d.v.s. lera och silt, men för 

att skred skall kunna inträffa inom planområdet behöver leran/silt vara av en sämre beskaffenhet och att 

större mäktigheter förekommer, kombinerat med en stor höjdskillnad.  

 

Enligt Bjerking uppkommer ras i friktionsjordar, exempelvis i morän. Dock finns endast risk för ras om 

lutningen överskrider materialets friktionsvinkel, d.v.s. mellan cirka 35 – 45 grader. Lutningen i slänten 

inom planområdet är beräknad till som mest cirka 6 grader. Där marklutningen är som störst 

förekommer dessutom berg på ringa djup. Sammantaget föreligger således ingen risk för ras och skred 

utifrån jordens hållfasthet, därmed bedömer Bjerking att fastigheten som lämplig för planerad 

förskoleverksamhet. För en mer utförlig beskrivning se Projekterings PM Geoteknik. I dialog med 

Bjerking har även information erhållits om att den föreslagna förskoletillbyggnaden utgör en begränsad 

(liten) tillskottslast och kan därmed inte kan orsaka risk för ras eller skred. Inom planområdet får inte 

bostad och förskola förekomma samtidigt. Det innebär att tillskottslasten av planerad tillbyggnad blir 

begränsad till byggnadsarean 170 kvm förskola eller 30 kvm bostad i form av en enplansbyggnad.  

 

Bjerking har i PM Geoteknik bedömt utifrån de befintliga markförhållandena att inga geotekniska risker 

ska förekomma orsakat av ett förändrat framtida klimat. Emellertid rekommenderas att detaljplanens 

dagvattenhantering ska beakta extremväder som kraftigare och mer återkommande skyfall vilket är 

exempel på framtida klimatförändringar. I detaljplanen har sådana förutsättningar skapats genom 

planbestämmelser som reglerar att tillräcklig yta för dagvattenhantering finns, att stående vatten vid 

skyfall inte ska förekomma där risk finns, att tallar ska behållas i största mån, samt att markytan ska vara 

genomsläpplig inom de områden där möjlighet finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 16. Kartutsnitt från kommunens höjdkartlager som visar att planområdet huvudsakligen är plant inom bebyggelseområdet och stiger svagt 

uppåt i sydlig riktning inom skogs/parkområdet, med 0,5 meter för varje höjdkurva. Svartstreckad linje visar planområdets ungefärliga placering.  
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Risk för sättning  

I Projektering PM Geoteknik av Bjerking anges att det undersökta planområdets primära undergrund 

utgörs av berg och morän som inte är känslig för tillskottslast. Den förekommande leran är av 

torrskorpekaraktär och av ringa mäktighet vilket innebär att förväntade sättningar vid belastningsökning 

blir mycket små. Exempelvis så ger överslagsmässigt en jämn utbredd tillskottslast på 20 kPa 

(motsvarande upphöjning 1,0 meter fyllning) en förväntad sättning i storleksordningen <0,5 cm. 

Fyllningen under befintlig byggnad förutsätts vara av kvalificerat material samt blivit fackmannamässigt 

anlagd vilket innebär att ingen risk finns för sättningar. Sättningar innebär inte heller en risk för att 

människor skadas. För mer utförlig beskrivning och föreslagen grundläggningsmetod för den planerade 

förskoletillbyggnaden, se Projekterings PM, Geoteknik.  

 

 

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
I dagvattenutredningen av Bjerking har de båda ändamålen förskola och bostad undersökts samt separata 

åtgärdsförslag tagits fram i och med att det för ändamålet förskola tillåts större byggrätt (motsvarande 

mer hårdgjord yta). Flödesberäkningarna för dagvatten visar på att den föreslagna exploateringen för 

båda ändamålen medför högre dagvattenflöden och föreningsbelastning, en konsekvens av att mer 

hårdgjord yta tillkommer, samt att flödesberäkningarna gjorts klimatanpassade. Klimatanpassning 

innebär att klimatfaktor 1,25 inkluderats i flödesberäkningar både för 100 års-regn och 20 års-regn, se 

mer utförlig beskrivning i PM Dagvatten Pärlans Förskola. Detta innebär att dagvattenåtgärder för både 

fördröjnings- och rening behöver regleras i detaljplanen samt tillämpas i genomförandeskedet, - 

motsvarande att planen inte medför att miljökvalitetsnormer (MKN) riskeras att överskridas.  

 

Förslag på dagvattenåtgärder har gjorts i enlighet med Upplands-Bro riktlinjer, vilket innebär att 20mm 

dagvatten från hårdgjorda ytor ska renas och fördröjas inom planområdet. Resultatet av 

föroreningsberäkning efter föreslagna åtgärder för dagvattenhantering (rening) visar på en minskad 

föroreningsbelastning efter exploatering. Likaså uppfylls erforderlig fördröjningsvolym, se PM 

Dagvatten Bilaga 2.  

 

 
Dagvatten som uppstår inom planområdet  

I PM Dagvatten delas planområdets mark in i två delar efter dess karaktär. Det norra planområdet består 

av; tak, parkering och gårdsyta som inkluderar hårdgjord yta, gräs och grus/sandytor (i tabellen nedan 

TDARO 1). I den södra delen utgörs marken av skogsmark (i tabellen nedan TDARO 2).  

 

 
Tabell 5 av Bjerking. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för de befintliga förutsättningarna inom planområdet. 

Det totala flödet är cirka 34 l/s för ett 100-årsregn.  
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Tabell 6 av Bjerking. Tabellen visar beräknande flöden för ändamålet förskola inom planområdet motsvarande planerad 

markanvändning och förskoletillbyggnad. Det totala flödet är 48 l/s för ett 100-årsregn. 

 

 

Det totala flödet för ändamålet förskola för ett 100-årsregn (tabell 6) är totalt ca 48 l/s och för befintlig 

situation (tabell 5) totalt ca 34 l/s. För att kunna fördröja 48 l/s till 34 l/s så behöver 8,8 m3 fördröjas.  

 

 

 

 

 
 

Tabell 7 av Bjerking. Tabellen visar beräknande flöden för ändamålet bostäder inom planområdet motsvarande planerad 

markanvändning och bostadstillbyggnad. Det totala flödet är cirka 43 l/s för ett 100-årsregn. 

 

 

 

Fördröjning  
För att fördröja ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 för den planerade exploateringen för ändamålet 

förskola krävs en total fördröjning om 8,8 m3 till ett befintligt 100-flöde utan klimatfaktor. Vid fördröjning av 

20 mm regn från hårdgjorda ytor inklusive klimatfaktor fördröjs 13,2 m3 och motsvarar därmed mer än 



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 2 - Planbeskrivning, den 28 november 2022

Sida 38 av 56 

 

__________________________________________________________________________ 

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 Planbeskrivning  
 

nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från planområdet vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Detta 

redovisas i tabell 8 nedan. 

 

 

 
Tabell 8 av Bjerking som visar fördelning av fördröjningsvolym baserat på planerad markanvändning för ändamålet förskola så att 

fördröjningskravet om 20mm från hårdgjorda ytor uppnås enligt kommunens dagvattenlinjer. 
 

 

 

För ändamålet bostadsändamål krävs i stället en mindre total fördröjningsvolym på cirka 11,2 m3, se tabell 9 

nedan. För att fördröja ett 100-årsregn inkluderat klimatfaktor 1,25 för den planerade tillbyggnaden av 

bostäder krävs en fördröjning på 5,7 m3 till befintligt 100-årsflöde utan klimatfaktor. Vid fördröjning av 20 

mm från hårdgjorda ytor fördröjs 11,2 m3 och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat 

flöde från planområdet vid ett 100-årsregn inkluderat klimatfaktor. 
 

 

 
 

Tabell 9 av Bjerking som visar fördelning av fördröjningsvolym baserat på planerad markanvändning för ändamålet bostad så att 

fördröjningskravet om 20mm från hårdgjorda ytor uppnås enligt kommunens dagvattenlinjer. 
 

 

 

Förslag  
Planförslagets två ändamål (bostad och förskola) får inte förekomma samtidigt men planen behöver ändå 

möjliggöra för att gemensamma förutsättningar kan skapas för omhändertagandet av dagvatten. 

Dagvattenlösningar föreslås att göras med öppen botten så att dagvatten kan infiltreras i marken och på 

så vis möjliggöra en bättre vattenbalans. Ett dagvattensystem som är öppet, med öppna avledningsstråk, 

erhåller ett större utrymme för utjämning av stora nederbördstillfällen än med anläggningar och 

ledningsnät som är förlagda under mark. Vatten som inte infiltrerar kan avledas via dräneringsledning 

till ledningsnätet och anslutas vid befintlig förbindelsepunkt i planområdets nordvästra gräns.  

 

För ändamålet förskola ska totalt 13,2 m3 dagvatten fördröjas inom planområdet;  

7,9 m3 från takyta, 4,2 m3 från gårdsyta och ca 1,1 m3 från parkeringen.  

 

För ändamålet bostad ska en mindre dagvattenvolym fördröjas inom planområdet, totalt 11,2m3;  

5,1 m3 för takyta, 5,0 m3 för gårdsyta samt 1,1 m3 från parkeringsytan.  

 

Förslagen för dagvattenåtgärder redovisas i figur 17 (sida 39) och figur 18 (sida 40). 
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Figur 17. Föreslagna dagvattenåtgärder för ändamålet förskola. Illustration av Bjerking. 
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Figur 18. Föreslagna dagvattenåtgärder för ändamålet bostäder. Illustration av Bjerking. 
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   Ändamålet förskola 

Befintlig förskolebyggnad och förrådsbyggnad 

För den befintliga förskolebyggnaden krävs en total fördröjningsvolym på cirka 4,1 m3. Dagvattnet 

föreslås att omhändertas i en upphöjd regnväxtbädd dit vatten tillrinner via de befintliga stuprören 

uppsatta på byggnaden. Endast hälften av dagvattnet som avrinner från taket kan omhändertas i 

växtbäddarna eftersom det saknas plats för att anlägga större växtbäddar. Upphöjda växtbäddar 

föreslås ur säkerhetssynpunkt eftersom det är barn som vistas inom området och djupa växtbäddar ska 

således inte anläggas. En växtbädd dimensionerad för att omhänderta drygt 2 m3 med ett djup på 7 cm 

upptar en yta på 29 m2. Resterande mängd dagvatten 2,1 m3 avleds till det makadamdike som föreslås 

anläggas längs med den västra plangränsen, se övriga ytor nedan. Förrådsbyggnaden kräver en 

fördröjningsvolym på ca 0,3 m3 vilket innebär en upphöjd växtbädd med en yta på cirka 5 m2 och ett 

djup på 7 cm. 

 

 

Tillbyggnation av förskolebyggnad 

Takets yta behöver minst vara 52 m2 vegetationsklädd och ha ett magasin med ett djup på 0,2 meter 

samt en porositet på 30% för att omhänderta dagvattenmängden 3,1m3 i enlighet med kommunens 

riktlinjer.  Ett djup på 10 cm rekommenderas av Stockholm stad för att möjliggöra fördröjning av 20 

mm nederbörd. Rekommendationen är dock att hela tillbyggnadens takyta ska vara vegetationsklädd. 

Det finns en utformningsplanbestämmelse (f4) om att hela takets yta ska vara av vegetation.   

Vid senare tillfälle i detaljplanens projekteringsskede behöver takets lutning beaktas så att vinkeln inte 

blir för stor. Avrinningskoefficienten för vattnet blir också lägre (önskvärt ur fördröjningssynpunkt) ju 

mindre taklutningen är. Konsekvensen av en stor taklutning är att takets fördröjningseffekt blir sämre.  

För att det vegetationsklädda taket inte ska riskera att släppa ut näringsämnen föreslås att det gödslas 

med gödselämnen som producerats lokalt. Exempelvis nässelvatten eller gräsklipp från den egna 

fastigheten innebär att inga gödselämnen tillförs. Således skapas ett mer cirkulärt omhändertagande 

som också är ett mål inom kommunen. 

 

 

  
 

 

 

Övriga hårdgjorda ytor 

Övriga ytor placerade inom planområdet består av gårdsyta, parkering och lekstugor. Dagvatten som 

avrinner från dessa ytor föreslås att ledas till det gräsbeklädda makadamdiket längs med den 

nordvästra plangränsen. Parkeringsytans lutning medför att dagvatten inte kan omhändertas inom 

planområdet. Därmed har höjd tagits för att fördröja motsvarande vatten i diket genom ytlig avrinning. 

Dessa ytor kräver en volym om 5,7m3 för att kunna omhänderta 20mm dagvatten. Inräknat med 

dagvattenvolymen 2,1 m3 från befintlig takyta så blir den totala dagvattenvolymen 7,8m3 som föreslås 

att ledas till makadamdiket. 

Figur 19 a). Exempel på ett grönt tak över cykelparkering 

på Södermalm i Stockholm. Foto av Bjerking. 

 

 Figur 19 b). Exempel på ett öppet krossdike. Foto av Bjerking. 
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   Makadamdike 

För att fördröja 7,8 m3 krävs ett makadamdike med en yta på ca 26 m2. Diket har dimensionerats med 

ett djup på 1 meter och en porositet 30%. Vattnet leds hit genom ytlig avrinning. Makadamdikets 

utbredning regleras på plankartan med planbestämmelserna (n2) och (n4). 

 

Makadamdikets syfte är att fördröja och samtidigt avleda dagvatten samt främjandet av viss rening av 

vattnet genom sedimentering. Vattnets avledning från hustak till diket kan göras ytligt med 

stuprörskastare. Dikets bottenbredd rekommenderas vara på minst 0,5 m beroende på förmodade 

flöden och lutningen i längdled bör inte överskrida 1 %. Diket ska fyllas med makadam. Det översta 

lagret består av ett genomsläppligt lager, exempelvis makadam med mindre kornstorlek. Diket kan 

antingen anläggas med öppen botten och låta vattnet infiltrera till underliggande mark (jordlager) eller 

med tät botten där vattnet avleds via dräneringsrör. Dräneringsröret som avleder vattnet till 

dagvattennätet kan fördelaktigt placeras ett par decimeter ovanför botten för att skapa utrymme för 

partiklar att sedimentera.  

 

Om det finns ett behov av att leda dagvatten mellan de två dikena i illustrationen ovan som separeras 

av förrådsbyggnaderna så kan ett dräneringsrör förläggas mellan dem. Makdamdikets djup på 1 meter 

hindrar att makadamdiket tar skada av förrådsbyggnadernas last.    

 

 

Upphöjd regnväxtbädd 

Regnväxtbäddarnas syfte är att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor. Bäddarna kan 

utformas som en rabatt med växter eller träd efter önskemål och till regnväxtbädden kan dagvattnet 

ledas via stuprör, ytlig avrinning, brunnar eller via ledningar. Den övre delen av regnväxtbädden 

utformas som ett ytligt magasin dit vatten kan tillrinna och tillfälligt uppehållas. Vattnet infiltreras 

därefter genom markbäddens lager av filtermaterial och renas genom upptaget till mark och växter, se 

figur 20 nedan. Planbestämmelserna (n5) och (n6) om att regnbäddar ska uppföras intill byggnader med 

en minsta sammanlagd fördröjningsyta och djup säkrar att dagvattenhanteringen kan fördröjas lokalt. 

 

 

 
Figur 20.  Exempel på upphöjd regnväxtbädd intill byggnad där vatten tillrinner via befintliga stuprör. Foto av Sweco, 

hämtad från dagvattenutredning PM Dagvatten Pärlans förskola av Bjerking. 
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Ändamålet bostäder 

Takytor  

En total fördröjningsvolym på 5,1m3 krävs för samtliga takytor. Takdagvattnet kan förslagsvis ledas till    

både regnväxtbäddar och makadamdike. Regnväxtbäddarna kan utformas som planteringar och kan sänkas 

ner djupare än 7 centimeter om önskemål finns i och med att samma risker med stående vatten inte 

identifierats för bostadsbebyggelse jämfört med förskoleverksamhet. Dagvatten föreslås ledas till 

planteringarna via stuprör och mot makadamdiket med utkastare. Placering och yta för växtbäddarna ska ske 

på samma sätt som för ändamålet förskola samt med en total yta om 34 m2. Görs växtbäddarna något djupare 

till 10 cm så kan en total fördröjning av 3,4 m3
 ske i det ytliga magasinet. Kvarstående dagvattenvolym på 1,7 

m3  avleds till det makadamdike som föreslås anläggas längs med den västra plangränsen. Det föreslagna 

makadamdiket är också dimensionerat för att omhänderta dagvatten som avleds från gårds- och parkeringsyta. 

För att makadamdiket även ska fungera bra vid skyfall föreslås det utformas med en skålning eftersom vattnet 

vid kraftiga regn inte hinner infiltrera lika snabbt som det tillrinner. 
 

Övriga hårdgjorda ytor och makadamdike 

Dessa ytor är planerade och utformade på lika sätt för vad som anges ovan för ändamålet förskola och innebär 

att en total volym om 7,8m3 dagvatten behöver kunna fördröjas i makadamdiket. Dagvattnet når 

makadamdiket genom ytlig avrinning och föreslås en utformning som ett sammanhängande dike eller vid 

uppdelning så kan förbindas med dräneringsledning.  

 

 

Övriga förslag för både ändamålen bostads- och förskola 

Till följd av att planområdet planeras för en stor del hårdbelagd yta omkring bebyggelsen ska vattnets 

möjlighet till infiltration ges i så stor utsträckning som möjligt genom planbestämmelser som reglerar 

markytans genomsläpplighet, exempelvis (n8) Markytan ska vara genomsläpplig. I utredningen PM 

Dagvatten Pärlans förskola har höjd tagits för att cirka 59 m2 ska vara hårdgjordyta för parkering. 

Denna parkeringsyta på 59 m2 finns inom ett område (egenskapsyta) på plankartan som totalt utgörs av 

111 m2. Hårdgjord parkeringsyta i dagvattenutredningen motsvarar således 53% av detta område 

(egenskapsyta) på plankartan, se figur 21 nedan. Inom detta område (egenskapsyta) på plankartan finns 

bestämmelserna (n1) parkering ska finnas och (n9) Minst 50% av markytan ska vara genomsläpplig. 

Eftersom det andra området (egenskapsytan) har en genomsläpplig markyta i nuläget så avses denna 

behållas med (n8). Sammantaget innebär bestämmelserna i detaljplanen att mer markyta görs 

genomsläpplig än hårdgjord.    

 

       
Figur 21. Tematisk illustration för indelning av markyta och beläggning norr om befintig bebyggelse. 

n8 n1 n9 
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Likaså behålls markytans genomsläpplighet för vatten i den södra delen av planområdet genom 

bestämmelse (n8). Markbeläggning för entréer eller uteplats föreslås likt figur 22 nedan att till viss del 

vara genomsläpplig.  

 

 

  Figur 22. Exempel på genomsläpplig markbeläggning i natursten eller betong. Foton: Linnea Rosenberg 

 
Planbestämmelsen (b1) källare får inte finnas, behålls från områdets ursprungliga stadsplan eftersom det 

i planbeskrivningen anges nödvändigt för att kommunen inte ska behöva lägga ledningar längre än 

nödvändigt. Denna bestämmelse behålls även för att utbyggnad av källare kan skapa försämrade 

förutsättningar för vattnet att kunna omhändertas lokalt.  

 

 

 

Föroreningar  
Föroreningsberäkningar har genomförts för nuvarande markanvändning inom planområdet utifrån en 

nederbördsmängd på 600 mm/år och resultatet finns redovisat i PM dagvatten Pärlans förskola, tabell 3 

Resultat av föroreningsberäkning efter föreslagen rening visar på en minskad föroreningsbelastning efter 

exploatering med föreslagna dagvattenåtgärder inkluderat. I tabellerna 10–14 nedan visas de ytor och 

dagvattenflöden som använts i beräkningarna för respektive ändamål. Slutsatser som kan dras av 

beräkningarna med reningsåtgärderna inkluderat är; 

 

• för ändamålet förskola så ökar huvudsakligen alla de undersökta ämnena jämfört med nuvarande 

markanvändning. Fosfor och suspenderad substans (SS) minskar eller blir oförändrad i jämförelse 

med nuläget. 

• för ändamålet bostad så minskar halten och mängden för alla beräknade ämnen förutom mängden 

           koppar och halten kväve, vilka förblir oförändrade efter planerad tillbyggnad. 

 
 

  Åtgärdsförslagens reningseffekt 

  I tabell 10 nedan visas reningseffekterna för de ovan föreslagna dagvattenåtgärderna (makadamdike,    

  regnväxtbädd samt vegetationsklädd takyta – grönt tak). Resultatet av föroreningsberäkningen efter    

  föreslagen rening indikerar på att föroreningsbelastningen minskar efter exploatering inklusive    

  föreslagna dagvattenåtgärder, se PM Dagvatten Bilaga 2. 
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Tabell 10 av Bjerking. Generella reningseffekter i makadamdike, regnväxtbädd och grönt tak (StormTac v.22.3.2) 

 

Gällande det gröna taket visar tabell 10 att ämnena fosfor, kväve och koppar kan öka från taket istället 

för att minska dem. Enligt Bjerking beror detta beror på att de generella reningseffekterna som 

används i StormTac är baserade på antagandet att det gröna taket gödslas. Av denna anledning 

rekommenderas att det gröna taket gödslas vid behov och i sådan mängd att alla näringsämnen kan tas 

upp av växtligheten. 

 

 
Tabell 11 av Bjerking. Avser ändamålet förskola. Föreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom 

planområdet enligt schablonhalter (StorrmTac v.22.3.2). Mängder som ökar med föreslagen exploatering jämfört med 

befintlig situation är markerade med fet stil. 

 

 
Tabell 12 av Bjerking. Ändamålet förskola. Föreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet 

enligt schablonhalter (StorrmTac v.22.3.2). Halter som ökar med föreslagen exploatering jämfört med befintlig situation är 

markerade med fet stil. 

 

 



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 2 - Planbeskrivning, den 28 november 2022

Sida 46 av 56 

 

__________________________________________________________________________ 

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), nr 2002 Planbeskrivning  
 

 
 
Tabell 13 av Bjerking. Ändamålet bostad. Föreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet 

enligt schablonhalter (StorrmTac v.22.3.2). Halter som ökar med föreslagen exploatering jämfört med befintlig situation är 

markerade med fet stil. 

 

 

 
 
Tabell 14 av Bjerking. Ändamålet bostad. Föreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet 

enligt schablonhalter (StorrmTac v.22.3.2). Halter som ökar med föreslagen exploatering jämfört med befintlig situation är 

markerade med fet stil. 

 

 

Bilflöden 

Antalet bilflöden för hämtning- och lämning av förskolebarn är lågt i nuläget och motsvarar totalt cirka 

28 flöden. Om förskoleverksamheten utökas enligt förslaget så tillkommer cirka 16 bilflöden. Den 

mängd föroreningar som släpps ut och förväntas öka från de tillkommande bilflödena bedöms således 

vara acceptabel i och med att det handlar om ett begränsat antal flöden. Tanken är också att ytterligare 

anställd förskolepersonal inte ska åka bil till förskolan. 

 

Nuvarande och tillkommande föroreningsmängd bör betraktas som liten och därmed kunna renas inom 

planområdet genom LOD och i kommunens dagvattenledningsnät samt i Tibbledammen.  

Bilflöden som uppkommer om planområdet används som bostadsändamål är ännu mindre i och med att 

planen inte möjliggör för flerbostadshus. Inom planområdet finns tre bilparkeringsplatser och det 

föreslås inte heller att anläggas fler på grund av planområdets centrala läge.  

