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Kultur- och fritidsnämnden godkänner Tertialrapport 2 2020 i enligt med
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Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden visar vid tertial 2 ett överskott på 5 600 tkr. Den
positiva avvikelsen är temporär och beror dels på ett anläggningsstöd för
aktivitetsparken som betalats ut från Stockholms idrottsförbund, dels på en
kontantsumma efter förlikning med Peab för åtgärd av el-centralen samt plan 4
på Kungsängens IP. En annan förklaring är att kapitalkostnader för nya
sporthallen ligger budgeterat på tolftedelar och aktiveras först i september
vilket gör att det på helår kommer ligga rätt i utfall.
Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna
kommer klara sin inom ram med viss omfördelning då intäkterna ligger under
Ledning kultur och fritid.
Kultur- och fritidskontoret beräknar att måluppfyllelsen kommer att vara god
för 2020.
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Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020.
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Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden visar vid tertial 2 ett överskott på 5 600 tkr. Den
positiva avvikelsen är temporär och beror dels på ett anläggningsstöd för
aktivitetsparken som betalats ut från Stockholms idrottsförbund, dels på en
kontantsumma efter förlikning med Peab för åtgärd av el-centralen samt plan 4
på Kungsängens IP. En annan förklaring är att kapitalkostnader för nya
sporthallen ligger budgeterat på tolftedelar och aktiveras först i september
vilket gör att det på helår kommer ligga rätt i utfall.
Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna
kommer klara sin inom ram med viss omfördelning då intäkterna ligger under
Ledning kultur och fritid.
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På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av
Kulturchecken till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i
årets budget skapar utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i
Bro så som sommarlovsaktiviteter, ny öppnandet av Bro:n i nya lokaler och
JobBron. Det gör också att nämnden kan parera för stora intäktsbortfall i
verksamheten. De stora intäktsbortfallen blir inom tillfällig lokalupplåtelse,
entrébiljetter till simhallen, samt biljettintäkter för kulturarrangemang.
I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer
också driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och
fritidsnämnden inte har fått kompensation för men som kommer kunna
hanteras inom ram under 2020 eftersom anläggningsstöd från Stockholms
riksidrottsförbund har betalats ut.
Kultur- och fritidskontoret beräknar att måluppfyllelsen kommer att vara god
för 2020.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar mot barn och
unga. En väl fungerande verksamhet har därför stor positiv påverkan på barn
och ungas möjlighet till en god kultur- och fritidsupplevelse, aktiv fritid och ett
hälsosamt liv. Det är även av stor vikt att barnens vårdnadshavare och
omgivande vuxna har goda möjligheter till en aktiv och varierande fritid då
förebilder och hälsosamma vuxna har stor påverkan på barn och unga.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Bilaga 1 Tertialrapport 2, 2020.
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Ekonomistaben
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet, valfrihet och jämlikhet i fokus.




Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter.
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom
Kulturskolans område.
Nämndens verksamheter ska vara jämlika.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare.
Sedan Corona-pandemin bröt ut i våras har nämndens verksamheter prövats och till viss
del ställt om. Flera medarbetare har varit utlånade till socialkontoret både i
verksamheten och som administrativt- och chefsstöd vilket har varit mycket värdefullt
och uppskattat. Nämndens verksamheter är viktig för kommunens attraktionskraft och
kommuninvånarnas livskvalité.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör
på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens
trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten.
Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta
områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och
offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och
kommunens fyra fritidsgårdar.
Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och
kulturscen samt fritidsavdelningen med förening och anläggning, simhall och unga.
Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila
samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för
alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men
med koncentration till Bro och Kungsängen.

1.3 Viktiga händelser under året
Corona-pandemin präglar fortsättningsvis arbetet med omställning av verksamhet och
nya arbetssätt för att kunna erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv till kommunens
invånare. Kommunens alla verksamheter har följt folkhälsomyndighetens
rekommendationer och i början av pandemin sköts många arrangemang framåt i tid eller
ställdes in. Från mitten av juni har mindre arrangemang genomförts utomhus och/eller
med begränsat antal besökare. Flera digitala lösningar har lanserats bland annat
sagostunder, digital undervisning och boktips. E-media och strömmande filmer har ökat
Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020

3(13)