 

Sammantaget bedöms detta som att denna detaljplan baserat på sin låga exploatering inte kan utgöra ett 

direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt, inte utgör en stor risk för föroreningar samt att MKN för 

recipienten Mälaren-Görväln inte påverkas negativt. 
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Vatten och avlopp 
Fastigheten inom planområdet är sedan tidigare ansluten till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät.  

För att klargöra om ledningarnas kapacitet räcker för den planerade utökningen av 

förskoleverksamheten (föreslagen tillbyggnad) eller tillbyggnaden för bostadsändamål så har en 

utredning upprättats av FRONT VSS AB. I utredningen framgår att befintliga serviceledningar för 

vatten och spill behöver dimensioneras upp för planerad exploatering för både ändamålet bostad och 

förskola, vilket görs vid senare skede under planens projekterings- och genomförandefas. För att se mer 

utförlig beskrivning och ny ledningsdragning inom planområdet, se Utredning av huvudledningar för 

vatten och spillvatten av FRONT VSS.  

 

 

Värme 
Tanken är att behålla dagens system med luftvärmepump. 

 

 

El, tele, bredband 
Planområdet är genom befintlig bebyggelse liksom tidigare verksamheter försörjd genom etablerat nät 

för el, tele och bredband. Ledningarna bedöms inte påverkas av planens genomförande. 

 

 

Avfall 
I nuläget trafikerar sopbilar samtliga gator i området och sophämtning sker mot gatan. Ett välfungerande 

utrymme för avfallshantering och källsortering finns sedan tidigare inom planområdet, längs med den 

nordöstra plangränsen (se figur 7 och 8 samt foto 5 ovan, samt figur 23 nedan).  

 

 
Figur 23. Foto på nuvarande utrymme för avfall och cykelställ inom den nordöstra delen av planområdet. Cykelställ föreslås att 

flyttas till planområdets nordvästra del för att vi behov skapa mer utrymme för avfallshanteringen som exempelvis fler sopkärl. 

 

Avfallsutrymmet är dimensionerat så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som 

uppkommer inom planområdet. Sophantering ska således lösas inom fastigheten. Framkomligheten för 

både hämtningsfordon (sopbilar) och hämtningspersonal är i nuläget god och föreslås därmed att ske på 

liknade sätt i gaturummet längs med Skyttens väg. Nuvarande placering av kärlen inom planområdet 

uppfyller likaså god tillgänglighet för avfallslämnare.  

 

Avfallshantering inom området ska följa regler i kommunens avfallsföreskrifter och anpassas till det 

insamlingssystem som gäller för respektive bostadstyp. Upplands-Bro kommun har infört ett system för 

insamling av matavfall samt fyrfack. Detta innebär att två fyrfacks behållare för avfall används för varje 

villafastighet. Förskoleverksamheten har och använder i nuläget två avfallskärl – för matavfall och 

hushållssopor, inga fyrfackskärl. För 26 barn anses detta vara tillräckligt. I takt med att 

förskoleverksamheten växer med fler barn så ska utrymme inom planområdet längs med den nordöstra 

plangränsen nyttjas till att ställa ut flera kärl, alternativt byta ut befintligt kärl mot större kärl. För 

bostadsändamål så föreslås samma avfallshantering och utrymme att nyttjas som beskrivits ovan 

gällande förskoleverksamheten. Detta avfallsutrymme är också tillräckligt om planområdet exempelvis 
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tillämpas för utbyggnad av parhus och behov av flera sopkärl finns. Cykelställ i figur 23 ovan föreslås 

att flyttas till planområdets nordvästra del för att skapa plats till fler kärl. 

 

 

Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
Planens genomförande bedöms inte få betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Gränsen för vart 

byggrätt medges inom planområdet har utvidgats och flyttats 3,5 meter söderut från nuvarande 

fastighetsgräns. Detta för att förskolan ska ges möjlighet att byggas ut så att goda dagsljusinsläpp och 

tillräcklig inomhusyta för barnen kan tillgodoses. Det innebär att de två skyddsvärda tallar som står 

närmast byggnaden kan behöva fällas. Majoriteten av de skyddsvärda tallarna skyddas med 

planbestämmelse och ska återplanteras om de behöver fällas avseende säkerhetsrisk eller sjukdom. 

Således görs bedömningen om att det är acceptabelt att två tallar kan behöva fällas i samband med att 

huvudbyggnaden utökas. 

 

Planen reglerar bebyggelsens omfattning och utformning så att områdets särprägel bibehålls, det innebär 

även att utrymme ges till växtlighet så att den biologiska mångfalden kan främjas. 

 

Det är redan exploaterat i området med hårdgjorda ytor. Utbyggnaden av de befintliga byggnaderna 

inom planområdet kommer inte att öka den hårdgjorda ytan inom området på ett betydande sätt. 

Andelen hårdgjorda ytor på platsen kommer emellertid att öka om den bebyggs, men markytorna har 

också begränsats med planbestämmelser. Visserligen består marken av lera, vilket ger en liten 

infiltration, men mängden dagvatten från exploateringen inom området föreslås renas och fördröjas 

genom LOD. Detta ger ett renare vatten som når Mälaren och på sikt kan medverka till förbättrad 

vattenkvalitet. Dagvattenåtgärderna bedöms öka förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 

vattenförekomsten eftersom belastningen av förorenande ämnen minskar. 

  

Detaljplanen kommer inte att öka antalet bilrörelser på ett betydande sätt och medför således inte att 

mängden föroreningar ökar i stor omfattning. Planen ligger inom gångavstånd till Kungsängens tätort 

och har en samhällsfördelaktig placering bland villabebyggelse som främjar miljövänliga transportsätt 

som gång och cykel. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planområdets södra del utgör i nuläget kommunens mark som 

genom markförsäljning övertas av exploatören för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Markförsäljningen innebär en kostnad för exploatören och en mindre intäkt för kommunen. Planen 

möjliggör endast för att en fastighet kan bildas men då byggrätten utökas för både ändamålet bostäder 

och förskola innebär detta ett ekonomiskt värde. För att det ska bli ekonomiskt lönsamt för 

förskoleverksamheten att utvecklas behöver detaljplanen möjliggöra för en utformning som kan 

tillgodose att 36 kan skrivas in. Kostnader för drift och underhåll åligger fastighetsägaren. Kommunen 

har kostnader för att ta fram detaljplan för Pärlans Montessoriförskola och finansieras i och med det 

tecknade planavtalet mellan fastighetsägaren LSS Bostäder och kommunen. 

 

Sociala konsekvenser 
Det finns idag ett stort behov av förskolor i Upplands-Bro kommun och att en så tätortsnära förskola kan 

bli permanent och vill expandera ses därför som positivt. I samband med att det i översiktsplanen 

angränsande stationsnära läget förtätats med bostadsbebyggelse kommer ett ännu större behov av fler 

förskoleplatser att uppstå. Planens genomförande innebär att tillbyggnad tillåts för de befintliga 

byggnaderna inom planområdet samt möjligheten för förskolan att driva verksamheten permanent. 

 

Planen främjar en hållbar utveckling för Upplands-Bro kommun eftersom den medger två ändamål för hur 

marken lämpligtvis bör användas. Att planen behåller ändamålet bostäder ger planen en mer flexibel 
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användning om exempelvis förskoleverksamheten upphör i framtiden. Planen kan därför svara mot framtida 

behov av förskola eller bostäder. Eftersom planområdet angränsar till bostadsbebyggelse, verksamhetsområde 

och LSS-boende är den föreslagna markanvändningen även ett komplement vad gäller service och bidrar till 

en ökad blandning av funktioner i området. 

 

Planförslaget innebär att boende i närområdet utan tillgång till bil kommer att ha bättre möjligheter att 

gå eller åka kollektivt med barnen till förskolan. Då antalet bilparkeringsytor är begränsande främjar 

planen också transporter som är miljövänliga, exempelvis cykeltransport. Utbyggnaden kommer inte 

medföra att antalet bilrörelser per dygn ökas så att området riskeras påverkas negativt ur buller eller 

säkerhetssynpunkt. 

 

Den fastighet som idag utgörs av parkmark kommer till stor del fortsatt att vara till för allmänheten. 

Åtkomsten säkras genom ett släpp mellan befintliga fastigheter och den föreslagna utegården för 

förskolan. 

 

 

Barnperspektiv/Barnkonventionen 
Huvudprincipen i FN:s barnkonvention är att barns bästa ska sättas i främsta rummet. Följande artiklar från 

konventionen har beaktats i framtagandet av denna detaljplan; 

Artikel 2 - att alla barn har samma rättigheter och lika värde, Artikel 3 - barnets bästa ska beaktas vid 

alla beslut som berör barn, Artikel 6 - alla barn har rätt liv, överlevnad och utveckling, 

Artikel 4 - att man ska tillgodose barnets sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, Artikel 31- barn 

har rätt till lek, vila och fritid. 

 

Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen och de ovan beskrivna artiklarna i och med att förskolan 

är lokaliserad i ett bullerfritt och säkert läge med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket 

främjar sociala aktiviteter och barnens utveckling. De barn som är skrivna på förskolan idag ges också 

fortsatt möjlighet att utvecklas i en väl bekant miljö som kan vara positivt för deras psykiska och fysiska 

hälsa och därmed välbefinnande. Barnens rätt till friyta har prioriterats i förhållande till bilparkeringsyta 

i enlighet med PBL 8 kap 9§. 

 

 

 

 

Genomförande 
 

Organisatoriska frågor 
Tidplan  
Samråd                                                                                                                                    kvartal 3 2022 

Granskning                                                                                                                         kvartal 3-4, 2022 

Antagande KF                                                                                                                         kvartal 1 2023 

Laga kraft för detaljplanen                                                                                                      kvartal 2 2023 

Fastighetsbildning                                                                                                                   kvartal 2 2023 

Preliminär projektering                                                                                                           kvartal 3 2023 

Preliminär byggstart                                                                                                            kvartal 3-4 2023 

 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planområdet består endast av kvartersmark. Kommunen är huvudman för samtliga allmänna 

anläggningar på allmän platsmark i anslutning till planområdet. Ansvar för utbyggnad av allmänna 

anläggningar i anslutning till planområdet åvilar kommunen. Exploatören inom planområdet innefattar 

LSS Bostäder Sverige AB. 
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Avtal 
Kommunen har tecknat planavtal med LSS Bostäder Sverige AB för att reglera kostnaderna för 

planarbetet. LSS Bostäder Sverige AB bekostar planarbetet. 

 

Ett exploateringsavtal ska vara upprättat mellan Exploatören och Kommunen i samband med 

inlämnande och antagande av detaljplanen. Exploateringsavtalet är under framtagande och 

Exploateringsavtalet reglerar principer och detaljer gällande ansvarsförhållanden och kostnadsfördelning 

för genomförandet av detaljplanen. Eftersom marken redan är ianspråktagen med en befintlig byggnad, 

förskoleverksamheten bedrivs redan på marken idag och ingen allmän plats planläggs så minskar 

innehållet i avtalet. Huvudsakligen kommer dimensionering och utbyggnad av VA, dagvattenhantering, 

byggbuller i byggskedet samt olovlig trädfällning regleras i detta exploateringsavtal. Kommunen 

kommer i exploateringsavtalet att hänvisa till att dagvattenutredningen PM Dagvatten Pärlans förskola, 

kommunala tekniska handböcker samt checklistor rörande bland annat dagvatten ska efterföljas för att 

lösa dagvattenhanteringen samt utformning av parkering inom kvartersmarken. 

 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
Planområdet består av den privatägda fastigheten Ekhammar 4:405 samt del av den kommunalägda 

fastigheten Ekhammar 4:269. 

 

Fastighetsbildning 
En överenskommelse om fastighetsreglering kommer att tecknas mellan fastighetsägaren till Ekhammar 

4:405 och Kommunen som fastighetsägare till Ekhammar 4:269. Överenskommelsen ska reglera 

justering av fastighetsgränserna för att reglera över kvartersmarken för förskolegården (Ekhammar 

4:269) till förskolans fastighet (Ekhammar 4:405). Parterna ansvarar gemensamt för att detta fullföljs, 

dock har kommunen ett huvudansvar för att ta fram underlag för fullföljandet. 

 

Plankartan medger kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (S1) i kombination med kvartersmark 

för enskilt bebyggande (B). Enligt 6 kap. 13 § 2 p. har kommunen rätt att lösa in mark planlagt för annat 

än enskilt bebyggande (S1), fram till dess att exploatören fått beviljat bygglov. 

Planens syfte är att den befintliga förskoleverksamheten ska ansöka om bygglov och ansvara för en 

eventuell utbyggnad. Förskoleverksamheten bedrivs idag på kvartersmarken med ett tillfälligt bygglov. 

Kommunen har inget intresse av att åberopa inlösen om inte förutsättningarna skulle ändras avsevärt. På 

kvartersmarken ligger det idag en bostadsvilla som gjorts om till förskoleverksamhet. 

Detaljplanen vill fortsatt möjliggöra fastigheten för bostadsbebyggelse, därav har kombinationen 

kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (S1) och kvartersmark för enskilt bebyggande (B) 

tillämpats. Detaljplanen möjliggör för en något utökad byggrätt för både förskola och bostad. Dock får 

inte båda ändamålen förekomma samtidigt. 
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BEFINTLIGA MARKÖGOFÖRHÅLLANDEN                                 FÖRÄNDRINGAR/MARKÖVERLÅTELSE  
 
          Ekhammar 4:405 (privatägd)                  Kvartersmark där del av fastigheten 

               Ekhammar 4:269 överlåts till ägaren av 
               Ekhammar 4:405. 

          Ekhammar 4:269 (Upplands-Bro kommun) 

                                  
Fastighetskarta Förskolan Pärlan                    Fastighetskarta Förskolan Pärlan 
 

 
 
 
Dikesföretag 

Det finns inget dikningsföretag inom planområdet. 

 
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 

Det finns ett muntligt nyttjanderättsavtal mellan kommunen och Kungsängens intresseförening för 

Montessori förskoleverksamhet omfattar nyttjandet av förskolegården som nu är planlagt som allmän 

plats. Nyttjanderätten innebär att föreningen har rätt att nyttja naturmarken som förskolegård och 

därmed även rätt att sätta upp ett staket. Tanken är att nyttjanderättsavtalet ska ersättas av en 

överenskommelse om fastighetsreglering (justering av fastighetsgränserna) vilket innebär att den 

marken som idag nyttjas genom nyttjanderätt kommer att kunna nyttjas genom äganderätt i stället. 

 

EON, Skanova, Stadsnätsbolaget och VA-avdelningen innehar ledningar inom planområdet på den 

privata fastigheten Ekhammar 4:405. Påverkan på dessa ledningar i samband med plangenomförandet 

anses vara liten då dessa är placerade i prickmark. VA-ledningarnas dimensionering ska utredas i 

samband med en eventuell utbyggnation av byggnaden. Vid plangenomförandet ska alltid en 

ledningskoll genomföras för att säkerställa ledningarnas position och för att informera ledningsägarna 

om de arbeten som planeras att genomföras i anslutning till deras ledningar. Det finns inga kända 

rättigheter för dessa ledningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Ekhammar 4:405 

Ekhammar 4:269 

Ekhammar 4:405 
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

 

Fastigheter 

inom 

planområdet 

Fastighetsreglering Planens konsekvenser 

Ekhammar 

4:269 

1333 kvm av fastigheten planläggs 

som kvartersmark inom planområdet. 

SB (Skola/bostäder), 

vilket innebär att 

marken planeras om 

från allmän platsmark 

(N, Natur) till 

Skola/bostäder för att 

säkerställa mark till 

förskolegården. 

Ekhammar 

4:405 

901 kvm av fastigheten planläggs som 

kvartersmark inom planområdet. 

SB (Skola/bostäder), 

vilket innebär att 

marken planeras om 

från B (bostäder) till 

SB (Skola/bostäder) för 

att 

möjliggöra 

förskoleverksamhet. 

Rättigheter   

Nyttjanderätt - 

Muntligt 

Till förmån för Kungsängens 

intresseförening för Montessori 

förskoleverksamhet som bedriver 

förskolan på Ekhammar 4:405. 

Avtalet kommer att 

avslutas per automatik 

då det kommer ersättas 

genom äganderätt. 

Fastigheter 

utanför 

planområdet 

  

Ekhammar 

4:408 

 Detaljplanen har ej en 

negativ påverka på 

fastigheten. 

Ekhammar 

4:409 

 Detaljplanen har ej en 

negativ påverka på 

fastigheten. 

Ekhammar 

4:406 

 Detaljplanen har ej en 

negativ påverka på 

fastigheten. 

Ekhammar 

4:203 

 Detaljplanen har ej en 

negativ påverka på 

fastigheten. 
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Tekniska frågor 
Teknisk försörjning  
 
Parkering  

Parkeringsbehovet för bostad och förskola löses enligt beskrivet förslag ovan, att minst 3 

bilparkeringsplatser ska finnas. Avseende ändamålet förskola ska förskolan ansvara för att en ny 

ansökan om Lokal Trafikföreskrift skickas in till kommunen, intill Skyttens väg, så att en tillfällig 

korttids bilparkering för avlämning/hämtning av barn kan iordningsställas. 
 
Vatten och avlopp 

Fastigheten inom planområdet är sedan tidigare ansluten till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät.  

Exploatör bekostar och genomför anslutningen från anslutningspunkten i den allmänna ledningen till 

den privata fastigheten. VA-utredningen som gjorts visar att det allmänna nätet är tillräckligt både för 

den nuvarande verksamheten och även efter en exploatering. Vid en förändring av servisernas 

dimension till exploateringsområdet ska Exploatören skicka in en servisanmälan till VA-huvudmannen. 

Exploatören ska därefter erlägga avgift enligt, vid varje anslutningstillfälle, gällande taxa till VA-

huvudmannen. 

 

 

Värme 
Tanken är att behålla dagens system med luftvärmepump. 

 
El, tele, bredband 

Planområdet är genom befintlig bebyggelse och nuvarande liksom tidigare verksamheter försörjd genom 

etablerat nät för el, tele och bredband. Vid plangenomförandet ska alltid en ledningskoll genomföras för 

att säkerställa ledningarnas position och för att informera ledningsägarna om de arbeten som planeras att 

genomföras i anslutning till deras ledningar. Det finns inga kända rättigheter för dessa ledningar. 

 

Avfall 
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 

omhändertagande sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för 

genomförandet av Detaljplanen. Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och 

godkännas av kommunens avfallsavdelning. 

 

Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera sopor 

och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. 

 

Buller 
Utförd bullerutredning för Detaljplanen visar att de beräknade bullernivåerna för framtidsscenariot 2040 

klarar riktvärdena för såväl bostäder som skola, varför inga bullerskyddsåtgärder behöver vidtas. 

 

Geoteknik 
Geotekniska undersökningar har gjorts inom delar av planområdet för utbyggnad av 

förskoleverksamhet. Inför bygglov ansvarar exploatören för att eventuella ytterligare geotekniska 

undersökningar vid grundläggning på kvartersmark för att fastställa behov av markförstärkning samt 

grundläggningsteknik. Detta gäller både utbyggnad av förskoleverksamhet och bostadsändamål.  

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås planerad 

byggnad grundläggas med hel kantförstyvad platta av betong direkt i mark på packad 

sprängstensbotten, förekommande morän eller torrskorpelera. Omfattning av eventuellt 

sprängningsarbete beror av byggnadens höjdsättning. Utförligare beskrivning av arbetsmetodik och 

föreslagen grundläggningsmetod finns att läsa i PM Geoteknik Pärlans Förskola. 

 

Radon 
Normala radonhalter har uppmätts vilket medför att planerad utbyggnad kan utföras radonskyddad. Inför 
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bygglovsskedet ansvarar exploatören för eventuella ytterligare nödvändiga radonundersökningar. 

Höjdsättning  
Höjdsättning av marken inom Detaljplanen ska medföra att det rinnstråk som rinner in från öst fortsatt 

kan avledas utan att bli stående inom planområdet. Markens lutning kring förskolans tillbyggnad 

rekommenderas till ca 2 % för att möjliggöra vidare avledning runt den planerade tillbyggnaden och för 

att undvika att vatten blir stående vid gränsen mellan befintlig byggnad och tillbyggnad. 

 

 

Dagvatten  
Planområdet avvattnas till recipienten Mälaren-Görväln. Exploateringen beräknas medföra ökat 

dagvattenflöde samt föroreningsinnehåll från planområdet om inga åtgärder för fördröjning eller rening 

av dagvatten vidtas. För att inte öka flödesbelastningen i ledningsnätet eller föroreningsbelastningen till 

recipienten ska fördröjande och renande dagvattenåtgärder vidtas inom fastigheten. Åtgärderna finns 

mer utförligt beskrivna i PM dagvatten Pärlans förskola och ska syfta till att förbättra möjligheterna till 

att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) hos recipienten. Åtgärder som lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD), gröna tak, regnväxtbäddar och gräsbeklätt makadamdike föreslås inom planområdet. 

Exploatören ansvarar för att dagvattenhanteringen på kvartersmark sker i enlighet med 

dagvattenutredningen PM dagvatten Pärlans förskola, både för ändamålet bostad och förskola. 

Exploatören förbinder sig att utföra åtgärder så att fördröjning av dagvatten sker inom kvartersmark och 

ansvarar även för att dagvattenhantering sköts under byggskedet. 

 

Länshållningsvatten  
Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av 

bergmassor och annan verksamhet under byggskedet. Arbetet inom fastigheten kan medföra att 

länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande 

recipienter. Krav på lokal rening för länshållningsvatten gäller i Upplands-Bro kommun. Målet är att 

dagvatten som lämnar planområdet under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet.  

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket innebär att det är 

kommunens VA-avdelning som hanterar frågor om länshållningsvatten.  

 

 

Ekonomiska frågor 
Plankostnader och plangenomförande  

Exploatören (fastighetsägaren) ansvarar för planläggningskostnader i enlighet med framtaget planavtal. 

Kostnader för exploatering och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer 

att regleras i exploateringsavtal mellan exploatören (fastighetsägaren) och kommunen. Principerna 

kommer att regleras i exploateringsavtal mellan fastighetsägare och kommunen. Eventuell flytt av 

ledningar bekostas av företaget och görs i samråd med ledningsägare. Fastighetsägare (exploatören) 

bekostar anläggningsavgifter för vatten och avlopp, el, värme samt tele/opto. 
 
Driftkostnader 

Planens genomförande medför nödvändigtvis inga ökade driftkostnader för kommunen. De 

driftkostnader som existerar idag för kommunen är skötsel av naturområden, gator samt gång- och 

cykelvägar, och dessa kvarstår efter planläggningen. VA-nätet påverkas vid en eventuell utbyggnad av 

förskoleverksamheten, då en utredning har tagits fram över ledningarnas dimensionering som visar att 

ledningar behöver dimensioneras upp. Exploatören kommer bekosta en omdimensionering efter att 

servisanmälan gjorts av Exploatören. Detta skulle innebära ökade driftkostnader för kommunen. 

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

 
 

Avgift för vatten och avlopp 
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Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 

 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 

 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen fått vinna laga kraft. 

 

 

 

 

Medverkande i projektet 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på PE Teknik & Arkitektur tillsammans med 

kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och miljöavdelning har bidragit till arbetet. 

 

 

 

Upprättad 2022-11-28 

Enheten för Plan- och exploateringsenheten 

 

 

Linnea Rosenberg                                                                                      Sofi Tillman 

Planarkitekt                                                                                                   Exploateringsingenjör 

 

 

Tove Carlsson 

Enhetschef för Plan och exploatering
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kungsängens intresseförening för Montessori förskola har sedan år 2007 bedrivit verksamhet i den 
befintliga byggnaden på fastigheten Ekhammar 4:405 efter att deras tidigare lokal på en annan adress 
förstördes i en brand. I gällande stadsplan är fastigheten planlagd för bostadsändamål. Föreningen har 
haft ett tillfälligt bygglov för skolverksamhet som upphört 2022-09-04. Föreningen har ett 
nyttjanderättsavtal med kommunen och använder en del av kommunens parkmark (del av Ekhammar 
4:269) som friyta för barnens utelek. Intresseföreningen vill fortsätta sin skolverksamhet även i 
framtiden och fastighetsägaren vill fortsatt hyra ut byggnaden till föreningen. För att göra detta möjligt 
behöver en ny detaljplan tas fram. 

 

Planens syfte  
Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Ekhammar 4:405 från endast 
bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Planen ska pröva möjligheten att 
utöka byggrätten inom fastigheten så att den befintliga förskoleverksamheten ges bättre 
förutsättningar att utvecklas. Detta innebär även att fastigheten för förskolan utökas genom att 
ta mark i anspråk som i gällande plan är parkmark. 
Detaljplanen ska även utöka byggrätten för ändamålet bostäder och justera höjden så att 
detaljplanen överensstämmer med befintliga byggnader. Planområdet säkerställer skydd av 
naturvärden genom att 16 stycken skyddsvärda tallar sparas och skyddas i samband med den 
nya detaljplanen. I befintlig plan saknar träden skydd. 

Huvuddrag 
Detaljplanen kommer för huvudändamålet förskola att medföra en byggrätt på 390 m2 
byggnadsarea för att kunna ge plats till 36 barn samt 250 m2 byggnadsarea för ändamålet 
bostäder. Endast en- och tvåbostadshus får uppföras. Sammanlagd byggnadsarea för 
komplementbyggnad är 40 m2 för ändamålet förskola och 30m2 för bostadsändamål. Cirka 1 
333 m2 allmän platsmark planlagd som park i den gällande planen ändras till kvartersmark i 
den nya detaljplanen. 

 

Hur samrådet har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2022-04-13 §17 att sända ut förslag till detaljplan för 
Pärlans Montessoriförskola, nr 2002, enligt reglerna för normalt förfarande, plan- och bygglagen 
(2010:900 i lydelse före den 1 januari 2015). 

Detaljplaneförslaget var under tiden måndagen den 25 april 2022 – tisdagen den 17 maj 2022 utsänt 
för samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under 
remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum och i Brohuset i 
Bro centrum samt på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpparlan).  

Öppet hus hölls den 27 april klockan 18:00 till 20:00, i kommunhuset (entrén/kontaktcenter) i 
Kungsängens centrum, Furuhällsplan 1. Under mötet deltog två privatpersoner och ansvarig 
planarkitekt från Upplands-Bro kommun samt ansvarig representant/kontaktperson från 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (fastighetsägare/exploatör), för att svara på frågor.  

 

Hur granskning har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2022-04-13 § 17 att sända ut förslag till detaljplan för 
Pärlans Montessoriförskola, nr 2002, enligt reglerna för normalt förfarande, plan- och bygglagen 
(2010:900 i lydelse före den 1 januari 2015). 
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Detaljplaneförslaget var under tiden 18 juni 2022 – 11 juli 2022 utsänt för granskning och skickades 
till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, Brohuset i Bro centrum samt 
på kommunens webbplats https://www.upplands-bro.se/dpparlan. Granskningen annonserades ut i 
Mitt i Upplands-Bro den 18 juni 2022, i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter den 17 juni 2022. 

 

Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 7 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
1 synpunkt efter granskningsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 
synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning:  

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2022-08-29  
2 Lantmäteriet inkom 2022-07-08 
3 Trafikverket inkom 2022-06-27  
 

Kommunala nämnder 
4 Tekniska nämden inkom 2022-06-25 
 

Övriga remissinstanser 

5 E-on Energidistribution AB inkom 2022-06-21 
6 Region Stockholm, Trafikförvaltningen inkom 2022-07-06 
7 Svenska Kraftnät inkom 2022-06-29 
 

 

Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Pärlans Montessoriförskola. 
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkter som kan 
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas plan- och 
exploateringsenhetens kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2022-08-29  

1.1 Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att kommunen 
inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet avseende buller och risk för ras 
och skred. 

1.2 Kommunen redogör för att LOD-lösningar ska anläggas inom planområdet med 20 mm 
fördröjning, men att reningen av dagvatten från planområdet kommer ske i 
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Tibbledammen. I kommunens dagvattenplan (Dagvattenplan, Upplands-Bro kommun, 
antagen den 15 juni 2022) beskrivs att den befintliga reningen i Tibbledammen inte är 
tillräcklig och att situationen behöver utredas på en övergripande nivå för att säkerställa 
att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. 

1.3 Vidare redogör kommunen inte för föroreningsbelastningen från planområdet före 
exploatering eller för vilken rening som förväntas i Tibbledammen. Den förväntade 
reningen relateras inte heller till det behov av minskad belastning på kvalitetsfaktornivå 
som finns i mottagande vattenförekomst Mälaren-Görväln. Utifrån planhandlingarna kan 
Länsstyrelsen därför inte bedöma hur ett genomförande av den aktuella detaljplanen 
påverkar möjligheten att följa MKN. 

1.4 I planhandlingarna behöver det framgå att planförslaget inte kommer att påverka 
möjligheten att följa MKN på kvalitetsfaktorsnivå samt framgå hur kommunen gjort den 
bedömningen. 

1.5 Kommunen har inte tagit fram en platsspecifik bullerutredning i samband med planarbetet 
utan hänvisar till den översiktliga bullerkarteringen (Norconsult, 2022-01-28). Den 
översiktliga bullerkarteringen visar att en del av gatufasaden på befintlig byggnad utsätts 
för nivåer över rekommenderade riktvärden (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). 

1.6 I planbeskrivningen föreslår kommunen bullerdämpande åtgärder i form av bullerskärmar, 
tilläggsisolering av gatufasad och orientering av bostads- och vilorum mot tyst sida för att 
uppnå en godtagbar ljudmiljö för förskolan och bostäderna. Länsstyrelsen konstaterar att 
föreslagna bullerdämpande åtgärder inte har säkerställts på plankartan. Kommunen behöver 
reglera dessa åtgärder med planbestämmelser på plankartan. 

1.7 Av plankartans höjdkurvor framgår att höjdskillnaden inom planområdet är mellan + 18,0 
meter till +14,5 meter. Utifrån redovisade underlag går det inte att ta ställning till hur pass 
stor del av slänten som utgör lera, dess mäktighet och vilken lutning den har. Kommunen 
behöver motivera markens lämplighet utifrån jordens hållfasthet och de laster som den 
planerade markanvändningen medger. De geotekniska riskerna ska också bedömas utifrån 
ett förändrat framtida klimat. 

1.8 I detaljplanen ska det vara klarlagt om markanvändningen är lämplig utifrån geotekniska 
aspekter. Eventuella restriktioner och åtgärder som behövs för att säkerställa lämpligheten 
ska redovisas i planbeskrivningen och regleras med planbestämmelser på plankartan. 

Kommentar 

1.1 Kommunen noterar detta. Efter detaljplanens granskningsskede har platsspecifika 
utredningar tagits fram för dagvatten (PM Dagvatten Pärlans förskola av Bjerking daterad 
2022-11-21), buller (PM Buller Förskolan av Structor Akustik daterad 2022-09-21) och 
geoteknik (Projekterings PM Geoteknik av Bjerking daterad 2022-09-27, reviderad 2022-
10-12) och en Markteknisk undersökningsrapport av Bjerking daterad 2022-09-27. I 
svarspunkterna nedan 1.2 – 1.8, beskrivs hur utredningarna beaktats i planarbetet för att 
tillgodose Länsstyrelsens granskningssynpunkter.     

1.2 I ovannämnda dagvattenutredning av Bjerking, har åtgärdsförslag tagits fram både för rening 
och fördröjning av dagvatten lokalt inom planområdet. Beräkningar visar att om dessa 
åtgärdsförslag tillämpas i detaljplanens genomförandeskede så innebär detta att 
miljökvalitetsnormerna (MKN) för Mälaren-Görväln inte riskeras att överskridas. 
Detaljplanen har därmed utformats med utgångpunkt i dessa dagvattenåtgärder vilket 
säkerhetsställer att dagvatten som uppstår inom planområdet inte medför en ökad belastning 
för varken Tibbledammen eller Mälaren-Görväln. Planbeskrivningen har även uppdaterats 
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med text och illustrationer om hur dagvattenåtgärderna har beaktats och implementerats i 
detaljplanens utformning.  

1.3 Syftet med den dagvattenutredning som Bjerking har upprättat har varit att undersöka och 
redogöra för föroreningsbelastningen från planområdet före och efter exploatering, vilken 
dagvattenvolym som kan uppstå inom planområdet med anledning av hårdgjorda ytor samt 
utifrån detta ta fram åtgärdsförslag för dagvattenhantering. Dagvattenåtgärderna tar också 
utgångspunkt i hur dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet för att 
förbättra möjligheterna till att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) hos recipienten 
Mälaren-Görväln. Det innebär att åtgärdsförslagen på rening har relaterats till det behov av 
minskad belastning på kvalitetsfaktornivå som finns i vattenförekomst Mälaren-Görväln.  

Beräkningar i dagvattenutredningen visar att om de föreslagna dagvattenåtgärderna 
implementeras i detaljplanens genomförandeskede, så kommer samtliga beräknade mängder 
föroreningsämnen att minska jämfört med idag (se Föroreningsberäkningar i 
planbeskrivningen alternativt Bilaga 2 – föroreningsberäkningar i PM Dagvatten Pärlans 
Förskola). Detta innebär att föroreningsbelastningen mot Mälaren-Görväln minskar vilket 
ökar möjligheterna för Mälaren-Görväln att uppnå MKN.  

I dagvattenutredningen samt i planbeskrivningen redovisas beräkningarna på volymen 
dagvatten, vilka föroreningar (ämnen) samt föroreningsmängd som kan uppstå inom 
planområdet med anledning av planförslagets två olika föreslagna ändamål, förskola eller 
bostad. De två olika föreslagna ändamålen får inte förekomma samtidigt inom planområdet. 
Separata åtgärdsförslag för dagvattenhanteringen har tagits fram i och med att det för 
ändamålet förskola tillåts större byggrätt (motsvarande mer hårdgjord yta). 
Flödesberäkningarna för dagvatten visar på att den föreslagna exploateringen för båda 
ändamålen medför högre dagvattenflöden och föreningsbelastning om inte åtgärder vidtas. 
Vilket är en konsekvens av att mer hårdgjord yta tillkommer samt att flödesberäkningarna 
gjorts klimatanpassade.  

Klimatanpassning innebär att klimatfaktor 1,25 inkluderats i flödesberäkningar både för 100 
års-regn och 20 års-regn, se mer utförlig beskrivning i PM Dagvatten Pärlans Förskola. 
Detta innebär att dagvattenåtgärder för både fördröjnings- och rening behöver regleras i 
detaljplanen samt tillämpas i genomförandeskedet, - motsvarande att planen inte medför att 
miljökvalitetsnormer (MKN) riskeras att överskridas.  

Fortsättningsvis har förslagen på dagvattenåtgärder även gjorts i enlighet med Upplands-Bro 
riktlinjer, vilket innebär att 20mm dagvatten från hårdgjorda ytor ska renas och fördröjas 
inom planområdet med en mer långtgående rening än sedimentation. För ändamålet förskola 
föreslås gröna tak, regnväxtbäddar samt ett gräsbeklätt makadamdike för att nå den totala 
fördröjnings- och reningsvolymen om ca 13 m3 dagvatten som krävs för att nå åtgärdsnivån, 
att fördröja och rena 20 mm för alla hårdgjorda ytor. För ändamålet bostad föreslås också 
fördröjning samt rening av dagvatten i makadamdike samt regnväxtbäddar med en total 
fördröjningsvolym om ca 11 m3 för att vara i enlighet med åtgärdsnivån. 

För att fördröja ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 för den planerade exploateringen för 
ändamålet förskola krävs en total fördröjning om 8,8 m3 till ett befintligt 100-flöde utan 
klimatfaktor. Vid fördröjning av 20 mm regn från hårdgjorda ytor inklusive klimatfaktor 
fördröjs 13,2 m3 och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från 
planområdet vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Detta redovisas i tabell 8 i 
planbeskrivningen. 

För ändamålet bostadsändamål krävs i stället en mindre total fördröjningsvolym på cirka 
11,2 m3, se tabell 9 i planbeskrivningen. För att fördröja ett 100-årsregn inkluderat 
klimatfaktor 1,25 för den planerade tillbyggnaden av bostäder krävs en fördröjning på 5,7 m3 
till befintligt 100-årsflöde utan klimatfaktor. Vid fördröjning av 20 mm från hårdgjorda ytor 
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fördröjs 11,2 m3 och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från 
planområdet vid ett 100-årsregn inkluderat klimatfaktor. 

1.4 Se svaret i punkt 1.3 ovan. I dagvattenutredningen av Bjerking visar resultatet av 
föroreningsberäkning efter föreslagna åtgärder för dagvattenhantering på en minskad 
föroreningsbelastning efter exploatering se PM Dagvatten Bilaga 2 i PM Dagvatten Pärlans 
förskola. Planbeskrivningen har uppdaterats med dessa beräkningar som visar att om 
dagvattenåtgärdsförslagen implementeras i detaljplanens genomförandeskede så kommer 
volymen dagvatten (se svar i 1.3 ovan) och föroreningsmängden att minska. Motsvarande att 
detaljplanen inte medför en negativ belastning för sin omgivning. I plankartan har 
planbestämmelser införts som säkerhetsställer att tillräcklig yta, djup, omfattning och 
utformning för dagvattenåtgärderna (makadamdike, regnväxtbäddar, vegetationsklädd 
takyta och genomsläpplig mark) efterföljs i planens genomförandeskede. Baserat på detta 
bedömer kommunen att planförslaget inte kommer påverka möjligheten negativt eller 
försvåra att följa MKN på kvalitetsfaktorsnivå för Mälaren-Görväln.  

1.5 Den översiktliga bullerkarteringen av Norconsult daterad 2022-01-28 har bytts ut mot en 
platsspecifik bullerutredning av Structor (PM Buller Förskolan daterad 2022-09-21). 
Beräkningar enligt bullerutredningen av Structor visar att planförslaget inte riskerar att 
miljökvalitetsnormer för buller överskrids eller människors hälsa att påverkas negativt. 
Ekvivalenta ljudnivåer och maximala ljudnivåer klaras både för ändamålet bostäder och 
förskola enligt de riktvärden för vägtrafikbuller som tillämpas som bedömningsgrunder i 
planförslaget samt i den platsspecifika bullerutredningen. Detta beror huvudsakligen på att 
omkringliggande vägar har en liten mängd trafik och är reglerade med låga 
hastighetsgränser tillika ett farthinder på Skyttens väg. Omfattande trafikbullerstörningar 
kan således inte uppkomma. Trafiken påverkar därtill endast planområdets norra del 
beläget intill Skyttens väg, och denna del planeras endast för tillfällig vistelse som angöring, 
parkering eller avfallshantering. En tyst och bullerfri sida erhålls inom majoriteten av 
planområdet eftersom de befintliga byggnaderna är nära placerade Skyttens väg och ger en 
skärmande effekt mot buller enligt beräkningar. Det är endast den södra delen av 
planområdet (söder om befintlig bebyggelse) som är planerad att användas för längre 
vistelse motsvarande förskolegård eller uteplats för bostadsändamål. 

Efter planens granskningsskede har plankartan och planbeskrivningen omarbetats och 
uppdaterats med planbestämmelser och motivering baserat på den platsspecifika 
bullerutredningen samt efter Länsstyrelsens granskningsyttrande tillika de rådgivande 
synpunkterna som framförts av Länsstyrelsen i dialog med kommunen (efter 
granskningsskedet). Riktvärden för buller uppnås för planerad markanvändning 
motsvarande befintlig situation, föreslagen exploatering (tillbyggnad) samt eventuell 
nybyggnation både för ändamålet förskola eller bostad - genom nödvändig reglering med 
planbestämmelser (möjliggörandet för uppförandet av bullerskärm vid behov, placering av 
huvudbyggnads långsida mot gatan, bestämmelse om parkering) samt upplysning om 
riktvärden för buller i plankartan. För mer utförlig beskrivning om hur riktvärden för buller 
har beaktats i detaljplanen så att människors hälsa inte ska ta skada, se planbeskrivning och 
den bullerutredning som upprättats av Structor.  

1.6        Se svaret i punkt 1.5 ovan. Plankartan har uppdaterats med nödvändiga planbestämmelser 
kring bullerhantering och i planbeskrivningen finns en motivering av dessa. I och med att 
riktvärden för buller klaras enligt bullerutredningen så har tidigare förslag i 
planbeskrivningen ”tilläggsisolering av gatufasad och orientering av bostads- och vilorum 
mot tyst sida för att uppnå en godtagbar ljudmiljö för förskolan och bostäderna.” tagits 
bort. 

1.7        I Projekterings PM Geoteknik av Bjerking, har markens förutsättningar inom planområdet 
undersökts utifrån Länsstyrelsens granskningssynpunkter - motsvarande parametrar som 
jordens beskaffenhet och hållfasthet, lerans utbredning och mäktighet samt släntens lutning. 
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Utifrån detta har Bjerking sedan bedömt markens lämplighet utifrån planerad 
markanvändning/exploatering samt dess tillkommande last. Baserat på utredningens resultat 
har Bjerking bedömt den planerade exploateringen/markanvändningen i detaljplanen som 
lämplig. Enligt Bjerking så finns det inga geotekniska risker som ras, skred och erosion samt 
sättningar eftersom leran inom planområdet är begränsat samt av en mycket fast 
beskaffenhet. Släntens lutning som är beräknad till som störst 6 grader är för liten för att 
orsaka risk för skred. För att skred skall kunna inträffa behöver lera/silt av sämre 
beskaffenhet och större mäktigheter förekomma kombinerat med en större höjdskillnad.   

Gällande sättningar så konstateras att den primära undergrunden i planområdet utgörs av 
berg och morän, vilket innebär att marken inte är känslig för tillskottslast. Framförallt då 
förekommande lera är av torrskorpekaraktär och av ringa mäktighet innebär att förväntade 
sättningar vid belastningsökning blir mycket små. I och med att den föreslagna utbyggnaden 
för förskola eller bostad är begränsad till mindre byggnader så blir tillkommande laster på 
marken också liten. Dessutom så får inte bostad eller förskola förekomma samtidigt inom 
planområdet vilket medför att bara en mindre tillbyggnad kan uppföras. Se mer utförlig 
beskrivning i planbeskrivningen och i framtagen geoteknisk utredning - Projekterings PM, 
Geoteknik av Bjerking. I dessa handlingar anges också föreslagen grundläggningsmetod för 
byggnaden. Inför bygglovsskedet ansvarar sedan exploatören för att eventuella ytterligare 
geotekniska utredningar utförs. 

1.8         Se svaret ovan i punkt 1.7. Utifrån utredningen Projekterings PM, Geoteknik av Bjerking, så 
bedömer kommunen att marken är lämplig för dess föreslagna användning (tillbyggnad av 
förskola eller bostad) utifrån geotekniska risker. I Projekterings PM Geoteknik anges 
rekommendationer om att markytor bör vara beklädda med växter i så stor omfattning som 
möjligt för att inte orsaka erosion, samt att extremväder i form av skyfall behöver beaktats i 
detaljplanens dagvattenhantering. I framtagandet av detaljplanen har dessa 
rekommendationer beaktats och i plankartan har bestämmelser införts som reglerar 
förutsättningarna för att en tillräcklig dagvattenhantering ska finnas, att den skogsklädda 
delen av planområdet endast får bebyggas med lekställningar, utrustning m.m. samt att 
marken ska utformas så att stående vatten vid skyfall inte kan ansamlas där sådan risk finns. 
Planbestämmelser om genomsläpplig markyta har även införts i så stor utsträckning som 
möjligt för att tillvarata på de rekommendationerna. Kommunen bedömer därmed utifrån 
svar 1.7 och 1.8 att Länsstyrelsens granskningssynpunkter gällande geotekniska risker har 
inarbetats i detaljplanen så att marken inom planområdet nu är lämplig utifrån de 
föreslagna användningarna och tillkommande exploatering. 

 

 

2  Lantmäteriet  inkom 2022-07-08  

2.1 Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade bl.a. 2022-06-07 (plankarta) och 2022-
06-14 (planbeskrivning)) har följande noterats:   

2.2 På plankartan redovisas beteckningen e5, det saknas dock en sådan bestämmelse bland 
planbestämmelserna. 

2.3 Vad är intentionen med att använda/lägga ut en kombinerad administrativ och egenskapsgräns i 
plankartan? Avses bestämmelsen a1 avgränsas av den avsedda gränsen? Det tycks dock i sådant 
fall saknas redovisning av bestämmelsen (a1) på plankartan. 

2.4 Kommunen ska enligt 4 kap. 21 § PBL ange vilken genomförandetid som gäller för 
detaljplanen. I den aktuella detaljplanen (på plankartan) saknas uppgift om detta, dock återfinns 
uppgift om genomförandetid i planbeskrivningen. Information om vilken genomförandetid som 
gäller bör tydligt framgå av detaljplanens redovisning, varför plankartan föreslås kompletteras 
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med uppgift om detta alternativt en administrativ bestämmelse (beroende av vilka föreskrifter 
och/eller allmänna råd som tillämpats). 

2.5  Redovisningen (illustrationen) av inmätta skyddsvärda träd kan uppfattas som något svår att 
tyda på plankartan. Detta kan behöva ses över. 

Kommentar 

2.1 Kommunen noterar detta.   

2.2 I granskningsskedet fanns inte beteckning e5 med. Efter detaljplanens granskningsskede har 
dock beteckning e1 gällande tillåten byggrätt för förskolans huvudbyggnad omformulerats och 
bytts ut till två planbestämmelser som motsvarar beteckning e2  och e5. 

2.3 I planbeskrivningen på sida 18 har detta motiverats utförligt. Intentionen med att lägga en 
kombinerad administrativ och egenskapsgräns på en del av korsmarken är för att särskilja vilka 
inmätta träd som får fällas och inte får fällas. De 16 stycken inmätta träd (illustrerade med 
grön färg på plankartan) som finns inom egenskapsområdet på korsmark där bestämmelserna 
n3, n8 och a1 gäller får inte fällas. De 2 stycken tallar som ligger utanför detta område men på 
korsmark får fällas (illustrerade med grundkartans gråa färg). Bestämmelsen n3 och a1 ska 
också komplettera varandra samt tydligt visa vilka träd som omfattas av fällningsförbud.   

2.4 Både i plankartan och i planbeskrivningen står genomförandetiden angiven till 5 år. 

2.5 Kommunen noterar detta och har justerat illustrationen av skyddsvärda tallar till en grön färg. 

 

 

3 Trafikverket  inkom 2022-06-27  

3.1 Trafikverket har granskat remisshandlingarna och har inget att erinra mot att ärendet prövas 
positivt. 

 

Kommentar 

3.1 Kommunen noterar detta.   

 

 

Kommunala nämnder 
 

4 Tekniska nämnden   inkom 2022-06-25 

4.1 Tekniska nämnden beslutar att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut som sitt eget 
och överlämna det till Kommunstyrelsen.  

4.2 I övrigt innehåller yttrandet avseende detaljplaneförslaget för projektet samråds- och 
granskningsskede sammanfattande beskrivning av projektet.  