34 Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden - KFN 20/0049-1 Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden : Tertialrapport 2 2020 (Kultur- och fritidsnam

ordentligt och fritidsgårdsverksamhet, teater- och dansklasser har flyttat utomhus så
mycket som möjligt. Verksamheterna har vidtagit de skyddsåtgärder som behövts för att
möjliggöra fysisk distans och säkerhet. Politiska beslut har möjliggjort för
föreningslivet att fortsätta sin värdefulla verksamhet för kommunens invånare. Totalt
sätt för året ser vi stora intäktsbortfall i biljettintäkter till evenemang, lokalbokningen
samt i simhallen. Flera av kontorets medarbetare har periodvis varit utlånade till
Socialkontoret, som mest fem medarbetare men samtliga är nu tillbaka i slutet av tertial
2. Trots detta har mycket av verksamheten ändå genomförts, ibland på nya sätt eller
med begränsningar. Oroligheter i Bro under våren och försommaren gjorde att
verksamheten deltog i samverkans forum med polis och kommunens övriga
verksamheter hela sommarperioden. Under tertial två har en förlikning med PEAB
träffats avseende plan 4 och 5 på Kungsängens IP, kommunens nya sporthall har tagits i
drift och Bro:n har flyttat tillbaka till Broskolan. Andra viktiga händelser för perioden
är:



Arbetet fortgår med nytt stödsystem till föreningslivet.
Arbete med lansering av den digitala tjänsten Sparks generation till höstlovet.




Invigning av discgolfbanan i Bro.
Digitalt nationaldags- och midsommarfirande genomfördes med eldsjälar i
kommunen och sågs av nästan 3500 personer.
Invigning av utställningen funkiskonstnärer i foajén på kommunhuset och
finalen i funkismelodifestivalen direktsänds från Ekhammarscenen.














Biblioteket har varit en mycket viktig plats för studerande och det har varit ett
hårt tryck på bibliotekets offentliga datorer och skrivare under hela epidemin.
Lånen av e-medier har ökat kraftigt, framförallt strömmade ljudböcker och film.
Boken kommer har utökats till alla personer i corona-pandemins riskgrupper.
Användarna har mångdubblats. Även tjänsten Take away, där man kan ringa in
sin beställning och hämta upp färdiga kassar har använts flitigt.
Två orkestrar, brassensemble och Kulturskolans lärare har spelat utanför
kommunens äldreboenden till stor glädje.
Fortsatt ombyggnation med anledning av trygghetscentret i Brohuset.
Ny badbrygga till Sylta badplats.
Vattenläcka i markledningar för dricksvatten på Kvistaberg resulterade i akuta
åtgärder.
Röjning i parken på Kvistaberg, Stäkets Borgruin och bronsåldersröset i Sylta av
Skogslaget, i samarbete med arbetsmarknadsenheten och kommunekologerna.
Upphandling av konstgräsplan i fotbollshallen blev överklagad och därmed
försenad.
Besiktning av simhall genomfördes under sommaren av fastighetsägaren.
Planerat större underhållsarbete krävs nästa sommar.
Besöksrekord på badplatserna - satsning med aktiviteter på tre badplatser med
uppblåsbara lekplatser på vattnet och på land. Stor arbetsinsats för att städa och
hantera sophanteringen.

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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Drive-in filmvisning på gamla Kungsängens IP med ett brett urval filmer för
barn, ungdomar och vuxna med gratisbiljetter, samarbete med sommarjobbare
och ungdomsproducent.
Bibliotekets cykelkärra har varit ut och besökt olika badplatser, där de har lånat
ut böcker och spel samt informerat om bibliotekets tjänster.
En mängs sommarlovsaktiviteter har genomförts bland annat filmkollo,
slöjdkollo, låtskrivarverkstad, konstworkshops, nycirkus, parkour, studio,
planering av Bro:n, danskollon, popkollo, teaterkollo samt ett funkismusikläger.



Verksamheterna har tagit emot flera sommarjobbande ungdomar bland annat på
Kvistaberg, hos ungdomsproducenten, inom anläggning, biblioteket och
fritidsgårdarna.



Stor massmedial uppmärksamhet nationellt men även internationellt kring
konstnärliga utsmyckningen till nya sporthallen.

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Alla känner sig trygga i nämndens verksamheter.
Beskrivning

Vi vill öka tryggheten i simhall, bibliotek och andra offentliga lokaler. Var och en ska
kunna känna sig trygg och inte råka ut för ofredanden, övergrepp eller kränkningar när
de nyttjar kommunens anläggningar.
Kommentar

Kontoret arbetar dagligen med att skapa trygga platser för våra kommuninvånare. Våra
verksamheter har högt kvalitets- och trygghetsfokus och vet att inspirerande,
aktiverande, goda aktiviteter för våra invånare skapar trygghet i samhället. Dels för att
våra kommuninvånare får en meningsfull fritid och ökad livskvalité, dels för att fler
människor rör sig i samhället. Det finns dock en del brister i möjligheten att bemanna i
den utsträckning som verksamheten bedömer fullgod.
Samtliga enheterna verkar som delar i kontorets Inkluderingsgrupp för att stärka
och utveckla inkluderingsarbetet ytterligare inom hela kontoret.
I likhet med föregående år har biblioteket haft trygghetsvärdar tjänstgörande i
Brohuset under eftermiddagar och kvällar.
Trygghetsfrämjande åtgärder och kontroller sker kontinuerligt på våra
anläggningar.
Simhallen uppdaterar kontinuerligt samtlig personal i HLR samt livräddning.
Verksamhetsmål
Handlingsplan för trygghet
Komm entar
Ej påbörjad på grund av corona-pandemin och omprioriteringar.
Bonus till föreningar
Komm entar
Delas ut i slutet på året.
Ökad tillgänglighet
Komm entar
Vi har i sommar tagit en ny sporthall i drift och på så sätt ökat tillgängligheten till tränings- och matchtider.

Indikatorer

Utfall 2020

Trygghetsindex från
SCB
Trygghetsindex från
fritidsgårdsenkäten 1-5.
Medarbetarenkäten
arbetsmiljöindex

77

KIA

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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Målvärde

85

100

4

5

80

80

8

0
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Trygghetsindex från SCB

Följs upp i årsredovisningen.
Trygghetsindex från fritidsgårdsenkäten 1-5.

Följs upp i årsredovisningen.
Medarbetarenkäten arbetsmiljöindex

Något lägre utfall än tidigare år men högre än kommunens snitt som ligger på 75.
Riktlinjer för tolkning av arbetsmiljöindex. Kritiskt resultat: 0 - 59,9, Godkänt: 60 - 69,9
Bra resultat: 70 - 100 vilket betyder att kultur- och fritidskontoret ändå ligger inom
ramen för bra resultat. Minskningen är analyserad och åtgärder har satts in.
KIA

Antal anmälningar I KIA som är kopplade till hot och våld.

2.2 Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden verkar för att alla
människor, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, ras, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk ställning blir inkluderade i
Upplands-Bros kultur och fritidsliv.
Beskrivning

Vi vill minska ojämlikheten i enlighet med Agenda 2030 mål 10.2 . Fokus ska ligga på
utövarnas egna önskemål och behov inom idrott, fritids- och kulturområden.
Målsättningen är att aktivitetsgraden ska vara lika hög oberoende av kön och aktivitet.
Målet stödjer även Barnkonventionens artiklar om alla barns rätt till fritid, vila samt till
kultur.
Kommentar

Minskad ojämlikhet mål 10
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsvariation, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning
blir inkluderade i Upplands- Bros kultur och fritidsliv.
Medveten programläggning görs utifrån representation på våra scener.
Förebyggande åtgärder för att minska isolering och psykisk ohälsa genom ökad
digital närvaro med lokal förankring och nätverk görs och utvecklas vidare.
Flera trygghetsskapande barn- och ungdomsarrangemang har genomförts med
professionella flerspråkiga aktörer, konstnärer och föreningslivet. Detta har
breddat engagemanget i det öppna offentliga rummet och ökat möjligheterna för
interaktion.
Programverksamhet har genomförts ute på äldreboenden för att bryta isolering
och skapa mening för en grupp med begränsningar.
Digitalt Funkis-arrangemang i samarbete med LSS för att vidga deltagandet i
den årliga funkisfestivalen och för att synliggöra lokalt och nationellt.
Ungdomsproducenternas arbete med ungdomarna är till för att främja ungas
inflytande i de event och aktiviteter som erbjuds i kommunen.
Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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Gårdsråd på fritidsgårdarna.
Aktiviteter kring normer och värderingar genomförs på fritidsgårdarna löpande
under året.
Inkluderingsgruppen håller på att ta fram en inkluderingsplan för kontorets
verksamheter.
Verksamhetsmål
Revideringen av bidragsregler.
Bonus till föreningarna.
Komm entar
Delas ut i slutet av året.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

5%

10%

50/50
Fritidsgårdsverksamhet

28%

40%

50/50 dans på
kulturskolan

10%

15%

1

3

50/50 Ridsport

Jämställdhetsbonus
Representationen på
våra kulturscener 50/50

50

Antal riktade insatser för
en mer inkluderande
verksamhet
En inkluderingsplan ska
tas fram för kontoret

Delvis uppnått

Antal aktiva barn i
Kultur- och
fritidsverksamhet
Antal aktiviteter där barn
kommer till tals.