4.3 Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits fram i arbetet 
fram i arbetet med framtagande av detaljplanen. 

4.4 Angöringsyta för föräldrar i samband med hämtning/lämning kan möjliggöras genom lokal 
trafikföreskrift om korttidsparkering på Skyttens väg, efter ansökan från förskolan, direkt väster 
om planområdet. Det finns dock ingen vägficka anlagd där idag. Ytterligare parkeringsplatser 
som förskolan kräver kan endast anläggas inom fastigheten. 
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4.5 På grund av eventuellt utökat kapacitetsbehov för vatten och avlopp behöver de befintliga 
huvudledningarnas och servisledningarnas kapacitet utredas. 

4.6 Detaljplanen ska även ta hänsyn till dagvattenhanteringen och eventuella behov av 
dagvattenutredning om det inte anses finnas behov av en utredning så måste en lokal 
dagvattenhantering beskrivas i linje med Kommunens krav gällande fördröjning av dagvatten. 
Observera att detaljplanen inte får tillföra ytterligare dagvatten utanför detaljplanen. 

 

Kommentar 

4.1 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

4.4 Samhällsbyggnadskontoret notera detta. Planbeskrivningen har uppdaterats enligt Tekniska 
nämndens synpunkt. Förskolan är också informerad om att de behöver skicka in en ny 
ansökan om Lokal Trafikföreskrift för korttidsparkering till kommunen. Om tomten inte 
rymmer både parkeringsytor och friytor för barn, ska enligt PBL 8 kap 9§ i första hand 
friyta anordnas. Ytan inom planområdets norra del är begränsad och ska möjliggöra för 
angöring- och varumottagning, parkering för bil och cykel samt avfallshantering. Den norra 
delen av planområdet ska även möjliggöra för ett makadamdike. Detaljplanen möjliggör för 
minst 3 parkeringsplatser (varvid en är för rörelseförhindrade) och minst 5 
cykelparkeringar.  

4.5 Samhällsbyggnadskontoret notera detta. En utredning av ledningarnas kapacitet har därför 
tagits fram av FRONT VSS, se Utredning av huvudledningar för vatten och spillvatten, 
daterad 2022-09-27, reviderad 2022-11-18. Denna har granskats och godkänts av 
kommunens VA-enhet. I utredningen redovisas vad som kommer att göras under 
projekteringsskedet för eventuell utbyggnation av förskoleverksamheten eller för ändamålet 
bostäder.  

4.6 Se (kommunens) svar ovan i punkt 1.2-1.4 och ändringarna i planförslaget nedan. 
Detaljplanen har omarbetats efter en framtagen dagvattenutredning av Bjerking PM 
dagvatten Pärlansförskola, daterad 2022-11-21. Dagvatten som uppstår med anledning av 
föreslagen markanvändning och exploatering i detaljplanen kommer att fördröjas och renas 
lokalt inom planområdet i enlighet med kommunens krav. Förslagen på dagvattenåtgärder 
ligger till utgångspunkt för planförslagets utformning. Dagvattnet från planområdet kommer 
att fördröjas och renas genom en vegetationsklädd takyta (förskole-tillbyggnaden), 
regnväxtbäddar samt ett gräsbeklätt makadamdike. Dagvattenåtgärdsförslagen för 
ändamålet förskola uppfyller tillsammans den totala fördröjnings- och reningsvolymen om 
cirka 13 m3 dagvatten, som krävs för att fördröja och rena 20 mm för alla hårdgjorda ytor. 
Likande dagvattenåtgärder föreslås för bostadsändamål och dagvattenåtgärderna innebär 
en total fördröjningsvolym om ca 11 m3. 

 

Övriga remissinstanser 
5 E-on Energidistribution AB  inkom 2022-06-21 

5.1 E.ON Energidistribution AB har tagit del av inkomna handlingarna i ovan rubricerat ärende och 
har inget att erinra. 

 

Kommentar 

5.1 Kommunen noterar detta. 
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6 Region Stockholm, Trafikförvaltningen   inkom 2022-07-06 

6.1 Region Stockholm har inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar 

6.1  Kommunen noterar detta. 

 

7 Svenska Kraftnät  inkom 2022-06-29 

7.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har inga synpunkter. 

Kommentar 

7.1 Kommunen noterar detta. 

 

 

 

 

Resultat av granskningen  
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen: 

 

Plankartan 

• I bestämmelse för ”Användning av mark och vatten, Kvartersmark” har användningarna 
Förskola och Bostad slagits samman till en och samma beteckningsruta (anvädningsruta). 
Följande mening ”Förskola och bostad får inte förekomma samtidigt” har också införts. 

• En egenskapsgräns har lagts till som delar av plankartans byggrätt för förskola och bostad i 
två olika egenskapsytor (områden). Byggrätt för förskola medges inom de båda 
egenskapsytorna. Byggrätt för bostad medges endast inom en av egenskapsytorna. 

• Egenskapsbestämmelsen (e6) om att huvudbyggnad för bostad inte får uppföras, har införts 
inom den egenskapsytan som är tänkt att endast ge byggrätt för ändamålet förskola. Detta för 
att detaljplanen inte ska ge för stor byggrätt för bostadsändamål. 

• Byggrätt för huvudbyggnad av ändamålet förskola har minskats med 10 m2 byggnadsarea. 
• Byggrätt för komplementbyggnad av ändamålet bostad och förskola har minskats. 
• För att den planerade förskoletillbyggnaden bättre ska smälta samman med den karaktär av 

skog, vegetation och natur som finns i den södra delen av planområdet har följande 
utformningsbestämmelse (f4) Takytan ska vara vegetationsklädd, införts. 
 

• En egenskapsgräns har lagts till i plankartans norra del så att förutsättningar skapas för att 
kunna tillgodose behovet av en tillräcklig dagvattenhantering. Yta behövs reserveras för 
makadamdike och möjlighet för markytan att infiltrera dagvatten genom att markytan hålls 
genomsläpplig.  

• Följande egenskapsbestämmelser har också införts gällande dagvattenhanteringen;       
(n2) Makadamdike med en minsta bredd på 0,5 meter och ett djup på minst 1 meter ska finnas 
längs med planområdesgräns. 
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(n4) Makadamdike med en minsta bredd på 0,5 meter och ett djup på minst 1 meter ska finnas 
längs med den västra planområdesgränsen. Minsta totala sammanlagda yta för n2 och n4 ska 
utgöra 26m2.  
(n5) Regnbäddar ska uppföras intill byggnader med en minsta sammanlagd fördröjningsyta på 
34m2 och minsta djup på 7 cm. Gäller ändamålet förskola.  
(n6) Regnbäddar ska uppföras intill byggnader med en minsta sammanlagd fördröjningsyta på 
34m2 och minsta djup på 10 cm. Gäller ändamålet bostad.  

• För att inte riskera att vatten vid skyfall ska bli stående söder om planerad förskoletillbyggnad 
är denna egenskapsbestämmelse tillagd; (n7) Markens höjdsättning ska utformas så att 
dagvatten ej blir stående intill byggnader. 

• För att möjliggöra för infiltration inom planområdet har egenskapsbestämmelser om att 
markytan ska vara genomsläpplig införts, motsvarande egenskapsbestämmelse (n8) Markytan 
ska vara genomsläpplig och (n9) Minst 50% av markytan ska vara genomsläpplig.  
 

• En upplysning om vilka riktvärden avseende buller som ska tillämpas i detaljplanen har 
införts; ”Riktvärden enligt Riksdagens infrastrukturproposition för bostadsändamål och 
Naturvårdsverkets riktvärden för nybyggnation av förskola ska följas.” 

• Bestämmelsen (m1) som reglerar uppförandet av bullerskärm har delats upp till två separata 
bestämmelser; (m1) och (m2) samt fått en högsta höjd. 

• En bestämmelse om placering för huvudbyggnad har införts ”Byggnaden ska placeras med en 
byggnadens långsidor mot gatan. Gäller huvudbyggnad.”  

• Färgen på de skyddsvärda tallarna som inte får fällas har illustrerats med en grön färg för att 
bli tydligare. De andra träden som får fällas är gråfärgade som grundkartans text, linjer och 
symboler. 

• Bestämmelsen om att ”Attefallsreglerna” enligt 9 kap PBL får inte tillämpas har tagits bort. 
Detta eftersom det inte finns en tillräcklig stark motivering för att tillämpa bestämmelsen i 
denna detaljplan. Miljön inom planområdet och planområdets omgivande miljö har inte 
utpekats som ett av kommunens högsta värdefulla naturområde. Planområdets södra del tillhör 
ett naturområde utpekad att tillhöra SIS-standarden klass 3, där klass 1 är den högsta angivna 
klassen. Därmed finns inget lagstöd att i plankartan använda ett förbud eller en bestämmelse 
om utökad lovplikt mot att Attefallsbyggnader får uppföras. En åtgärd som uppförandet av ett 
så kallat Attefallshus är undantagna från den lagreglerade lovplikten. Dock finns 
bestämmelser i plankartan som under vissa förutsättningar reglerar att tallarna inte får fällas 
och syftar således till att bevara tallarna så långt som möjligt.  
 

• Följande beteckningar för egenskapsbestämmelser på plankartan har efter granskningsskedet 
ändrats;  
 (e1) har delats in till (e2) och (e5) 
 (e2) har ändrats till (e4) 
 (e4) har ändrats till (e7)  
 (n2) har ändrats till (n9)  
 (b2) har ändrats till (n8)  
Höjdsymbol för komplementbyggnad har bytts till bokstavsbestämmelsen/beteckning (e1). 
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Planbeskrivningen 

• Textavsnitten som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten och dagvatten – teknisk 
försörjning har kompletterats med beräkningsresultat från den upprättade 
dagvattenutredningen samt föreslagna dagvattenåtgärder. 

• Textavsnittet som behandlar risk för störningar och buller har uppdaterats och kompletterats 
med resultat av den upprättade bullerutredningen, samt hur resultatet ska beaktas i 
detaljplanen med hänsyn till de riktvärden som gäller för buller. Motivering av nödvändiga 
planbestämmelser för att begränsa bullerstörningar samt upplysning om vilka riktvärden som 
gäller för buller har likaså uppdaterats samt lagts till. 

• Textavsnittet som behandlar risk för ras, skred eller erosion har uppdaterats med resultatet av 
den Geotekniska utredningen.  

• Genomförandebeskrivningen i planbeskrivningen har uppdaterats efter de ändringar som skett 
i plankartan samt efter de punkter som nämnts ovan i planbeskrivningen. 
 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Kontoret bedömer att 
de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning är av så begränsad omfattning att en 
ny granskning av planförslaget inte behöver göras. 

 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna synpunkter under granskning.  

• Samrådsredogörelse, daterad 2022-10-06  

• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet 

 
 

Materialet går att beställa från kommunen. 

 

 

 

Upprättad 2022-12-16 av 

Plan- och exploateringsenheten, Samhällsbyggnadskontoret 

 

Tove Carlsson                           

Chef Plan- och exploateringsavdelningen     

 

Linnea Rosenberg 

Planarkitekt   

 

Sofi Tillman      

Exploateringsingenjör   
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Datum
2022-08-26

Beteckning
402-33334-2022
 

Enheten för bostäder och fysisk planering
Amr Balah

Upplands-Bro Kommun
Dnr: KS 15/0383
kommunstyrelsen@upplandsbro.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  Stockholm

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

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

Detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 
m.fl.)i Upplands-Bro kommun

Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen 
syftar till att tillåta förskoleverksamhet, utöka byggrätten inom fastigheten samt 
lägga till ytterligare friyta till fastigheten. Länsstyrelsens yttrande utgår från 
innehållet i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att 
kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet avseende buller och risk 
för ras och skred.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
Kommunen redogör för att LOD-lösningar ska anläggas inom planområdet med 
20 mm fördröjning, men att reningen av dagvatten från planområdet kommer ske i 
Tibbledammen. I kommunens dagvattenplan (Dagvattenplan, Upplands-Bro 
kommun, antagen den 15 juni 2022) beskrivs att den befintliga reningen i 
Tibbledammen inte är tillräcklig och att situationen behöver utredas på en 
övergripande nivå för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas.

Vidare redogör kommunen inte för föroreningsbelastningen från planområdet före 
exploatering eller för vilken rening som förväntas i Tibbledammen. Den 
förväntade reningen relateras inte heller till det behov av minskad belastning på 
kvalitetsfaktornivå som finns i mottagande vattenförekomst Mälaren-Görväln. 
Utifrån planhandlingarna kan Länsstyrelsen därför inte bedöma hur ett 
genomförande av den aktuella detaljplanen påverkar möjligheten att följa MKN.

I planhandlingarna behöver det framgå att planförslaget inte kommer att påverka 
möjligheten att följa MKN på kvalitetsfaktorsnivå samt framgå hur kommunen 
gjort den bedömningen.
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Beteckning
402-33334-2022
 

Hälsa och säkerhet 
Buller
Kommunen har inte tagit fram en platsspecifik bullerutredning i samband med 
planarbetet utan hänvisar till den översiktliga bullerkarteringen (Norconsult, 
2022-01-28). Den översiktliga bullerkarteringen visar att en del av gatufasaden på 
befintlig byggnad utsätts för nivåer över rekommenderade riktvärden 
(Infrastrukturpropositionen 1996/97:53). 
I planbeskrivningen föreslår kommunen bullerdämpande åtgärder i form av 
bullerskärmar, tilläggsisolering av gatufasad och orientering av bostads- och 
vilorum mot tyst sida för att uppnå en godtagbar ljudmiljö för förskolan och 
bostäderna. Länsstyrelsen konstaterar att föreslagna bullerdämpande åtgärder inte 
har säkerställts på plankartan. Kommunen behöver reglera dessa åtgärder med 
planbestämmelser på plankartan.

Risk för ras och skred
Av plankartans höjdkurvor framgår att höjdskillnaden inom planområdet är 
mellan + 18,0 meter till +14,5 meter. Utifrån redovisade underlag går det inte att 
ta ställning till hur pass stor del av slänten som utgör lera, dess mäktighet och 
vilken lutning den har. Kommunen behöver motivera markens lämplighet utifrån 
jordens hållfasthet och de laster som den planerade markanvändningen medger. 
De geotekniska riskerna ska också bedömas utifrån ett förändrat framtida klimat. 

I detaljplanen ska det vara klarlagt om markanvändningen är lämplig utifrån 
geotekniska aspekter. Eventuella restriktioner och åtgärder som behövs för att 
säkerställa lämpligheten ska redovisas i planbeskrivningen och regleras med 
planbestämmelser på plankartan. 

Medverkande i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Tatjana Joksimović med planhandläggare Amr 
Balah som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Susanne 
Martin och samordnare Lisa Palmér medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
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SAMMANFATTNING 
Bjerking AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden utfört en dagvattenutredning 

för planområdet Ekhammar 4:405 m.fl i Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Utredningen har 

gjorts enligt Upplands-Bro kommuns checklista för dagvattenutredningar. Syftet med 

dagvattenutredningen är att visa de förändringar den planerade exploateringen innebär för 

dagvattenflöden samt föroreningsinnehåll. Utredningen ska visa på dagvattenåtgärder samt 

åtgärder för hantering av skyfall inom fastigheten med mål att exploateringen inte ska medföra 

negativa konsekvenser för vare sig fastigheten, planområdet, dagvattenrecipienterna eller för 

omkringliggande mark. 

Planområdet består idag av en förskola med hårdgjorda tak- och gårdsytor samt ett grönt 

skogsparti. Inom planområdet planeras en tillbyggnation av befintlig förskola alternativt att 

detaljplanen ska möjliggöra för bostäder. På grund av detta har två alternativa situationsplaner 

använts, Alternativ 1 för förskoleverksamhet respektive Alternativ 2 för bostadsändamål. 

Planområdet avvattnas till recipienten Mälaren-Görväln. Exploateringen beräknas medföra ett 

ökat dagvattenflöde samt föroreningsinnehåll från planområdet om inga åtgärder för fördröjning 

eller rening av dagvatten vidtas. För att inte öka flödesbelastningen i ledningsnätet eller 

föroreningsbelastningen till recipienten föreslås fördröjande och renande dagvattenåtgärder 

inom fastigheten. Åtgärderna syftar till att förbättra möjligheterna till att uppnå 

miljökvalitetsnormerna (MKN) hos recipienten. Åtgärder föreslås genom lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD). För Alternativ 1 föreslås gröna tak, regnväxtbäddar 

samt ett gräsbeklätt makadamdike för att nå den totala fördröjnings- och reningsvolymen om ca 

13 m3 dagvatten som krävs för att nå åtgärdsnivån, att fördröja och rena 20 mm för alla 

hårdgjorda ytor. För Alternativ 2 föreslås också fördröjning samt rening av dagvatten i 

makadamdike samt regnväxtbäddar med en total fördröjningsvolym om ca 11 m3för att vara i 

enlighet med åtgärdsnivån. 

Efter exploatering inom fastigheten och med föreslagna åtgärder för dagvatten uppnås 

erforderlig fördröjningsvolym och föroreningsinnehållet beräknas att minska till recipienten. 

Planen bedöms därför inte försvåra för recipienten att uppnå MKN utan i stället förbättra 

situationen då föroreningsinnehållet beräknas minska efter exploatering med föreslagna 

åtgärder jämfört med idag för både Alternativ 1 och 2. 

Då högre belägna fastigheter och skogsmark intill planområdet avrinner via planområdet 

behöver de naturliga avrinningsvägarna som finns säkerställas för att undvika att skapa problem 

med stående vatten. Höjdsättningen av marken behöver därför medföra att det rinnstråk som 
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rinner in från öst fortsatt kan avledas utan att bli stående inom planområdet. Markens lutning 

kring tillbyggnaden i Alternativ 1 rekommenderas till ca 2 % för att möjliggöra vidare avledning 

runt den planerade tillbyggnaden och för att undvika att vatten blir stående vid gränsen mellan 

befintlig byggnad och tillbyggnad.  
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1 Uppdrag och syfte 

Bjerking har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB Norden) tagit fram en 

dagvattenutredning i samband med detaljplan för fastigheten Ekhammar 4:405 m.fl. i 

Kungsängen, Upplands-Bro kommun. Utredningen omfattar planområdet på ca 0,23 ha som i 

dagsläget består av en förskola samt ett skogsparti, se figur 1. Förskoleverksamheten har idag 

ett tillfälligt bygglov och syftet med detaljplanen är att det ska bli permanent samt att utöka 

byggrätten och ta ytterligare mark i anspråk som gårdsyta.  

 
Figur 1. Planområdet markerat med röd stjärna i Kungsängen, norr om Stockholm. © Lantmäteriet 

Syftet med dagvattenutredningen är att skapa en helhetsbild av den nuvarande och framtida 

dagvattenhanteringen med avseende på avrinningsområden, mängd dagvatten och 

föroreningsinnehåll. Utredningen ska fungera som underlag till det framtida planarbetet och som 

stöd vid planering av framtida dagvattensystem inom området.  Utredningen och framtagna 

åtgärdsförslag följer Bjerkings hållbarhetslöfte för dagvatten (www.bjerking.se/vara-

tjanster/dagvatten). 

2 Underlag 

• Grundkarta inkl. höjdlinjer (GrundkartaEkhammar4405uppdat.dwg), erhållen 2022-08-
24 

• VA-ledningar (pdf), erhållen 2022-08-25 

• Situationsplan Alternativ 1 (DWG grundkarta_illustrationslinjer), erhållen 2022-08-30 

• Situationsplan Alternativ 2 (DWG Ny bostad 20221110), erhållen 2022-11-10 
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3 Riktlinjer för dagvattenhantering 

Upplands-Bro kommun har tagit fram en dagvattenpolicy som ska ligga till grund för 

dagvattenarbetet inom kommunen. Målet är att säkerställa att en långsiktigt hållbar 

dagvattenhantering ska nås. Policyn har formulerats i fem punkter: 

• Minska mängden föroreningar till kommunens vatten 

• Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering 

• Bevara vattenbalansen 

• Berika bebyggelsemiljön 

• Långsiktigt hållbart genomförande 

Som ett komplement till dagvattenpolicyn finns även en checklista för dagvattenhantering1. 

Kommunen använder sig av en åtgärdsnivå som ska implementeras vid ny- och större 

ombyggnation. Åtgärdsnivån baseras på den åtgärdsnivå som Stockholm stad använder, denna 

är framtagen för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten kan uppnås. 

Åtgärdsnivån är framtagen utifrån att omhänderta 90 % av årsnederbörden och på så vis 

minska föroreningsbelastningen med 70-80 %. Nivån har bedömts möjliggöra för 

vattenförekomsterna i Stockholms stad att uppnå MKN.  

Enligt Upplands-Bro kommuns checklista ska lokalt omhändertagande av dagvatten ske. En 

våtvolym om 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor fördröjas och renas i ett dagvattensystem 

med en mer långtgående rening än sedimentation. Dagvatten ska i första hand infiltreras och i 

andra hand fördröjas innan vidare avledning. Öppna system ska väljas i första hand och om 

möjligt anläggas i serie för att öka reningseffekten. 

4 Områdesbeskrivning 

4.1 Recipient och statusklassificering  

Dagvatten från planområdet avrinner genom Gröna Dalen till Tibbledammen och därifrån vidare 

till Mälaren-Görväln. Gröna Dalen är en grön dalgång som löper i nordsydlig riktning öster om 

Kungsängen. Tibbledammen är en dagvattendamm i södra Kungsängen med syfte att rena 

dagvatten innan det släpps vidare till Mälaren. Mälaren-Görväln är klassad som en 

vattenförekomst enligt VISS om omfattas därmed av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. 

Mälaren-Görväln är klassad som en sjö och breder ut sig söder om planområdet, se figur 2, 

med en area på 73 km2.  

 
1 Checklista för dagvattenhantering, Upplands-Bro kommun, daterad 2021-05-19. 
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Figur 2. Planområdets placering i förhållande till recipienten Mälaren-Görväln. 

Vattenförekomsten har klassats enligt tabell 1 av VISS2. 

Tabell 1. Status och kvalitetskrav på Mälaren-Görvälns ekologiska och kemiska status. Klassning från 
Förvaltningscykel 3. 

Vattenförekomst: Mälaren-Görväln SE659044-160864   

Ekologisk: Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög Beslutad 

Status   X   2021-05-04 

Kvalitetskrav    X1  2021-12-20 

Kemisk: Uppnår ej god God Beslutad 

Status X  2019-11-15 

Kvalitetskrav  X 2021-12-20 

1 Tidsfrist till 2027  

4.1.1 Ekologisk status 

Mälaren-Görvälns ekologiska status har bedömts som måttlig med hög tillförlitlighet. 

Utslagsgivande miljökonsekvenstyp är miljögifter där status för särskilda förorenande ämnen 

(SFÄ) bedömts som måttligt för koppar. Kvalitetskravet är god ekologisk status till 2027. 

4.1.2 Kemisk ytvattenstatus 

Mälaren-Görvälns kemiska ytvattenstatus bedöms som uppnår ej god. Klassificeringen beror på 

att gränsvärden överskrids för de prioriterade ämnena PFOS, kadmium och 

kadmiumföroreningar, bly och blyföroreningar, antracen, tributyltenn (TBT), kvicksilver och 

polybromerade difenyleterar (PBDE). Kvalitetskravet är god kemisk ytvattenstatus med mindre 

 
2 Mälaren-Görväln - Sjö - VISS - VattenInformationsSystem för Sverige (lansstyrelsen.se) 2022-08-31 
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stränga krav för PBDE och kvicksilver, senare målår för PFOS satt till 2027 samt tidsfrist till 

2027 för antracen, kadmiun, bly samt TBT. 

4.1.3 Miljöproblem och påverkningskällor 

Risker för miljöproblem samt punktkällor till vattenförekomsten har identifierats. Bland dessa har 

ett reningsverk, urban markanvändning, jordbruk, enskilda avlopp samt hästgårdar identifierats 

som påverkningskälla för ökad övergödningsrisk. Högbytorps avfallsanläggning, ett flertal 

förorenade områden samt atmosfärisk deposition har identifierats som risk för ökade 

miljöproblem kopplade till miljögifter. 

4.2 Geoteknik, geohydrologi och grundvatten 

Marken inom planområdet består, enligt SGU:s jordartskarta, av glacial lera samt berg med ett 

tunt eller osammanhängande ytlager av morän, se figur 3. Generellt bedöms lera ha låg 

genomsläpplighet medan morän ovan berg har medelhög genomsläpplighet. Infiltration av 

dagvatten kan därmed vara svårt i områden med lera. 

Inga grundvattennivåer är mätta inom planområdet. 

 

Figur 3. Urklipp från SGU:s jordartskarta (1:25 000 - 1:100 000) inom planområdet. Planområdet är 
markerat i svart. 
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4.3 Föroreningssituation 

Enligt Länsstyrelsen3 förekommer inga potentiellt förorenade områden i nära anslutning 

nedströms planområdet. 

4.4 Närliggande skyddsområden för vatten/vattenskyddsområde 

Planområdet omfattas av Östra Mälaren vattenskyddsområde4 och dess skyddsföreskrifter5 då 

planområdet är beläget inom den sekundära skyddszonen. För dag- och dräneringsvatten gäller 

följande för primär och sekundär skyddszon: 

• 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. 

4.5 Markavvattningsföretag 

Öster om planområdet finns Ekhammar-Kyrkbyns df, detta båtnadsområde är enligt 

Länsstyrelsen6 upphävt och därför inte något som behöver tas hänsyn till.  

4.6 Befintlig och planerad markanvändning 

Marken inom planområdet består i dagsläget av: tak, parkering, gårdsytor och skogsmark. Inom 

gårdsyta inkluderas hårdgjord yta, gräs samt grus/sandytor. I söder består marken av 

skogsmark. Foton från platsbesök visas i figur 4. 

 
3 Länsstyrelsens WebbGIS, hämtat 2022-08-25 
4 Länsstyrelsens WebbGIS, hämtat 2022-08-25 
5 Östra Mälarens skyddsföreskrifter https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/273392, hämtat 
2022-08-25 
6 Länsstyrelsens WebbGIS, hämtat 2022-08-25 
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Figur 4. Foton från förskolan vid platsbesök 2022-09-05. 

I samband med att den nya detaljplanen kommer fastighetens storlek utökas och marken 

planeras att kunna nyttjas för förskoleverksamhet alternativt bostadsändamål.  

För förskoleverksamheten, Alternativ 1, planeras att utöka byggnaden liksom fastighetens 

storlek. En utbyggnation av förskolebyggnaden planeras liksom ytterligare uthus. En del av 

skogspartiet i söder önskas tas i anspråk för att öka friytan. 

 För bostadsändamål, Alternativ 2, kommer också byggnadsarean utökas jämfört med 

dagsläget. Bostadsytan kommer utökas med en tillbyggnad, parkeringsytan har antagits 
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behållas och gårdsytan antas utgöras av blandad hårdgjord och icke hårdgjord mark. Befintlig 

och planerad markanvändning för respektive alternativ redovisas i tabell 2 samt figur 5.  

Fastigheten har delats in i två tekniska delavrinningsområden utifrån avledningen. Norra delen 

av fastigheten (TDARO 1) avrinner norrut mot brunn i gata och södra delen (TDARO 2) avrinner 

diffust västerut. Gränsen för planerad situation 1 har dragits utifrån antagandet att hela takytan 

på tillbyggnaden kommer avledas åt samma håll. 

 

Figur 5. Befintlig markanvändning (t.v.), planerad markanvändning Alternativ 1 (i mitten) samt planerad 
markanvändning Alternativ 2 (t.h.), Planområdet markerad med röd streckad linje. Blå linje markerar 
gränsen mellan TDARO 1 (norra delen) och TDARO 2 (södra delen) för respektive situation. 
 
Tabell 2. Befintlig och planerad markanvändning inom planområdet. Ytorna har avrundats. 

Markanvändning Befintlig [ha] Planerad Alternativ 1 [ha] Planerad Alternativ 2 [ha] 

Gårdsyta 0,06 0,05 0,06 

Parkering 0,01 0,01 0,01 

Skogsmark 0,14 0,13 0,14 

Takyta 0,03 0,04 0,03 

Totalt 0,23 0,23 0,23 

5 Avrinning 

5.1 Befintliga ytliga avrinningsområden och avrinningsstråk 

Lågpunkter, ytliga avrinningsområden och avrinningstråk har analyserats översiktligt i SCALGO 

LIVE, utifrån befintlig höjdsättning. I analysen tas inte trummor, ledningsnät eller infiltration i 

hänsyn till. Analysen är baserad utifrån ett skyfall motsvarande 50 mm, vilket är SMHI:s 

definition på ett skyfall7.  

 
7 Extrem nederbörd | SMHI, hämtat 2022-08-26 
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Analysen visar att hela planområdet ingår i samma ytliga avrinningsområde vid stora regn. 

Regnvattnet avrinner i svag nordvästlig riktning, se figur 6 samt Bilaga 1. Dagvattnet rinner ut 

från planområdet över den västra planområdesgränsen. Därifrån rinner det vidare mot Gröna 

Dalen till Tibbledammen och vidare mot recipienten Mälaren-Görväln. Analysen visar att 

lågpunkter där stående vatten kan ansamlas saknas inom planområdet men att rinnstråk 

passerar över planområdet från högre belägna fastigheter samt obebyggd naturmark. 

 
Figur 6. Modellering från SCALGO live som visar avrinningen vid 50 mm regn. Planområdet är markerad 
med en röd linje. Mindre justeringar av rinnvägar har gjorts efter platsbesök. Placering av förbindelsepunkt 
är ungefärligt utmarkerat med en svart cirkel. 

5.2 Befintligt ledningsnät och teknisk avrinning 

Det finns befintliga dagvattenledningar i anslutning till Ekhammar 4:405 placerade under 

Skyttens väg. Möjlighet till anslutning av dagvatten finns, då befintlig byggnad inom 

planområdet är anslutet till ledningsnätet. Den planerade nybyggnationen förväntas inte 

påverka åtkomsten av ledningsnätet. Dagvattenledningarna har utlopp i Tibbledammen som i 

sin tur mynnar ut i Mälaren-Görväln. Ytterligare dagvattenlösningar finns inte inom planområdet. 

5.3 Pågående projekt nära planområdet 

Längre nedströms detaljplanen för Ekhammar 4:405 m.fl. pågår planarbete med Ekhammars 

gård samt Korsängen 1:21 och 1:41. Vid större regn eller skyfall avrinner dagvatten från 

Ekhammar 4:405 m.fl. förbi dessa två detaljplaner. En analys i SCALGO Live visar dock att 

risken för stående vatten nedströms planområdet inte ökar med mer vatten utan fortfarande kan 

avrinna vidare till recipienten förutsatt att markhöjderna inte ändras nämnvärt i de andra två 

detaljplanerna. 

6 Befintlig situation 

Flödes- och föroreningsberäkningar har utförts i enlighet med Svenskt Vattens publikation 

P110. Flödes- och föroreningsberäkningarna har utförts i StormTac (v22.3.2). För 
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beräkningarna har avrinningskoefficienter i enlighet med Svenskt Vatten publikation P110 

använts. Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110. 

Tabell 3 visar befintlig markanvändning, valda avrinningskoefficienter (φS), reducerad area (Ared) 

samt rinntiden (tr) och flöde (Qdim). Flödet är beräknat för ett 20-årsregn utan respektive med 

klimatfaktor. Flöde har även beräknats för 100-årsregn utan klimatfaktor (kf) för att visa på 

situationen i dagsläget vid händelse av ett skyfall. Valet av återkomsttid görs i enlighet med krav 

från checklistan för dagvattenhantering framtagen av Upplands-Bro Kommun. När beräkningar 

har utförts med klimatfaktor har en klimatfaktor på 1,25 använts enligt checklistan. Rinntiden har 

beräknats utifrån flöde på mark enligt P110. Planområdet har delats in i två tekniska 

delavrinningsområden (TDARO 1 och TDARO 2, se indelning i figur 5) baserat på avledning till 

ledningsnätet. Markanvändningen i TDARO 1 består av parkering, takyta och gårdsyta vilket 

inkluderar plattsatt mark, grusytor samt gräsytor. Markanvändningen i TDARO 2 består av 

skogsmark. 

Tabell 3. Befintlig markanvändning och beräknade flöden för befintlig situation inom planområdet. Ytorna 
har avrundats 

Befintlig situation Tekniska delavrinningsområden [ha] φ 

 TDARO 1 TDARO 2  

Gårdsyta [ha] 0,059 - 0,45 

Parkering [ha] 0,006 - 0,85 

Skogsmark [ha] - 0,135 0,10 

Takyta [ha] 0,026 - 0,90 

Totalt [ha] 0,09 0,14 - 

tr [min] 10 10 - 

φS [-] 0,24 0,1 - 

Ared [ha] 0,022 0,014 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s]  16 3,8 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] med kf 20 4,8 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s]  27 6,6 - 

 

6.1 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för befintliga situation i StormTac (v.22.3.2) och 

baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. Schablonhalterna 

innehåller osäkerheter och bör därför ses mer som en fingervisning än som exakta 

mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela planområdet utifrån en 

nederbörd på 600 mm/år8. För befintlig situation baseras beräkningarna på den befintliga 

markanvändningen inom planområdet, se tabell 3. Resultatet redovisas i Bilaga 2. 

 
8 Uppmätt nederbörd korrigerad för mätfel i Stockholm, uppgift från StormTac (v.22.3.2) 
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7 Planerad situation 

Flöden och föroreningar har beräknats med hjälp av StormTac (v22.3.2). I beräkningarna har 

avrinningskoefficienter i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 använts. När 

beräkningar har utförts med klimatfaktor har en klimatfaktor på 1,25 använts. 

7.1 Flödesberäkningar 

Flödesberäkningar har utförts enligt rekommendationer från Svenskt Vattens publikation P110. 

Tabell 4 visar planerad markanvändning, valda avrinningskoefficienter (φS), reducerad area 

(Ared) samt rinntiden (tr) och flöde (Qdim) för Alternativ 1 medan tabell 5 visar Alternativ 2. Flödet 

är beräknat för ett 20-årsregn, utan respektive med klimatfaktor. Flöden har även beräknats för 

100-årsregn inklusive klimatfaktor. Valet av återkomsttid görs i enlighet med krav från 

checklistan för dagvattenhantering framtagen av Upplands-Bro Kommun. Rinntiden har 

beräknats utifrån avrinning på mark och i ledning, enligt P110.  

 
Tabell 4. Planerad markanvändning och beräknade flöden för planerad situation Alternativ 1 inom 
planområdet. Ytorna har avrundats 

Planerad situation, Alternativ 1 Tekniska delavrinningsområden, [ha] φ 

 TDARO 1 TDARO 2  

Gårdsyta [ha] 0,046 - 0,45 

Parkering [ha] 0,006 - 0,85 

Skogsmark [ha] - 0,129 0,10 

Takyta [ha] 0,044 - 0,90 

Totalt [ha] 0,096 0,129 - 

tr [min] 10 10 - 

φS [-] 0,29 0,1 - 

Ared [ha] 0,028 0,013 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s]  19 3,7 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] med kf 23 4,6 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s] med kf 40 7,9  
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Tabell 5. Planerad markanvändning och beräknade flöden för planerad situation Alternativ 2 inom 
planområdet. Ytorna har avrundats 

Planerad situation, Alternativ 2 Tekniska delavrinningsområden, [ha] φ 

 TDARO 1 TDARO 2  

Gårdsyta [ha] 0,056 - 0,45 

Parkering [ha] 0,006 - 0,85 

Skogsmark [ha] - 0,136 0,10 

Takyta [ha] 0,028 - 0,90 

Totalt [ha] 0,091 0,136 - 

tr [min] 10 10 - 

φS [-] 0,62 0,1 - 

Ared [ha] 0,056 0,014 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s]  16 3,9 - 

Qdim, 20-årsregn [l/s] med kf 20 4,9 - 

Qdim, 100-årsregn [l/s] med kf 34 8,3  

 

7.2 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts för planerad situation i StormTac (v.22.3.2). och 

baseras på schablonvärden för ämnen från olika typer av markanvändning. Schablonhalterna 

innehåller osäkerheter och bör därför ses mer som en fingervisning än som exakta 

mängder/halter. Föroreningsberäkningarna har utförts för hela planområdet utifrån en 

nederbörd på 600 mm/år9. För planerad situation för respektive alternativ baseras 

beräkningarna på den planerade markanvändningen, se tabell 4 och 5.  

Utifrån de beräkningar som har utförts kan det konstateras att majoriteten av de undersökta 

parametrarna ökar för planerad situation jämfört den befintliga situationen för Alternativ 1. 

Fosfor och suspenderad substans (SS) minskar alternativt förblir oförändrad jämfört befintlig 

situation, se Bilaga 2 där resultat för båda alternativen redovisas.  

För Alternativ 2 minskar halten och mängden för samtliga beräknade ämnen förutom mängden 

koppar och halten kväve som är oförändrade efter planerad ombyggnation.  

7.3 Fördröjningsbehov 

Enligt kommunens riktlinjer för dagvattenhantering ska en volym om 20 mm nederbörd fördröjas 

från hårdgjorda ytor. Enligt kontakt med VA-ingenjör på kommunen tillfaller detta krav samtliga 

hårdgjorda ytor, dvs både befintliga ytor och den planerade tillbyggnaden. För Alternativ 1 krävs 

en totalt fördröjning på ca 13,2 m3. Tabell 6 visar storleken på de ytor där fördröjningskravet 

appliceras, avrinningskoefficienter samt fördröjningsvolymerna för att fördröja 20 mm från de 

respektive ytorna.  

För att fördröja ett 100-årsregn för planerad situation (inkl. klimatfaktor) till befintligt 100-årsflöde 

(exkl. klimatfaktor) krävs en fördröjning om 8,8 m3. Vid fördröjning av 20 mm fördröjs 13,2 m3 

och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från planområdet vid ett 

100-årsregn inkl. klimatfaktor. 

 
9 Uppmätt nederbörd korrigerad för mätfel i Stockholm, uppgift från StormTac (v.22.3.2) 
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Tabell 6. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym utifrån markanvändning för Alternativ 1 för att uppnå 
fördröjning av 20 mm från hårdgjorda ytor enligt kommunens dagvattenriktlinjer. Ytorna har avrundats 

Markanvändning  
Alternativ 1 

Area [ha] 
Avrinnings- 

koefficient [-] 
Fördröjningsvolym  

20 mm [m3] 

Gårdsyta 0,05 0,45 4,2 

Parkering 0,006 0,8 1,1 

Takyta 0,04 0,9 7,9 

Totalt 0,097 - 13,2 

 

För Alternativ 2 krävs en totalt fördröjning på ca 11,2 m3. Tabell 7 visar storleken på de ytor där 

fördröjningskravet appliceras, avrinningskoefficienter samt fördröjningsvolymerna för att fördröja 

20 mm från de respektive ytorna. 

För att fördröja ett 100-årsregn för planerad situation (inkl. klimatfaktor) till befintligt 100-årsflöde 

(exkl. klimatfaktor) krävs en fördröjning om 5,7 m3. Vid fördröjning av 20 mm fördröjs 11,2 m3 

och motsvarar därmed mer än nödvändigt för att undvika ett ökat flöde från planområdet vid ett 

100-årsregn inkl. klimatfaktor.  

Tabell 7. Fördelning av erforderlig fördröjningsvolym utifrån markanvändning för Alternativ 2 för att uppnå 
fördröjning av 20 mm från hårdgjorda ytor enligt kommunens dagvattenriktlinjer. Ytorna har avrundats 

Markanvändning 
Alternativ 2 

Area [ha] 
Avrinnings- 

koefficient [-] 
Fördröjningsvolym  

20 mm [m3] 

Gårdsyta 0,06 0,45 5,0 

Parkering 0,006 0,8 1,1 

Takyta 0,03 0,9 5,1 

Totalt 0,091 - 11,2 

8 Översvämningsrisk  

Länsstyrelsens skyfallskartering10 för 100-årsregn visar att vid maxdjup kan vatten bli stående 

på södersidan av byggnaden inom planområdet. Till störst del är djupet förhållandevis litet men 

på en mindre yta kan det skapas en djupare vattenansamling upp till ca 1 m, se figur 7. Vid 

platsbesök (2022-09-05) konstaterades att det inte fanns någon lågpunkt där karteringen visat 

detta och risken bedöms som låg att vatten i dagsläget skulle bli stående utan att avrinna vidare 

västerut, se figur 8. 

 
10 Länsstyrelsens WebbGIS, hämtat 2022-08-30 
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Figur 7. Urklipp från Länsstyrelsens WebbGIS över skyfallskartering för maxdjup för 100-årsregn kring 
planområdet. Planområdet markerat i svart. 

 
Figur 8. Det hörn där Länsstyrelsens skyfallskartering visar att vatten kan bli stående. Vid platsbesök 
2022-09-05 bedömdes att risken för detta är mycket liten. 
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Den tillbyggnad som planeras, se figur 5, att anläggas för Alternativ 1ligger belägen på ett 

befintligt avrinningsstråk, se figur 6. Den planerade tillbyggnaden kan potentiellt orsaka att 

ytterligare mängder vatten ansamlas intill byggnaden. För att minska risken för vattenansamling 

intill byggnaden krävs det att byggnaden höjdsätts samt att sekundära avrinningsvägar skapas, 

vilka kan avleda vatten vid stora skyfall. Detta för att minska risken för skador på byggnaden. 

Föreslagna åtgärder för 20 mm medför att flödet vid ett skyfall inte bedöms öka efter 

exploatering från planområdet.  

För att säkerställa en god avrinning även efter exploatering rekommenderas marken att 

höjdsättas så att lutningen är ca 2 %. Detta krävs för att möjliggöra för vattnet att kunna rinna 

runt tillbyggnaden och inte riskera att någon vattenansamling skapas intill byggnaden, se figur 

9. Befintlig höjd i punkt 1 är inhämtad via SCALGO Live och kan skilja något mot 

verkligenheten. Exakta nivåer behöver därför säkerställas i ett senare skede. Följande höjder 

innebär att en marklutning på 2 % kan nås mellan respektive punkt och rekommenderas för att 

säkerställa att dagvattnet även i framtiden avrinner mot befintligt rinnstråk i väst.  

• Punkt 1: +15,31 m 

• Punkt 2: +15,12 m  

• Punkt 3: +14,73 m 

Ytterligare krävs det att marken fortsatt lutar ner mot punkt 4 och att plats för vattenstråk görs 

längs med huset. Detta innebär ett stråk fritt från hinder. Vattnet rekommenderas ledas mot 

makadamdiket, som föreslås göras skålat, där det låts bli stående innan infiltration eller vidare 

avledning. 

 

Figur 9. Punkter med ungefärliga rekommenderade höjder är utmarkerade i figuren.  

2 

1 

3 
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I Alternativ 2 tillåts det huvudsakliga avrinningsstråket att fortsatt avleda vatten mot den västra 

plangränsen. Detta gäller så länge höjdsättningen inte förändras. 

9 Föreslagen dagvattenhantering 

Flödesberäkningar baserade på markanvändningen i planerad situation visar att flödet kommer 

att öka något till följd av en större andel hårdgjord yta. De ökade flödena beror också på att 

flödena i den planerade situationen är klimatanpassade. Planen medför även en ökad 

föroreningsbelastning enligt beräkningar. Det krävs därför att dagvattenlösningar implementeras 

vilka fördröjer och renar dagvattnet. Lösningarna kan göras med öppen botten för att möjliggöra 

infiltration av dagvattnet och på så vis möjliggöra en bättre vattenbalans. Vatten som inte 

infiltrerar kan avledas via dräneringsledning till ledningsnätet och anslutas vid befintlig 

förbindelsepunkt i planområdets nordvästra gräns. 

Inom planområdet krävs det en fördröjningsvolym på ca 13,2 m3 för Alternativ 1 respektive 

11,2 m3 för Alternativ 2 i enlighet med de riktlinjer som satts av Upplands-Bro Kommun, ett 

fördröjningskrav på 20 mm från hårdgjorda ytor. För Alternativ 1 motsvarar detta en fördröjning 

av 7,9 m3 från takyta, 4,2 m3 från gårdsyta och ca 1,1 m3 från parkeringen. För Alternativ 2 

motsvarar detta totalt 11,2 m3 fördelat mellan 5,1 m3 för takyta, 5,0 m3 för gårdsyta samt 1,1 m3 

från parkeringen. Föreslagna åtgärder redovisas i Bilaga 3A samt 3B. 

9.1 Åtgärdsförslag Alternativ 1 

Inom fastigheten föreslås ett antal LOD-åtgärder som fördröjer och renar dagvatten i enlighet 

med Upplands-Bro kommuns riktlinjer för tillbyggnad, ombyggnad och nyexploatering. Placering 

av de föreslagna dagvattenåtgärderna redovisas i Bilaga 3A. Vilka åtgärder som föreslås för 

respektive yta redovisas under respektive rubrik nedan. 

I dagsläget saknas punkter där vatten kan bli stående vid stora skyfall. Höjdsättningen på 

marken idag tillåter vatten att avrinna i en västlig riktning. För att anlägga den tänkta 

tillbyggnationen krävs det att man säkerställer en fortsatt avrinning då den planerade 

tillbyggnationen bryter av de huvudsakliga avrinningsstråken och stående vatten intill 

byggnaden kan orsaka fukt. Genom att höjdsätta marken så att vatten tillåts rinna runt 

byggnaden och skapa sekundära avrinningsvägar minskar risken att vatten samlas intill 

byggnaden. En marklutning på ca 2 % rekommenderas och höjder har föreslagits i avsnitt 8. 

9.1.1 Befintlig förskolebyggnad 

För den befintliga förskolebyggnaden krävs en fördröjningsvolym på ca 4,1 m3. Bland annat 

föreslås dagvattnet att tas omhand i en upphöjd regnväxtbädd dit vatten tillrinner via de 

befintliga stuprören som idag sitter på byggnaden. Då det saknas plats att anlägga stora 

växtbäddar intill huset antas endast hälften av det dagvatten som avrinner från taket att tas 

omhand i växtbäddarna. En växtbädd dimensionerad för att omhänderta drygt 2 m3 med ett djup 

på 7 cm upptar en yta på 29 m2. Ett större djup rekommenderas inte ur säkerhetssynpunkt då 

växtbäddarna ska anläggas inom ett område där barn vistas. Djupa vattenansamlingar kan 

utgöra en säkerhetsrisk och av denna anledning rekommenderas att växtbädden höjs upp.  

Resterande mängd, 2,1 m3, avleds till det makadamdike som föreslås anläggas längs med 

västra plangränsen, se övriga hårdgjorda ytor. Det föreslagna makadamdiket är dimensionerat 

för att även ta om hand om det vatten som avleds från förskolebyggnaden. 
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9.1.2 Tillbyggnation förskolebyggnad 

För den del tillbyggnad som planeras att anläggas föreslås grönt tak. För att fördröja 3,1 m3 

vilket krävs för att nå de riktlinjer som satts av kommunen krävs ett grönt tak med en yta på ca 

52 m2. Då har det gröna taket ett magasin med ett djup på 0,2 meter och en porositet 30 %. Det 

gröna taket rekommenderas dock anläggas på hela tillbyggnaden.  

Om grönt tak inte anses möjligt kan dagvattnet även från dessa ytor omhändertas i upphöjda 

växtbäddar. Regnväxtbäddarna bör då inte anläggas med ett ytmagasin djupare än 7 cm. För 

att fördröja 3,1 m3 med regnväxtbädd med ett ytmagasin på 7 cm krävs en yta på ca 45 m2. 

Möjlighet finns även att öka storleken på makadamdiket. 

9.1.3 Förrådsbyggnad 

För förrådsbyggnaden krävs en fördröjningsvolym på ca 0,3 m3. En upphöjd växtbädd 

dimensionerad för att ta omhand 0,3 m3 med ett djup på 7 cm behövs en yta på ca 5 m2. Ett 

större djup rekommenderas inte ur säkerhetssynpunkt då växtbäddarna ska anläggas inom ett 

område där barn vistas. Djupa vattenansamlingar kan utgöra en säkerhetsrisk och ur denna 

aspekt rekommenderas att växtbädden höjs upp. 

9.1.4 Övriga hårdgjorda ytor 

Övriga ytor består av gårdsyta, parkering och lekstugor som står placerade runt om i 

verksamhetsområdet. Dagvatten som avrinner från dessa ytor föreslås att ledas till ett 

gräsbeklätt makadamdike som föreslås placeras beläget längs med den västra plangränsen för 

att möjliggöra ditledning av dagvatten. Då parkeringsytans lutning medför att dagvatten inte kan 

omhändertas inom planområdet har höjd tagits för att fördröja motsvarande vatten i diket. För 

att fördröja 20 mm dagvatten från övriga hårdgjorda ytor behöver 5,7 m3 omhändertas. Totalt 

inklusive 2,1 m3 från befintlig takyta blir fördröjningsvolymen till dike 7,8 m3 och då krävs ett 

makadamdike med en yta på ca 26 m2. Då har diket dimensionerats med ett djup på 1 meter 

och en porositet 30%. Vattnet leds hit genom ytlig avrinning. Diket rekommenderas att utformas 

med en skålning för att även fungera väl vid ett kraftigare regn eller skyfall då vatten inte hinner 

infiltrera lika snabbt som det tillrinner. 

9.2 Åtgärdsförslag Alternativ 2 

Inom fastigheten föreslås ett antal LOD-åtgärder som fördröjer och renar dagvatten i enlighet 

med Upplands-Bro kommuns riktlinjer för tillbyggnad, ombyggnad och nyexploatering. Placering 

av de föreslagna dagvattenåtgärderna redovisas i Bilaga 3B. Vilka åtgärder som föreslås för 

respektive yta redovisas under respektive rubrik nedan. 

9.2.1 Takytor 

För samtliga takytor krävs en total fördröjningsvolym på ca 5,1 m3. Takdagvatten föreslås ledas 

antingen till både regnväxtbäddar och makadamdike. Regnväxtbäddarna kan utformas som 

planteringar och kan göras nedsänkta och djupare än 7 cm om så önskas då samma risker med 

stående vatten inte ses för bostadsbebyggelse jämfört med förskoleverksamhet. Dagvatten kan 

ledas till planteringarna via stuprör och mot makadamdiket med utkastare. Växtbäddarnas 

placering och yta rekommenderas enligt förslag för Alternativ 1. Där gavs en total yta växtbädd 

om 34 m2. Om dessa görs med ett djup om 10 cm kan en total fördröjning av 3,4 m3 ske i det 

ytliga magasinet.  
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Resterande mängd, 1,7 m3, avleds till det makadamdike som föreslås anläggas längs med 

västra plangränsen, se beskrivning under övriga hårdgjorda ytor. Det föreslagna makadamdiket 

är dimensionerat för att även ta om hand om det vatten som avleds från gårds- och 

parkeringsyta. Diket rekommenderas att utformas med en skålning för att även fungera väl vid 

ett kraftigare regn eller skyfall då vatten inte hinner infiltrera lika snabbt som det tillrinner. 

9.2.2 Övriga hårdgjorda ytor 

Övriga ytor består av gårdsyta och parkering inom fastigheten. Från gårdsytorna respektive 

parkeringen behöver 5,0 m3 respektive 1,1 m3 fördröjas. Dagvatten som avrinner från dessa 

ytor föreslås att ledas till ett gräsbeklätt makadamdike som föreslås placeras beläget längs med 

den västra plangränsen för att möjliggöra ditledning av dagvatten. Då parkeringsytans lutning 

medför att dagvatten inte kan omhändertas inom planområdet har höjd tagits för att fördröja 

motsvarande vatten i diket. För att fördröja totalt 7,8 m3, vilket även inkluderar 1,7 m3 vatten från 

takytor, behövs ett makadamdike med en yta på ca 26 m2. Då har diket dimensionerats med ett 

djup på 1 meter och en porositet 30%. Vattnet leds hit genom ytlig avrinning. Diket kan göras 

som ett sammanhängande dike alternativt förbindas med en dräneringsledning. 

9.3 Principlösningar 

Nedan beskrivs principen för de dagvattenlösningar som rekommenderas för 

dagvattenhantering inom planområdet. Respektive lösning anpassas utifrån planområdets 

förutsättningar. 

9.3.1 Gröna tak 

Gröna tak, eller vegetationsklädda tak, används för fördröjning av dagvatten men kan även 

användas för att reducera mängden dagvatten. Fördröjning och reduktion av dagvattnet sker 

genom att vegetation och jordlager tar upp nederbörden som till viss del hinner avdunsta, 

resterande del fördröjs i ett magasin anlagt för att hålla vatten. Mängden som kan fördröjas 

beror på takets lutning, vald växtlighet samt tjocklek på lagren. Ofta delas gröna tak in i två 

typer, extensiva och intensiva tak, men det kan också förkomma en blandning av dessa, se 

figur 10. 

Gröna tak anläggs med flera jordskikt samt ett dränerande lager i botten närmst takstommen. 

När taket mättats på vatten avrinner överflödigt vatten via dräneringslagret. Beroende på taktyp 

byggs lagren upp på olika vis. De extensiva gröna taken består av ett tunt lager sedumväxter 

(3–6 cm) eller gräs- och ängsväxter som är mer tåliga mot torka. Intensiva gröna tak har ett 

tjockare jordlager vilket möjliggör plantering av fler och större växttyper, buskar eller träd. Dessa 

typer kräver dock ofta bevattning och en kraftigare takkonstruktion. Valet av växtarter bör 

anpassas efter lokala klimatförhållanden. För att möjliggöra fördröjning av 20 mm nederbörd 

rekommenderar Stockholms stad ett djup på minst 10 cm. 

Det är viktigt att takets lutning inte blir för stor. Vid en lutning över 10 grader finns risk för att 

vegetationssystemet glider vilket dock kan förhindras med ett rotsäkert tätskikt (se 

Grönatakhandboken). Dock påverkas fördröjningseffekten om taklutningen är för brant då 

avrinningskoefficienten beror av lutningen och djupet på det gröna taket. 

Rening varierar beroende på val av växter samt lager. Gröna tak kan riskera att släppa ut 

näringsämnen, speciellt om taken kräver gödsling. Regnvatten anses dock ofta som relativt rent 

och andra fördelar finns med gröna tak, till exempel dagvattenfördröjning, minskning av 
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dagvattnet, grönska och att de är gynnsamma för biologisk mångfald. Taken fungerar även 

isolerande mot värme, kyla och buller. Dessutom krävs ingen ytterligare plats än takytan. 

Då ett grönt tak anläggs är det viktigt att ha kontinuerlig uppföljning av hur växterna etablerar 

sig, det kan vara aktuellt att bevattna eller omplantera vissa plantor. Beroende på växtval kan 

underhåll krävas i form av bevattning, gödsling eller ogräsrensning. Ur synpunkt för 

näringstillförsel till dagvatten bör dock gödsling undvikas och enbart ske vid behov även kontroll 

av dränering och stuprör bör ske kontinuerligt. Funktionen hos gröna tak varierar med årstider, 

sommartid kan värme och mindre nederbörd innebära en liten mängd vatten som rinner av från 

taken medan fördröjningsförmågan minskar under vintertid. 

 

 

Figur 10. Ett exempel på ett grönt tak över en cykelparkering på Södermalm i Stockholm (Foto Bjerking). 

9.3.2 Upphöjd regnväxtbädd 

En regnväxtbädd anläggs med syfte att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor. De är 

vanliga i många olika miljöer, till exempel på kvartersmark, bostadsgårdar och vid 

parkeringsytor och kan anläggas antingen upphöjda eller nedsänkta relativt omslutande mark. 

Bäddarna kan utformas som en rabatt med växter eller träd efter önskemål och till 

regnväxtbädden kan dagvattnet ledas via stuprör, ytlig avrinning, brunnar eller via ledningar. 

Den övre delen av regnväxtbädden utformas som ett ytligt magasin dit vatten kan tillrinna och 
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tillfälligt uppehållas. Vattnet infiltreras därefter genom markbäddens lager av filtermaterial och 

renas genom upptaget till mark och växter, se figur 11.  

Botten av regnväxtbädden fylls med makadam och om regnväxtbädden placeras på bjälklag 

eller mark där infiltration inte är möjlig eller olämplig anläggs en utloppsledning i botten. Om 

infiltration är lämplig och möjlig kan botten göras öppen för att låta vattnet infiltrera till 

underliggande mark.  

Vid anläggning av en växtbädd krävs det en regelbunden bevattning som bör följas upp för att 

säkerställa att växtligheten etableras, behovet kan även uppstå vid torka. Under tid kan det 

tillkomma kompletterande planteringar. Ytterliggare krävs ett visst underhåll i form av 

ogräsrensning och renhållning kring stuprör/brunnar, in-/utlopp och bräddavlopp. Efter en längre 

tid kan genomsläppligheten minska och ytlagret sättas igen, vilket kan åtgärdas genom att 

ytlagret luckras upp eller tas bort och ersätts. Genom att ta bort ytlagret reduceras också risken 

för frisättning av de ackumulerade ämnena. Fördelen med växtbäddar är att det både ger en 

flödesutjämning och en hög rening av dagvattnet.  

 

 
Figur 11. En typskiss över en regnväxtbädd (övre bild). Ett exempel på en regnväxtbädd intill byggnad där 
vatten tillrinner via befintliga stuprör (undre bild), (foto Sweco). 
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9.3.3 Makadamdike 

Makadamdiken kan utformas på en rad olika vis och används främst i syfte att fördröja och 

samtidigt avleda dagvatten men kan även bidra till viss rening av vattnet genom sedimentering. 

Avledning från hustak till diken kan göras ytligt med stuprörskastare. 

Ett makadamdike bör vara cirka en meter djupt och fylls med makadam, se figur 12. Diket 

rekommenderas ha en bottenbredd på minst 0,5 m beroende på förmodade flöden och 

lutningen i längdled bör inte överskrida 1 %. Det översta lagret består av ett genomsläppligt 

lager, exempelvis makadam med mindre kornstorlek. Diket kan antingen anläggas med öppen 

botten och låta vattnet infiltrera eller med tät botten där vattnet avleds via dräneringsrör. 

Dräneringsröret som avleder vattnet till dagvattennätet kan fördelaktigt placeras ett par 

decimeter ovanför botten för att skapa utrymme för partiklar att sedimentera. Lämpligheten av 

öppen botten beror av föroreningsbelastning och möjligheten att infiltrera vatten till 

underliggande mark.  

Om omkringliggande byggnationer eller anläggningar riskerar att skadas vid bräddning bör en 

avledning av kraftiga flöden till ledningsnät eller förbi anläggningen säkerställas. Till exempel 

kan en bräddbrunn anläggas i nivå med högst tillåtna vattennivå. 

Underhåll sker genom renhållning och rensning av ogräs vid behov. Om översvämningsskydd 

anläggs bör detta regelbundet kontrolleras för att undvika igensättning. Efter en längre tid kan 

makadamfyllningen behöva bytas då igensättning kan ske på grund av sedimenterade partiklar. 

Tidsramen för detta behov beror dock på belastningsgraden. Vintertid finns risk för igenfrysning 

vilket minskar infiltrationsförmågan och därmed även reningseffekten. 

Makadamdiket som föreslås för Ekhammar 4:405 kommer inte vara körbart då det föreslås inom 

en del av förskolegården där trafik normalt inte förekommer.  

 

Figur 12. Exempel på öppet krossdike (foto Bjerking). 
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9.4 Reningseffekt 

Generella reningseffekter för de föreslagna åtgärderna makadamdike, regnväxtbädd samt grönt 

tak redovisas i Tabell 8. Reningsberäkningen basers på schablonvärden och bör ses som en 

fingervisning och kan ge en indikation över hur det framtida föroreningsbidraget från 

planområdet kan komma att påverkas efter föreslagen dagvattenhantering. Resultat av 

föroreningsberäkning efter föreslagen rening visar på en minskad föroreningsbelastning efter 

exploatering inklusive föreslagna dagvattenåtgärder för både Alternativ 1 och Alternativ 2, se 

Bilaga 2.  

Tabell 8. Generella reningseffekter i makadamdike, regnväxtbädd och grönt tak (StormTac v.22.3.2) 

Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni SS BaP 

Makadamdike 

54 55 69 66 79 79 66 47 64 29 

Regnväxtbädd 

57 70 92 93 95 90 80 84 78 63 

Grönt tak 

-220 -120 65 -100 20 20 25 35 90 NaN 

 

Tabell 8 visar att ämnena fosfor, kväve och koppar kan öka från taket och snarare släppa 

ämnen i stället för att reducera dem. Detta beror på att de generella reningseffekterna som 

används i StormTac är baserade på antagandet att det gröna taket gödslas. Av denna 

anledning rekommenderas endast att det gröna taket gödslas vid behov och i sådan mängd att 

alla näringsämnen kan tas upp av växtligheten.  

9.5 Materialval 

Val av byggnadsmaterial är en mycket viktig del i att uppnå miljökvalitetsnormerna och källor till 

föroreningar i dagvatten kan begränsas genom kloka materialval. Exempelvis bör tak- och 

fasadmaterial som koppar, zink och dess legeringar undvikas. Plastbelagda plåttak avger 

organiska föroreningar och lösningar som behöver gödsling kan leda till ökad tillförsel av 

näringsämnen till dagvattnet. Generellt bör därför inte material som ger ifrån sig miljöskadliga 

ämnen föreskrivas. Byggvaror bör klara egenskapskriterier som satts upp av 

branschorganisationer samt är i linjer med EU:s kemikalielagstiftning REACH. Byggnationen bör 

verka för att uppnå Sveriges nationella miljömål ”Giftfri miljö” genom att fasa ut ämnen med 

farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter. 

Vid gödsling av exempelvis planteringar och gröna tak är det också viktigt att rätt mängd gödsel 

ges vid ett tillfälle då växtligheten har möjlighet att tillgodose näringen. Om ett överskott sker tas 

inte näringsämnena upp och riskerar att avledas till recipienten. 

10 Planbestämmelser 

Följande planbestämmelser är hämtade från Boverket11,12 och kan vara tillämpliga vid reglering 

av dagvatten i detaljplan. Planbestämmelserna som anses kunna vara aktuella för denna 

 
11 Boverket – Planbestämmelser om dagvatten, https://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering 
/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-detaljplan/planbestammelser-om-dagvatten/ (2018-08-31) 
12 Boverket – Planbestämmelser för detaljplan, https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/ detaljplan/planbestammelser/ 
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detaljplan är egenskapsbestämmelser för kvartersmark. Då den norra delen av planområdet 

kommer hårdgöras ytterligare jämfört med dagens situation rekommenderas den södra delen 

behållas grön för att säkerställa viss infiltration samt minska dagvattenavrinningen. Detta kan 

göras genom att reglera huruvida marken får hårdgöras (bx) eller att ange att en viss andel av 

marken ska vara genomsläpplig (bx). Ytterligare alternativ för detta är att använda 

prickad/korsprickad mark för denna del av planområdet. 

11 Påverkan på MKN 

Då samtliga beräknade mängder och halter beräknas minska vid exploatering oavsett alternativ 

1 eller 2, förutsatt att föreslagna åtgärder implementeras, bedöms att exploateringen inte 

försvårar för recipienten att uppnå MKN utan i stället har en positiv effekt då 

föroreningsinnehållet beräknas minska. Detaljplanenens genomförande har därmed en 

förbättrande effekt på vattenförekomsten avseende samtliga undersökta föroreningsämnen. 

12 Slutsats och rekommendationer 

Den planerade exploateringen beräknas innebära ett ökat dagvattenflöde samt 

föroreningsinnehåll från planområdet om inga åtgärder för fördröjning eller rening av dagvatten 

vidtas. För att undvika detta föreslås fördröjande och renande dagvattenåtgärder inom 

planområdet. Åtgärderna syftar till att förbättra möjligheten att uppnå MKN och dagvatten 

föreslås omhändertas lokalt inom fastigheten med hjälp av gröna tak, regnväxtbäddar samt ett 

gräsbeklätt makadamdike. En total fördröjningsvolym om ca 13 m3 respektive 11 m3 dagvatten 

krävs för Alternativ 1 respektive 2 för att nå åtgärdsnivån motsvarande fördröjning av 20 mm 

från hårdgjorda ytor.  

Efter exploatering och med föreslagna åtgärder för dagvatten uppnås erforderlig 

fördröjningsvolym och föroreningsinnehållet beräknas att minska till recipienten jämfört med 

idag. Planen bedöms därför inte försvåra för recipienten att uppnå MKN utan i stället ha en 

positiv effekt då föroreningsinnehållet beräknas minska efter exploatering med föreslagna 

åtgärder för Alternativ 1 såväl som Alternativ 2. 

Då naturliga rinnstråk korsar planområdet och den planerade tillbyggnaden i Alternativ 1 

placerats på så vis att ett rinnstråk blockeras behöver fortsatt avledning av vattnet som rinner 

från öst till väst säkerställas. Det är viktigt att marken höjdsätts så att vattnet kan rinna runt 

byggnaden samt att marken närmast byggnaden lutar bort från byggnaden för att undvika 

stående vatten intill fasad. Marken bör ha en lutning på ca 2 % och på så vis skapa en 

avrinningsmöjlighet för vattnet runt tillbyggnaden. Det föreslagna makadamdiket 

rekommenderas utföras skålat för att kunna fördröja vatten vid större regn eller skyfall. 
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Bilaga 1 - Ytliga avrinningsområden 
och rinnvägar

Uppdragsnamn: Pärlans Förskola
Uppdragsnummer: 22U1372
Handläggare: Emelie Holm
Datum: 2022-11-21
Version: Slutversion

0 290 580145 Meter

¯

Teckenförklaring
Planområde
Rinnriktning

Rinnvägar
Lågpunkter vid 50 mm regn

Mälaren-Görveln

Hela planområdet samt kartområdet är 
beläget inom samma ytliga avrinningsområde



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 5 - Dagvatten Pärlans förskola, Bjerking, den 21 november 2022

 

 PM Dagvatten Pärlans förskola 
Daterad: 2022-11-21 

 22U1372 

 

Bilaga 2 – Föroreningsberäkningar 

 

Alternativ 1 

 
Tabell 1. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac 
v.22.3.2). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation har markerats med fet stil 

Ämne Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 
Alternativ 1 utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation Alternativ 1 
med föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) kg/år 0,057 0,053 0,044 

Kväve (N) kg/år 0,78 0,82 0,40 

Bly (Pb) kg/år 0,0032 0,0033 0,0017 

Koppar (Cu) kg/år 0,0098 0,01 0,0046 

Zink (Zn) kg/år 0,029 0,032 0,011 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00019 0,00022 0,000063 

Krom (Cr) kg/år 0,0040 0,0045 0,0018 

Nickel (Ni) kg/år 0,0023 0,0024 0,0015 

Suspenderad substans (SS) kg/år 22 22 13 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,0000071 0,0000073 0,0000049 

  

 
Tabell 2. Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac v.22.3.2). 
Halter som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med fet stil 

Ämne Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 
Alternativ 1 utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation Alternativ 1 
med föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) µg/l 89 82 75 

Kväve (N) µg/l 1200 1300 690 

Bly (Pb) µg/l 5,0 5,1 2,9 

Koppar (Cu) µg/l 15 16 7,8 

Zink (Zn) µg/l 46 50 20 

Kadmium (Cd) µg/l 0,30 0,34 0,11 

Krom (Cr) µg/l 6,2 6,9 3,1 

Nickel (Ni) µg/l 3,6 3,7 2,5 

Suspenderad substans (SS) µg/l 35 000 34 000 22 000 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,011 0,011 0,0084 
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Alternativ 2 

 
Tabell 3. Föroreningsbelastning för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac 
v.22.3.2). Mängder som ökar jämfört med befintlig situation har markerats med fet stil 

Ämne Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 
Alternativ 2 utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation Alternativ 2 
med föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) kg/år 0,057 0,051 0,022 

Kväve (N) kg/år 0,78 0,71 0,32 

Bly (Pb) kg/år 0,0032 0,0027 0,0015 

Koppar (Cu) kg/år 0,0098 0,01 0,0036 

Zink (Zn) kg/år 0,029 0,025 0,0094 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00019 0,00017 0,000063 

Krom (Cr) kg/år 0,0040 0,0035 0,0016 

Nickel (Ni) kg/år 0,0023 0,0021 0,0014 

Suspenderad substans (SS) kg/år 22 19 10 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,0000071 0,0000057 0,0000046 

  

 
Tabell 4. Föroreningshalter för befintlig och planerad markanvändning inom planområdet enligt schablonhalter (StormTac v.22.3.2). 
Halter som ökar jämfört med befintlig situation är markerade med fet stil 

Ämne Enhet Befintlig situation 
Planerad situation 
Alternativ 2 utan 

dagvattenåtgärder 

Planerad situation Alternativ 2 
med föreslagen 

dagvattenhantering 

Fosfor (P) µg/l 89 86 37 

Kväve (N) µg/l 1200 1200 540 

Bly (Pb) µg/l 5,0 4,6 2,5 

Koppar (Cu) µg/l 15 15 6,2 

Zink (Zn) µg/l 46 43 16 

Kadmium (Cd) µg/l 0,30 0,30 0,11 

Krom (Cr) µg/l 6,2 6,0 2,7 

Nickel (Ni) µg/l 3,6 3,5 2,5 

Suspenderad substans (SS) µg/l 35 000 32 000 17 000 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,011 0,0097 0,0079 

 



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 5 - Dagvatten Pärlans förskola, Bjerking, den 21 november 2022

Bilaga 3A - Dagvattenåtgärder Alternativ 1

Uppdragsnamn: Pärlans Förskola
Uppdragsnummer: 22U1372
Handläggare: Sara Värnqvist/
Emelie Holm
Datum: 2022-11-21
Version: Sluthandling

0 10 205 Meter

¯

Teckenförklaring
Planområde
Rinnriktning
Sekundär avrinning alt 1

Dagvattenåtgärder Alternativ 1
Åtgärdstyp

Grönt tak
Makadammdike
Regnväxtbädd

Ungefärlig anslutningspunkt
Situationsplan Alternativ 1

Markanvändning Alternativ 1
Gårdsyta
Parkering
Skogsmark
Takyta

Regnväxtbäddar för takvatten
Fördröjning: 2,3 m3

Ytbehov: 34 m2

Makadamdike för takvatten och
övriga hårdgjorda ytor

Fördröjning: 7,8 m3

Ytbehov: 26 m2

Grönt tak för takvatten
Fördröjning: 3,1 m3

Ytbehov: minst 52  m2

Ytbehovet är baserat på att 
regnväxtbäddar har ett djup på 7 cm.
Makadamdiket har antagits med ett 

djup om 1 m och porositet 30 %.
Det gröna taket har antagits med ett 
djup om 20 cm och porositet 30 %. 
Det rekommenderas att hela tillö-

byggnaden anläggs med grönt tak.
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Bilaga 3B - Dagvattenåtgärder Alternativ 2

Uppdragsnamn: Pärlans Förskola
Uppdragsnummer: 22U1372
Handläggare: Sara Värnqvist
/Emelie Holm
Datum: 2022-11-21
Version: Sluthandling

0 10 205 Meter

¯

Teckenförklaring
Planområde
Rinnriktning alt 2
Sekundär avrinning alt 2

Markanvändning Alternativ 1
Gårdsyta
Parkering
Skogsmark
Takyta

Ungefärlig anslutningspunkt
Situationsplan Alternativ 2

Åtgärdstyp
Makadammdike
Regnväxtbädd

Regnväxtbäddar för takvatten
Fördröjning: 3,4 m3

Ytbehov: 34 m2

Makadamdike för takvatten och
övriga hårdgjorda ytor

Fördröjning: 7,8 m3

Ytbehov: 26 m2

Ytbehovet är baserat på att 
regnväxtbäddar har ett djup på 10 cm.
Makadamdiket har antagits med ett 

djup om 1 m och porositet 30 %.
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PM-Buller 

Förskolan Pärlan 

På fastigheten Ekhammar 4:405 i Upplands-Bro ska en förskola anläggas i en tidigare 

bostadsbyggnad. Syftet med detaljplanen är att ändra användning av fastigheten Ekhammar 

4:405 från endast bostadsändamål till att också tillåta förskoleverksamhet. Den tidigare 

bullerbedömningen som utgjorde underlag till detaljplanen baseras på kommunens övergripande 

bullerkartläggning. Planen har varit ute på samråd och Länsstyrelsen framhåller i sina 

synpunkter att en platsspecifik utredning saknas och vill därför att bullerskydd ska uppföras och 

säkerställas genom att de ritas in på plankartan. Structor Akustik har fått uppdraget att göra 

platsspecifika utredning av buller från trafik på fastigheten Ekhammar 4:405.  

 

Detta PM ska ersätta den tidigare bullerbedömningen, ligga grund för det fortsatta planarbetet 

och undersöka om skärmåtgärder behövs för att innehålla bullerriktvärden. 
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Bedömningsgrunder 

Eftersom arbetet med planen påbörjades före år 2015 utgör de riktvärden för trafikbuller som 

riksdagen fastslagit i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 bedömningsgrund för 

detaljplanen. I propositionen anges enbart riktvärden för bostäder.  

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder och 

infrastruktur. 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 55  - 

 på uteplats 

 

70 b) 

a) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

 

Riktvärden för trafikbuller vid skolor och förskolor 

Nedan återges Naturvårdsverkets riktvärden1 för skolgård/förskolgård vid nybyggnation av 

skola/förskola. 

Tabell 2. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 

(frifältsvärde).  

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå för 

dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå 

(dBA, Fast) 

De delar av gården som är avsedda för 

lek, vila och pedagogisk verksamhet  

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården  55 70a
 

a) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården 

nyttjas (exempelvis 07–18). 

Värdena som anges för de delar som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet bör 

uppfyllas. För övriga ytor är värdena en målsättning.  

  

 
1 ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik”, Naturvårdsverket vägledning NV-01534-17 
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Underlag trafik 
De senast uppmätta trafikflödena hos Upplands-Bro kommun för de aktuella vägsträckorna är 

från 2022. Erhållna flöden har räknats upp med uppräkningsmetoden EVA2 i enlighet med 

Trafikverkets anvisningar till år 2040.    

 

 

Vägnamn/sträcka 
Hastighet 

[km/h] 

Väguppgifter 

mätningsår / prognosår 

År 
ÅDT 

[fordon/dygn] 

Tung 

trafik [%] 

Skyttens väg 30 2022 / 2040  1 000 / 1 300  5 / 5 

Bygdegårdsvägen 40 2022 / 2040  900 / 1 100  5 / 5 

Västra Ryds väg 40 2040 1 100 5 

 

 

Resultat  
Nedan redovisas beräkningsresultatet vid fasad och 1,5 m över mark för förskolan och dess 

gård. Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar 

riktvärdena för ljuddämpad sida. Maximal ljudnivå under dagtid redovisas. Resultaten 

sammanfattas och kommenteras nedan. 

 

  
  

 
2 Effekter vid väganalyser 
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Ljudnivåer vid fasad  

Den högsta beräknade ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 54 dBA för prognosåret 2040. 

Den maximala ljudnivån uppgår till 75 dBA. Om byggnaden ska användas som bostad så klaras 

infrastrukturpropositionens riktvärden för fasad. För skolbyggnader finns inget riktvärde vid 

fasad.  

 

Ljudnivå uteplats 

På fastighetens södra sida klaras 70 dBA maximal ljudnivå för uteplats enligt 

infrastrukturpropositionen. 

 

Ljudnivåer vid skolgård 

För prognosåret beräknas ljudnivåer klara riktvärden för lek, vila och pedagogisk verksamhet 

om 50 dBA dagekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå för majoriteten av fastighetens 

gårdsyta. På fastighetens norra sida överskrids riktvärdena. Där planeras det dock ej för lekytor 

utan för parkering, cykelställ och entré. Det medför att den ytan kan undantas från riktvärdena, 

se bild nedan.  
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Riktvärden inomhus 

Riktvärden inomhus bedöms kunna klaras. Detta bör dock kontrolleras vid bygglovsansökan.  

 

Slutsats 

De beräknade bullernivåerna för framtidsscenariot 2040 klarar gällande riktvärden för såväl 

bostäder som skola, varför inga bullerskyddsåtgärder behöver vidtas.  

 

 

Structor Akustik AB 

 

 

My Broberg    Granskad: Lars Ekström 
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1 Sammanfattning 

Jordlagerföljden består i allmänhet överst av ett upp till ca 0,5 m mäktigt lager fyllning ovan 0,5 

- 4,8 m friktionsjord vilandes på berg. Bergets överyta har påträffats mellan ca 0,5 – 4,8 m 
under markytan. Grundvattnets trycknivå har inte noterats. Normala radonhalter har uppmätts 
vilket medför att planerad byggnation kan utföras radonskyddad. Byggnaden föreslås 
grundläggas med hel platta direkt på mark på sprängstensbotten, förekommande morän eller 
torrskorpelera.  

Temporära ledningsschakter i fyllning/friktionsjord kan utföras ner till ca 2 m under befintlig 
markyta med släntlutning 1:1,5 utan särskilda förstärkningsåtgärder. Detta under förutsättning 
att släntkrön hålls fritt minst 1,0 m och att last på släntkrön inte överstiger 2 ton/m2.  

Fastigheten ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens vattenskyddsområde vilket 
skall beaktas vid projektering. Till exempel får markutfyllnad eller återfyllnad av schakt endast 

ske med rena massor. 

Med hänsyn till markförhållanden på platsen bedöms fastigheten lämplig för planerad 
förskoleverksamhet. Någon risk för ras eller skred föreligger inte. För att bättre skydda sig mot 
framtida kraftiga skyfall och erosion föreslås att markytor bekläds med växter i så stor 
omfattning som möjligt.  

 

 

  



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 7 - Projekterings PM Geoteknik, Bjerking, den 12 oktober 2022

 

Bjerking AB  Box 1351  75143 Uppsala  Telefon 010-211 80 00  Fax 010-211 80 01  www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  F-skattebevis 

Uppdrag.nr: 22U1539

Sida 4 (9)

2 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utfört en geoteknisk 

undersökning på fastigheten Ekhammar 4:405 som underlag för projektering av en utbyggnad 
och för att besvara frågor från Länsstyrelsen. Det undersökta området ligger i Kungsängen, 
Upplands-Bro kommun. Se Figur 1 för ungefärligt undersökningsområde.  

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Bild erhållen från beställaren. 

3  Objektsbeskrivning – översiktlig 

Planerad byggnation omfattar en komplementbyggnad med ändamål för förskola och bostad. 

4 Utförda undersökningar 

Resultaten från utförda undersökningar framgår av tillhörande Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) med uppdragsnummer 22U1539, daterad 2022-09-27, upprättad 
av Bjerking AB. 
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5 Markförhållanden 

Jordlagerföljden består i allmänhet överst av ett lager fyllning överlagrandes friktionsjord 
vilandes på berg. Bergets överyta har påträffats mellan ca 0,5 – 4,8 m under markytan.  

Fyllningens mäktighet uppgår till som mest ca 0,5 m. Innehållet utgörs av sand, grus och lera. 
För fältanteckningar, se Bilaga 1 i tillhörande MUR. 

Kohesionsjord har endast påträffats i en punkt (22B01) och utgjordes där av 0,5 meter 
torrskorpelera. Torrskorpeleran noterades innehålla finsand och silt och närmst markytan även 

humusjord. 

Friktionsjorden utgörs av morän med en mäktighet som i undersökta punkter varierar mellan 
ca 0,5 – 4,8 m. Friktionsjorden benämns som medelfast till fast. Notera att enstaka block har 
genomborrats vid sondering i friktionsjorden. I upptagna skruvprover har friktionsjorden 
bedömts utgöras av siltig och sandig morän.  

Berget har inte undersökts närmare men bedöms som homogent utifrån utförda 
jordbergsonderingar ner i berg. 

6 Risk för skred och ras  

Marken i området utgörs i huvudsak av morän som i undersökta punkter har en mäktighet 
mellan ca 0,6 – 4,6 m. Djup till berg varierar mellan ca 0,5 – 4,8 m. I borrpunkt 22B01, som 

ligger längst bort från slänten, påträffades ca 0,5 m torrskorpelera.  

Skred sker i kohesionsjordar, d.v.s. lera och silt. För att skred skall kunna inträffa behöver 
lera/silt av sämre beskaffenhet och större mäktigheter förekomma kombinerat med en större 
höjdskillnad. I aktuellt fall är förekommande lerskikt begränsat samt av mycket fast 
beskaffenhet, så kallad torrskorpelera. Sammanfattningsvis innebär detta att det inte föreligger 

någon risk för skred inom fastigheten. 

Ras utbildas i friktionsjordar, som t.ex. morän. Risk för ras föreligger om lutningen överskrider 
materialets friktionsvinkel, d.v.s. mellan ca 35 – 45 grader. Lutningen i slänten är beräknad till 
som mest ca 6 grader. Där marklutningen är som störst förekommer dessutom berg på ringa 
djup. Någon risk för ras föreligger således inte inom fastigheten. 

7 Sättningar – allmänt  

Den primära undergrunden utgörs av berg och morän och är inte känslig för tillskottslast. 
Förekommande lera är av torrskorpekaraktär och av ringa mäktighet vilket innebär att 
förväntade sättningar vid belastningsökning blir mycket små. Överslagsmässigt ger en jämn 
utbredd tillskottslast på 20 kPa (motsvarade upphöjning med ca 1,0 m fyllning) en förväntad 

sättning i storleksordningen <0,5 cm.  

I påträffad fyllning i utförda borrpunkter (dvs utanför befintlig byggnad) kan däremot besvärande 
sättningar utbildas eftersom fyllningen sannolikt lagts utan krav på innehåll eller komprimering. 
En följd av sättningar kan bli att den nya byggnaden sätter sig ojämnt.  

Fyllningen under befintlig byggnad förutsätts vara av kvalificerat material och ha blivit anlagd 

fackmannamässig och innebär därmed inte en risk för sättningar.   
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Sättningar innebär inte en risk för människor. 

8 Radon 

Radonhalten i porluften har mätts i 3 sonderingspunkter vars placering framgår av planritning G-
10.1-01 i tillhörande MUR. 

De utförda mätningarna visar att marken inom undersökningsområdet innehåller normala 
radonhalter. Marken klassificeras således som normal vilket medför att planerad byggnation kan 
utföras radonskyddat. 

9 Grundvatten 

Grundvatten förekommer djupare ner i friktionsjorden utmed bergets överyta och i sprickor i 

berg. Mindre lokala grundvattenytor kan även förekomma i lokala lågpunkter utmed bergets 

överyta.  
Det skall även nämnas att fastigheten ligger inom sekundär skyddszon för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde vilket skall beaktas vid all projektering. Till exempel får markutfyllnad eller 
återfyllnad av schakt endast ske med rena massor. 

10 Grundläggning  

Utifrån undergrundens geotekniska förutsättningar och förväntad tillskottslast föreslås planerad 
byggnad grundläggas med hel kantförstyvad platta av betong direkt i mark på packad 
sprängstensbotten, förekommande morän eller torrskorpelera. Omfattning av eventuellt 
sprängningsarbete beror av byggnadens höjdsättning 

Före grundläggning skall förekommande mulljord och fyllning schaktas bort. Fyllning med grus 
eller krossmaterial för grundläggning av byggnad skall utföras enligt CEB.212, Anläggnings 
AMA 17. Fyllning för byggnad skall utföras enligt figur CEB.2/1, Anläggnings AMA 17, se Figur 
2. 

Grundkonstruktioner förses med sedvanligt fuktskydd i form av kapillärbrytande och dränerande 

skikt samt runtomliggande dräneringsledning. För att erhålla avsedd effekt placeras dräneringen 
som högst i det kapillärbrytande skiktets underkant. 
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Figur 2. Omfattning av packad fyllning för grundläggning av byggnad, golv o d.  

Urklipp ur AMA Anläggning 17. 

10.1.1 Omräkningsfaktor 

Bestämning av omräkningsfaktor i Tabell 1 har utförts i enlighet med kapitel 3.2.3 IEG rapport 
7:2008 för plattgrundläggning. För fyllning av grus och krossmaterial ansattes 
omräkningsfaktorn lika med 1,0 då vald materialegenskap ej är bestämd mot bakgrund av 
sondering eller provtagning. 

Tabell 1. Beräkning av omräkningsfaktor för plattgrundläggning. 

Delfaktor Förklaring Intervall Utvärdering 

��,�,�,� Hänsyn till fältundersökningens omfattning och kvalitet. 
Materialegenskapen har ansatts från tabellvärden. 

 

0,8 – 1,1 0,9 

��,� Hänsyn till geometri och utformning. Kantförstyvad platta 
kan ses som långsträckt platta vilket ger en stor involverad 
jordvolym som förmår överföra last från svaghetszon till 

fasta delar av marken. 

0,9 – 1,0 1 

�	,
 Hänsyn till typ av brott. Segt brott då det förekommer 
sättningar innan jorden går till brott. I detta fall gäller 
dränerade förhållanden. 

1,1 1,1 

����� Sammanvägning  
(����� � ��,�,�,�  ∙  ��,� ∙  ��,�) 

 = 0,99 

 

 

10.1.2 Partialkoefficienter 

Plattgrundläggning utförs enligt dimensioneringssätt 3, DA3, i enlighet med Eurokod SS EN 
1997. Fasta partialkoefficienter ansluter till nationell bilaga BFS 2013:10 (EKS 11) tabell I-6 och 
framgår i denna rapport av Tabell 2. 
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Tabell 2. Fasta partialkoefficienter. 

Jordparameter Beteckning Uppsättning ”M2” 

Friktionsvinkel, tan (φ) �� 1,3 

Tunghet �� 1,0 

E-modul - - 

Odränerad skjuvhållfasthet ��� 1,5 

Vid dimensionering i STR/GEO av bärighet ska konstruktionslast räknas enligt BFS 2013:10  
Tabell B-3 och geotekniska laster enligt Tabell B-4. 

10.1.3 Valda materialegenskaper 

Materialegenskaper i Tabell 3 har ansatts med avseende på härledda värden från tabellvärden 
från kapitel 5 ur TK GEO 13. 

Tabell 3. Valda materialegenskaper vid dimensionering av plattgrundläggning. 

Jord  Materialegenskaper Valda värden 

Torrskorpelera 
 

Tunghet 

Skjuvhållfasthet 

Kohesionsintercept 

Drän. friktionsvinkel 

17 kN/m3 

50 kPa 

0,115 ∙ odrän.skjuvh. 

28 grader 

Friktionsjord 
 

Tunghet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

20 kN/m3 (11 kN/m3)* 

38 grader 

15 MPa 

Krossmaterial 

(packad enligt AMA 17) 

Tunghet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

18 kN/m3 (11 kN/m3)* 

42 grader 

45 MPa 

Packad  

sprängstensbotten 

Tunghet 

Friktionsvinkel 

E-modul 

18 kN/m3 (11 kN/m3)* 

42 grader 

45 MPa 

* Effektiv tunghet under grundvattenytan. 

 

11 Schakt och stabilitet 

Temporära ledningsschakter i morän/friktionsjord kan utföras ner till ca 2,0 m under befintlig 
markyta med släntlutning 1:1,5 utan särskilda förstärkningsåtgärder1. Detta under förutsättning 
att släntkrön hålls fritt minst 1,0 m och att last på släntkrön inte överstiger 2 ton/m2.  

Berget ligger ytligt i borrpunkt 22B03, beroende på grundläggningsdjup kan schakt i berg bli 
aktuellt. 

 
1 Typschakt 9 ur Schakta säkert 2015. 
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Ytvatten i schakt kan förväntas via befintlig permeabel (vattenförande) fyllning/mulljord. 
Länshållning bedöms kunna utföras inom schakt i filterförsedda pumpgropar. Observera att 
sänkning av grundvatten/markvatten samt avledning till recipient, dag- eller spillvattennätet kan 

vara tillståndspliktigt. 

12 Klimatförändringar 

Mot bakgrund av rådande markförhållanden bedöms det inte förekomma några geotekniska 

risker med ett förändrat framtida klimat. Framtida klimatförändringar innebär sannolikt att 

extremväder blir mer vanligt förekommande. Kraftigare och mer återkommande skyfall kan 

behöva beaktas för fastighetens dagvattenhantering. Markytor bör även vara växtbeklädda med 

hänsyn till risken för erosion. 

13 Övrigt 

I god tid före arbetenas start bör en riskanalys avseende omgivningspåverkan upprättas. Där 
utförs en inventering av angränsande byggnader och anläggningar. Vidare anges erforderlig 
omfattning av exempelvis syneförrättning, kontrollavvägning och vibrationsövervakning. Vid 
vibrationsövervakning anges även max tillåtna vibrationsnivåer för respektive kontrollobjekt. 

I aktuellt fall gäller detta för planerade schaktningsarbeten. 
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Henrik Håkansson 
010-211 81 06 
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1 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utfört en geoteknisk 

undersökning på fastigheten Ekhammar 4:405 som underlag för projektering av en utbyggnad 

och för att besvara frågor från Länsstyrelsen. Det undersökta området ligger i Kungsängen, 

Upplands-Bro kommun. Se Figur 1 för ungefärligt undersökningsområde.  

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Bild erhållen från beställaren. 

2 Objektbeskrivning – översiktlig  

Planerad byggnationen omfattar en komplementbyggnad med ändamål för förskola och bostad. 

3 Underlag för undersökningen 

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• Jordartskarta från SGU. 

• Digitalt kartunderlag. 
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• Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

• Situationsplan erhållen av Jonnie Malmlöf den 2022-09-09. 

4 Tidigare undersökningar 

Inga tidigare undersökningar är kända i närområdet. 

5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(Eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt ändringsförfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1 

och Tabell 2 för gällande standarder eller andra styrande dokument. 

Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar. 

Fältundersökning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Europastandarder  

Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och 

metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

Geoteknisk undersökning och provning – Provtagning genom 

borrnings- och utgrävningsmetoder och 

grundvattenmätningar;  

Del 1: Tekniskt utförande 

SS-EN-ISO 22475-1 

Övriga, ej Europastandarder  

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 

Trycksondering SGF Rapport 1:2013 

 

Tabell 2. Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning. 

Planering och redovisning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Beteckningssystem SGF och BGS 

”Beteckningssystem för 

geotekniska utredningar” 

2001:2 

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; 

Del 2: Marktekniska undersökningar 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok.  

Allmänna råd och metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  
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6 Geoteknisk kategori 

Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk kategori 2.  

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan ca +14,8 till +16,8.  

7.2 Ytbeskaffenhet 

Marken i området utgörs av skogmark/lekgård/grusad yta. Enligt SGU:s jordartkarta utgörs 

undergrunden av lera som i sydöst gränsar mot berg.  

8 Positionering 

Utsättning av sonderingspunkter har utförts av mätansvarig Göran Andervass med GNSS-

instrument och totalstation. Mätningarna är utförda i mätklass B enligt Geoteknisk Fälthandbok 

(SGF Rapport 1:2013). Höjd har kontrollerats mot fix Lantmäteriets stompunkt nr 108_1_9111, 

+10,387. 

 
Höjdsystem:  RH 2000 

Koordinatsystem: SWEREF 99 1800 

9 Fältundersökningar 

Sondering och provtagning har utförts med borrvagn utrustad med fältdator för insamling av 

undersökningsdata i digitalt format. 

9.1 Utförda sonderingar 

• 5 jordbergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta. 

• 2 trycksonderingar för kontroll av jordens mäktighet och karaktär. 

9.2 Utförda provtagningar 

Störd provtagning har utförts enligt följande: 

• 3 punkter för provtagning med skruvborr samt okulär jordartsbedömning. 

9.3 Undersökningsperiod 

Geoteknisk sondering och provtagning utfördes under september månad 2022.  

9.4 Fälttekniker 

Fältarbetet utfördes under ledning av fältgeotekniker Magnus Björkbäck.  

9.5 Provhantering geoteknik 

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. 
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10 Radon 

10.1 Marcus 10 

För bestämning av radonhalt i porluften utfördes mätningar med direktregistrerande 

radongasmätare av typ Marcus 10. Mätdjupen valdes enligt metodstandard till ca 0,7 m för att 

minska variationer i radonhalten orsakade av nederbörd, temperatur etc. Observera att 

radonhalten, i en och samma jordart, även kan variera kraftigt på grund av skillnader i uranhalt 

(radiumhalt), fuktighet samt radontransport från andra jord- och bergarter i närheten. 

Porluftens radonhalt har mätts i nedan redovisade punkter, se Tabell 3. 

Provtagningspunkternas lägen framgår av tillhörande planritning G-10.1-01. 

Tabell 3. Radonhalt i provpunkter (kBq/m3 = kiloBecquerel per kubikmeter). 

Provtagningspunkt Radonhalt [kBq/m3] Djup [m] Jordart 

22B02 12 0,6 Morän 

22B04 12 0,7 Friktionsjord 

22B06 4 0,6 Morän 

 

11 Värdering av undersökning 

Den geotekniska undersökningen utfördes utan några större problem. Det var dock lite svårt att 

komma till med hänsyn till den utrustning som fanns på platsen. 

12 Redovisning 

Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS 

beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24) 

enligt SS-EN ISO 14688-1. 

12.1 Bilagor 

Benämning Beskrivning Antal sidor 

Bilaga 1 Jordprovstabell  1 

 

12.2 Ritningar 

Ritning Innehåll Skala A3 Daterad 

G-10.1-01 Planritning   1:200 2022-09-27 

G-10.2-01 Sektion A-A 1:100 2022-09-27 

G-10.2-02 Sektion B-B 1:100 2022-09-27 

G-10.2-03 Sektion C-C 1:100 2022-09-27 
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Bilaga 1 - Jordprovstabell 

Uppdrag Provtagningsdatum Provtagare 

22U1539 
Pärlans förskola 
Ekhammar 4:405 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

2022-09-19  Magnus Björkbäck 

Borrpunkt Djup (m) Metod Jordart Anmärkning 

22B01 0,0 - 0,3 Skr Fyllning/ lera grus sand 
 

 
0,3 - 0,5 

 
siltig humushaltig Torrskorpelera 

 

 
0,5 - 0,8 

 
finsandig siltig Torrskorpelera 

 

22B03 0,0 - 0,06 Skr Fyllning/ 
 

 
0,06 - 0,2 

 
Fyllning/ sand 

 

 
0,2 - 0,4 

 
Fyllning/ sand grus 

 

 
0,4 - 0,5 

 
sandig siltig Morän 

 

22B05 0,0 - 0,1 Skr sandig Humusjord 
 

 
0,1 - 0,8 

 
sandig siltig Morän 
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FRONT VVS AB     Elektrogatan 10, 171 54 Solna 

 

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 

0.1 BAKGRUND 3 

1.0 HUVUDDRAG 3 

2.0 VATTEN OCH AVLOPP 4 

2.1 DIMENSIONERANDE UPPGIFTER FÖR VATTEN OCH 
SPILLVATTEN 4 

2.2 ANSLUTNINGSPUNKTER FÖR DRICKSVATTEN OCH 
SPILLVATTEN. 6 

2.3 OMFATTNING AV SPILL-OCH VATTENINSTALLATION PÅ TOMT 
4:405 7 

 

BILAGOR VA, Beräkning av normflöden för fastighet 4:405, 4:406. 4:407 

 VA, Beräkning av normflöden för fastighet 4:405 
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0.1 Bakgrund 

VA utredningen är utförd på uppdrag av SSB. 

Uppdrag omfattar utredning av anslutning för vatten och spillvatten i samband med en 

eventuell utbyggnation av befintliga byggnaden. 

Vattenhuvudledningens kapacitet för vatten i gatan behöver utredas, idag är det en PEL50 

och VMP 50m. 

1.0 Huvuddrag 

Föreslagen byggrätt i detaljplan för ändamålet förskola är 390 kvadratmeter byggnadsarea 

(BYA). Detta för att kunna ge plats till 36 barn. Detaljplanen ska ju möjliggöra för antingen 

förskola (bild 1) eller bostadsändamål (bild 2). 

Översiktlig utformning av förskoleverksamhetens olika funktioner (ytor) 

Bild 1, 170 m² tillbyggnad förskola 

 
Bild 2, 30 BYA för bostad 
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2.0 Vatten och avlopp  

2.1 Dimensionerande uppgifter för vatten och spillvatten 

Förskola befintligt, utbyggnad och villafastigheter Ekhammar 4:406 och 4:407 

Normflöden enligt Svenskvatten publikation P114. 

Förskola 4:405: 

Befintligt Kök  

Har Diskbänk, diskmaskin 

Allrum har Diskbänk 

Toaletter 

Enligt ”Miljö och hälsa i förskola, öppen förskola, skola och fritidshem” i förskolor 

bör det finnas minst en toalett per 15 barn och det ska dessutom finnas en separat 

personaltoalett. Vilket ger 1st tillkommande toaletter dvs 1st WC/Dusch. 

Enligt relationsritning på befintlig byggnad så finns det 2 st RWC/Dusch och 1st WC/Dusch.  

Om istället för tillbyggnad på 170 m² för förskola det befintliga huset byggs med 30 BYA för 

bostad påverkas inte vattenflöde utan det blir samma förutsättningar som för tillbyggnad 

förskolan. Vi har räknat med 1st WC/Dusch och en diskbänk i allrum för förskolans 

tillbyggnad som motsvarar 30 BYA bostad där tillkommer 1 st WC/Dusch och ett 

pentry. 

Villafastigheter 4:406; 4:407 

Det summerade normflödet för en typisk svensk villa kan sättas till 1,6 l/s enligt Svenskvatten 

publikation P114. 

Sammanställning av normflöden och sannolikt flöde se nedan och Beräkning se bilaga 1 

Normflöden 

Befintlig byggnad Förskola 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl. 2,9 l/s 2 l/s 4,9 l/s 16,8 l/s 

Sannol. fl 0,53 l/s 0,45 l/s 0,64 l/s 2,9 l/s 

 

Utbyggnad 180m²: 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl. 0,9 l/s 0,6 l/s 1,5 l/s 4,2 l/s 

Sannol. fl 0,35 l/s 0,31l/s 0,41 l/s 1,5 l/s 

 

Villafastihhet 4:406 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl. 1 0,6 1,6 9,9 

Sannol. fl 0,36 0,31 0,56 1,6 
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Villafastihhet 4:407 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl. 1,0 0,6 1,6 9,9 

Sannol. fl 0,36 0,31 0,56 1,6 

 

Befintlig byggnad + utbyggnad+villafastighet 4:406 och 4:407 

 KV VV S.a KV, VV S 

     

S:a Normfl.   9,6 l/s 40,8 l/s 

Sannol. fl   0,88 l/s 4,1 l/s 

 

Detta ger 

Dricksvatten sannolikt flöde 0,88 l/s. 

Hastighet i befintlig PEM50 vid 0,88 l/s blir 0,45 m/s. 

Spillvatten sannolikt flöde 4,1 l/s 

Spillvattenledning dimension vid flöde 4,1 l/s och 10‰ fall = Ø160: 
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2.2 Anslutningspunkter för dricksvatten och spillvatten. 

Fastigheterna inom planområdet är sedan tidigare anslutna till kommunalt vatten- och  

avloppsledningsnät. 

Fastigheterna 4:405, 4:406, 4:407 är anslutna på samma huvudledning som ligger längs 

Skyttens väg, vattenhuvudledningen i gatan är en PEL50 och VMP 50m. 

Spillvattenledning i gatan dimension BTG 225. 

 
 

Bild Anslutningspunkt för vatten och avlopp för Ekhammar 4:405 (förskolan), villafastigheter 

4:406 och 4,407. 

 

Behov av dimension på anslutningspunkt för alla tre fastigheter: 

Inkommande kallvattendimension vid flöde 0,88 l/s.  Ø40 (Befintlig Ø50) 

Spillvattenledning dimension vid flöde 4,1 l/s: Ø160 vid 10‰ fall 

(Befintlig BTG 225) 

Anslutningspunkt för dricksvatten behöver vara min dim. Ø40 och spillvattendim. Ø 160. 
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2.3 Omfattning av spill-och vatteninstallation på tomt 4:405 

Skiss nya spill- och vattenledningar i mark: 

 
 

Spill i mark för befintlig byggnad lika tidigare 110 PP. 

Vatten i mark för befintlig byggnad dimensioneras upp till vatten 40 PE.  

Vatten till Tillbyggnad av förskola dras internt mellan befintlig och ny huskropp. 

Ny Spillvatten ansluts till förstorade anslutningspunkt där befintlig byggnad ansluts och ny 

spillvattenledning för Tillbyggnad dras. Invid hus förses spillvattenledning med markisolering 

ovanför. 

Ny anslutning till förstorad anslutning dim 160 för tillbyggnad. 

 

FRONT VVS AB 

2022-11-18 
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Markteknisk undersökningsrapport 
Geoteknik 
 
Pärlans förskola  
Ekhammar 4:405 
Upplands-Bro 
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1 Uppdrag 

Bjerking AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utfört en geoteknisk 

undersökning på fastigheten Ekhammar 4:405 som underlag för projektering av en utbyggnad 

och för att besvara frågor från Länsstyrelsen. Det undersökta området ligger i Kungsängen, 

Upplands-Bro kommun. Se Figur 1 för ungefärligt undersökningsområde.  

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd gränslinje. Bild erhållen från beställaren. 

2 Objektbeskrivning – översiktlig  

Planerad byggnationen omfattar en komplementbyggnad med ändamål för förskola och bostad. 

3 Underlag för undersökningen 

Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: 

• Jordartskarta från SGU. 

• Digitalt kartunderlag. 
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• Ledningsunderlag från ledningskollen.se. 

• Situationsplan erhållen av Jonnie Malmlöf den 2022-09-09. 

4 Tidigare undersökningar 

Inga tidigare undersökningar är kända i närområdet. 

5 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets 

föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder 

(Eurokoder), BFS 2011:10 (EKS 8) samt ändringsförfattning BFS 2015:6 (EKS 10). Se Tabell 1 

och Tabell 2 för gällande standarder eller andra styrande dokument. 

Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar. 

Fältundersökning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Europastandarder  

Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och 

metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  

Geoteknisk undersökning och provning – Provtagning genom 

borrnings- och utgrävningsmetoder och 

grundvattenmätningar;  

Del 1: Tekniskt utförande 

SS-EN-ISO 22475-1 

Övriga, ej Europastandarder  

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 

Trycksondering SGF Rapport 1:2013 

 

Tabell 2. Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning. 

Planering och redovisning 
Standard eller annat 

styrande dokument 

Beteckningssystem SGF och BGS 

”Beteckningssystem för 

geotekniska utredningar” 

2001:2 

Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; 

Del 2: Marktekniska undersökningar 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok.  

Allmänna råd och metodbeskrivningar  

SGF Rapport 1:2013  
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6 Geoteknisk kategori 

Undersökningarna har utförts i enlighet med Geoteknisk kategori 2.  

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi 

Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan ca +14,8 till +16,8.  

7.2 Ytbeskaffenhet 

Marken i området utgörs av skogmark/lekgård/grusad yta. Enligt SGU:s jordartkarta utgörs 

undergrunden av lera som i sydöst gränsar mot berg.  

8 Positionering 

Utsättning av sonderingspunkter har utförts av mätansvarig Göran Andervass med GNSS-

instrument och totalstation. Mätningarna är utförda i mätklass B enligt Geoteknisk Fälthandbok 

(SGF Rapport 1:2013). Höjd har kontrollerats mot fix Lantmäteriets stompunkt nr 108_1_9111, 

+10,387. 

 
Höjdsystem:  RH 2000 

Koordinatsystem: SWEREF 99 1800 

9 Fältundersökningar 

Sondering och provtagning har utförts med borrvagn utrustad med fältdator för insamling av 

undersökningsdata i digitalt format. 

9.1 Utförda sonderingar 

• 5 jordbergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta. 

• 2 trycksonderingar för kontroll av jordens mäktighet och karaktär. 

9.2 Utförda provtagningar 

Störd provtagning har utförts enligt följande: 

• 3 punkter för provtagning med skruvborr samt okulär jordartsbedömning. 

9.3 Undersökningsperiod 

Geoteknisk sondering och provtagning utfördes under september månad 2022.  

9.4 Fälttekniker 

Fältarbetet utfördes under ledning av fältgeotekniker Magnus Björkbäck.  

9.5 Provhantering geoteknik 

Jordprover har hanterats i enlighet med SGF Rapport 1:2013. 
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10 Radon 

10.1 Marcus 10 

För bestämning av radonhalt i porluften utfördes mätningar med direktregistrerande 

radongasmätare av typ Marcus 10. Mätdjupen valdes enligt metodstandard till ca 0,7 m för att 

minska variationer i radonhalten orsakade av nederbörd, temperatur etc. Observera att 

radonhalten, i en och samma jordart, även kan variera kraftigt på grund av skillnader i uranhalt 

(radiumhalt), fuktighet samt radontransport från andra jord- och bergarter i närheten. 

Porluftens radonhalt har mätts i nedan redovisade punkter, se Tabell 3. 

Provtagningspunkternas lägen framgår av tillhörande planritning G-10.1-01. 

Tabell 3. Radonhalt i provpunkter (kBq/m3 = kiloBecquerel per kubikmeter). 

Provtagningspunkt Radonhalt [kBq/m3] Djup [m] Jordart 

22B02 12 0,6 Morän 

22B04 12 0,7 Friktionsjord 

22B06 4 0,6 Morän 

 

11 Värdering av undersökning 

Den geotekniska undersökningen utfördes utan några större problem. Det var dock lite svårt att 

komma till med hänsyn till den utrustning som fanns på platsen. 

12 Redovisning 

Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt nedan i enligt med SGF/BGS 

beteckningssystem version 2001:2 (se www.sgf.net) och SGF Beteckningsblad (2013-04-24) 

enligt SS-EN ISO 14688-1. 

12.1 Bilagor 

Benämning Beskrivning Antal sidor 

Bilaga 1 Jordprovstabell  1 

 

12.2 Ritningar 

Ritning Innehåll Skala A3 Daterad 

G-10.1-01 Planritning   1:200 2022-09-27 

G-10.2-01 Sektion A-A 1:100 2022-09-27 

G-10.2-02 Sektion B-B 1:100 2022-09-27 

G-10.2-03 Sektion C-C 1:100 2022-09-27 
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Axel Svensson 
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Granskad av 

 

 

Henrik Håkansson 

010-211 81 06 

henrik.hakansson@bjerking.se 
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Bilaga 1 - Jordprovstabell 

Uppdrag Provtagningsdatum Provtagare 

22U1539 
Pärlans förskola 
Ekhammar 4:405 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

2022-09-19  Magnus Björkbäck 

Borrpunkt Djup (m) Metod Jordart Anmärkning 

22B01 0,0 - 0,3 Skr Fyllning/ lera grus sand 
 

 
0,3 - 0,5 

 
siltig humushaltig Torrskorpelera 

 

 
0,5 - 0,8 

 
finsandig siltig Torrskorpelera 

 

22B03 0,0 - 0,06 Skr Fyllning/ 
 

 
0,06 - 0,2 

 
Fyllning/ sand 

 

 
0,2 - 0,4 

 
Fyllning/ sand grus 

 

 
0,4 - 0,5 

 
sandig siltig Morän 

 

22B05 0,0 - 0,1 Skr sandig Humusjord 
 

 
0,1 - 0,8 

 
sandig siltig Morän 

 

 



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 9 - Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Bjerking den 27 september

4:405

15,0

16,0

17,0

 
.
.
\
M
o
d
e
l
l
\
G
1
0
-
P
0
2
.
d
w
g

 
.
.
\
M
o
d
e
l
l
\
D
W
G
 
g
r
u
n
d
k
a
r
t
a
_
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
l
i
n
j
e
r
.
d
w
g

©
 B

JE
R

KI
N

G
 A

B

XR
EF

S:
 

PL
O

:  
20

22
-0

9-
28

, 0
8:

49
, J

:\2
02

2\
22

U
15

39
\2

_G
EN

O
M

FO
R

AN
D

E\
G

\R
IT

D
EF

\G
-1

0.
1-

01
.D

W
G

, a
vn

A3

0 10 20 m2

N FÖRKLARINGAR
DIGITAL GRUNDKARTA

BETECKNINGAR

HÖJDSYSTEM

KARTA

FIX NR 108_1_9111, +10,387  
RH2000

ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEMALLM.

KOORDINAT-
SWEREF99 1800SYSTEM

VERSION 2001:2 (www.sgf.net)

PROVTAGNINGSPUNKT

GEOTEKNISK INFORMATION

RITNINGEN AVSER ENDAST

SONDERINGSPUNKT

SKALA

A3

A1
NUMMER

DATUM

UPPDRAG NR

ANSVARIG

BET

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV

BJERKING AB

HANDLÄGGARE

Telefon: 010-211 80 00

www.bjerking.se

TEKNIKOMRÅDE
G

G-10.1-011:200

PLAN
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING
-

AXEL SVENSSON

SPR

2022-09-27

22U1539

UPPLANDS-BRO KOMMUN
EKHAMMAR 4:405

PROJEKTERINGSUNDERLAG

AVN

G

Rn
RADONMÄTPUNKT



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 9 - Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Bjerking den 27 september
 
.
.
\
M
o
d
e
l
l
\
G
1
0
-
S
0
1
.
d
w
g

©
 B

JE
R

KI
N

G
 A

B

XR
EF

S:
 

PL
O

:  
20

22
-0

9-
26

, 1
4:

01
, J

:\2
02

2\
22

U
15

39
\2

_G
EN

O
M

FO
R

AN
D

E\
G

\R
IT

D
EF

\G
-1

0.
2-

01
.D

W
G

, a
vn

A3

ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM

BETECKNINGAR

ALLM.
VERSION 2001:2 (www.sgf.net)

GEOTEKNISK INFORMATION

RITNINGEN AVSER ENDAST

Bef. mark, ej avvägd

SKALA

A3

A1
NUMMER

DATUM

UPPDRAG NR

ANSVARIG

BET

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV

BJERKING AB

HANDLÄGGARE

Telefon: 010-211 80 00

www.bjerking.se

TEKNIKOMRÅDE
G

G-10.2-011:100

SEKTION
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING
-

AXEL SVENSSON

SPR

2022-09-27

22U1539

UPPLANDS-BRO KOMMUN
EKHAMMAR 4:405

PROJEKTERINGSUNDERLAG

AVN



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 9 - Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Bjerking den 27 september
 
.
.
\
M
o
d
e
l
l
\
G
1
0
-
S
0
1
.
d
w
g

©
 B

JE
R

KI
N

G
 A

B

XR
EF

S:
 

PL
O

:  
20

22
-0

9-
26

, 1
4:

01
, J

:\2
02

2\
22

U
15

39
\2

_G
EN

O
M

FO
R

AN
D

E\
G

\R
IT

D
EF

\G
-1

0.
2-

02
.D

W
G

, a
vn

A3

ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM

BETECKNINGAR

ALLM.
VERSION 2001:2 (www.sgf.net)

GEOTEKNISK INFORMATION

RITNINGEN AVSER ENDAST

Bef. mark, ej avvägd

SKALA

A3

A1
NUMMER

DATUM

UPPDRAG NR

ANSVARIG

BET

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV

BJERKING AB

HANDLÄGGARE

Telefon: 010-211 80 00

www.bjerking.se

TEKNIKOMRÅDE
G

G-10.2-021:100

SEKTION
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING
-

AXEL SVENSSON

SPR

2022-09-27

22U1539

UPPLANDS-BRO KOMMUN
EKHAMMAR 4:405

PROJEKTERINGSUNDERLAG

AVN



4 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  - KS 15/0383-59 Beslut om antagande - detaljplan för Pärlans Montessoriförskola (Ekhammar 4:405 m.fl.), Kungsängen  : Bilaga 9 - Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Bjerking den 27 september
 
.
.
\
M
o
d
e
l
l
\
G
1
0
-
S
0
1
.
d
w
g

©
 B

JE
R

KI
N

G
 A

B

XR
EF

S:
 

PL
O

:  
20

22
-0

9-
26

, 1
4:

02
, J

:\2
02

2\
22

U
15

39
\2

_G
EN

O
M

FO
R

AN
D

E\
G

\R
IT

D
EF

\G
-1

0.
2-

03
.D

W
G

, a
vn

A3

ENLIGT SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM

BETECKNINGAR

ALLM.
VERSION 2001:2 (www.sgf.net)

GEOTEKNISK INFORMATION

RITNINGEN AVSER ENDAST

Bef. mark, ej avvägd

SKALA

A3

A1
NUMMER

DATUM

UPPDRAG NR

ANSVARIG

BET

ÄNDRINGEN AVSERBET ANT DATUM SIGN

RITAD/KONSTR AV

BJERKING AB

HANDLÄGGARE

Telefon: 010-211 80 00

www.bjerking.se

TEKNIKOMRÅDE
G

G-10.2-031:100

SEKTION
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING
-

AXEL SVENSSON

SPR

2022-09-27

22U1539

UPPLANDS-BRO KOMMUN
EKHAMMAR 4:405

PROJEKTERINGSUNDERLAG

AVN



5 Ledamotsinitiativ från Alliansen - Uppdrag att sälja Björknäs 1:52 - KS 23/0057-1 Ledamotsinitiativ från Alliansen - Uppdrag att sälja Björknäs 1:52 : Ledamotsinitiativ från Alliansen - Uppdrag att sälja Björknäs 1:52

 

  

LEDARMOTSINITIATIV 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

2023-01-17 KS 23/0057  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Ledamotsinitiativ från Alliansen - Uppdrag att 
sälja Björknäs 1:52 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet ger samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 

genomföra en försäljning av fastigheten Björknäs 1:52 i befintligt skick och 

planförhållande.  

Sammanfattning 

Den 17 januari inkom ett ledamotsinitiativ från Jan Stefansson (KD) för 

Alliansens räkning med följande innehåll: 

”I syfte att frigöra finansiella medel för en upprustning av Björknäs friluftsbad 

och camping, för att på så sätt göra Björknäs camping till ett attraktivt turistmål 

för kommunens invånare och externa turister och därmed möjliggöra ett 

långsiktigt arrendeavtal med en seriös operatör av friluftsanläggningen, är det 

Alliansens uppfattning att man bör undersöka möjligheten att sälja Björknäs 

1:52. 

Fastigheten Björknäs 1:52 omfattas idag av byggnadsplan för fritidsområdet 

Björknäs från 1956. Ändrade bestämmelser för planen fastställda 1984 fastslår 

att markområdet på fastigheten får bebyggas med bostäder (1§, 1 mom) som 

fristående hus (§3) till en största yta för varje enskild byggnad om 30 kvm (5§, 

4 mom) samt en maximal byggnadshöjd om 3,0 m (6§, 2 mom). Det noteras att 

det inte finns någon begränsning i antal tomtplatser för 

markanvändningsbestämmelse Bm.  

Strandskyddet inom landområdet som föreslås försäljas är upphävt. 

 

Fastigheten saknar tillgång till allmän väg utanför sitt område. För ändamålet 

bör rättighet upplåtas till befintlig väg på fastigheten Björknäs 1:3. Det noteras 

att samma väg kommer delas med anslutningen till den båtramp som skall 

anläggas vid hamnviken strax söder om fastigheten i fråga. 

 

Med hänvisning till detta ges Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 

genomföra en försäljning av fastigheten Björknäs 1:52 i befintligt skick och 

planförhållande.” 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2023-01-13 KS 23/0057 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Ledamotsinitiativ från Alliansen inkommet den 17 januari 2023 

 

Bilagor 

 Ledamotsinitiativ från Alliansen inkommet den 17 januari 2023 

 

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagarna 
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Uppdrag att sälja Björknäs 1:52 
  
I syfte att frigöra finansiella medel för en upprustning av Björknäs friluftsbad och camping, för att på 
så sätt göra Björknäs camping till ett attraktivt turistmål för kommunens invånare och externa 
turister och därmed möjliggöra ett långsiktigt arrendeavtal med en seriös operatör av 
friluftsanläggningen, är det Alliansen uppfattning att man bör undersöka möjligheten att sälja 
Björknäs 1:52.  
  
Fastigheten Björknäs 1:52 omfattas idag av byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs från 1956. 
Ändrade bestämmelser för planen fastställda 1984 fastslår att markområdet på fastigheten får 
bebyggas med bostäder (1§, 1 mom) som fristående hus (§3) till en största yta för varje enskild 
byggnad om 30 kvm (5§, 4 mom) samt en maximal byggnadshöjd om 3,0 m (6§, 2 mom). Det noteras 
att det inte finns någon begränsning i antal tomtplatser för markanvändningsbestämmelse Bm. 
Strandskyddet inom landområdet som föreslås försäljas är upphävt.  
 
Fastigheten saknar tillgång till allmän väg utanför sitt område. För ändamålet bör rättighet upplåtas 
till befintlig väg på fastigheten Björknäs 1:3. Det noteras att samma väg kommer delas med 
anslutningen till den båtramp som skall anläggas vid hamnviken strax söder om fastigheten i fråga.   
  
Med hänvisning till detta ges Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en försäljning av 
fastigheten Björknäs 1:52 i befintligt skick och planförhållande. 
 
 
Jan Stefanson, ordf SBU / 2023-01-16 
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