De flesta av indikatorerna följs upp till årsredovisningen, tertial 3.
Antal riktade insatser för en mer inkluderande verksamhet

Tjejkvällar på Bro Fritidsgård har bidragit till att fler tjejer vågar vara på gården även
andra dagar.
Killsnack - insatser fokuserar på dialoger kring tex. machokultur, könsroller, HBTQ etc.
En inkluderingsplan ska tas fram för kontoret

Inkluderingsgruppen håller på att ta fram planen. Förväntas bli klar under hösten.

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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2.3 Nämndmål: Kommuninvånarnas intresseområden ska styra
utbudet för en aktiv fritid inom Kulturskolans område.
Kommuninvånarna har rätt att själva välja inriktning och utbud
inom nämndens verksamheter.
Beskrivning

Införa valfrihetscheck så att elever kan välja olika utbud ifrån kulturskoleaktiviteter som
ger elever ökad möjlighet att finna sitt egna intresseområde.
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom
Kulturskolans område. Målet har stöd i barnkonventionen och i Agenda 2030 mål 12b
samt 17.17.
Kommentar

Kulturskolechecken senarelagd på grund av Corona-pandemin. Reglementet är planerad
att tas i fullmäktige i början på 2021 med start till höstterminen 2021.
Verksamhetsmål
2019 Planera och förbereda för att införa valfrihetscheck.
2020 Inför valfrihetscheck

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Ökat utbud
Ökat antal deltagare
Antal aktivitetscheckar
som betalats ut

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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3

Ekonomi

3.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ledning Kultur
och fritid

3 851

0

2 210

2 776

1 641

2 776

4 417

1 227

Fritidsavdelninge
n

36 033

2 694

34 890

2 335

1 143

-359

784

-1 167

Kulturavdelninge
n

22 527

2 202

21 760

1 842

767

-360

407

481

Summa

62 411

4 896

58 860

6 953

3 551

2 057

5 608

541

Varav kapitalkostnader
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

3

1

0

0

3

1

4

7 638

2 300

6 648

1 943

990

357

1 347

842

98

926

105

-84

-7

-91

8 483

2 399

7 574

2 048

909

351

1 260

Ledning Kultur
och fritid
Fritidsavdelning
en
Kulturavdelninge
n
Summa

3.2 Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Kostnad

Ledning Kultur och fritid

Intäkt

Prognos 2020
Kostnad

Intäkt

Budgetavvikelse 2020
Kostnad

Intäkt

Netto

5 945

0

3 145

2 770

2 800

2 770

5 570

Fritidsavdelningen

54 279

4 046

56 789

3 146

-2 510

-900

-3 410

Kulturavdelningen

35 081

3 303

36 741

2 803

-1 660

-500

-2 160

Summa

95 305

7 349

96 675

8 719

-1 370

1 370

0

Varav kapitalkostnader
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

4

1

0

0

4

1

5

Fritidsavdelning
en

11 457

3 451

11 457

3 451

0

0

0

Kulturavdelninge
n

1 264

147

1 300

150

-36

-3

-39

12 725

3 599

12 757

3 601

-32

-2

-34

(tkr)
Ledning Kultur
och fritid

Summa

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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3.3 Ekonomisk analys
Kultur- och fritidsnämnden visar vid tertial 2 ett överskott på 5 600 tkr. Den positiva
avvikelsen är temporär och beror dels på ett anläggningsstöd för aktivitetsparken som
betalats ut från Stockholms idrottsförbund, dels på en kontantsumma efter förlikning
med Peab för åtgärd av el-centralen samt plan 4 på Kungsängens IP. En annan
förklaring är att kapitalkostnader för nya sporthallen ligger budgeterat på tolftedelar och
aktiveras först i september vilket gör att det på helår kommer ligga rätt i utfall.
Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna kommer
klara sin inom ram med viss omfördelning då intäkterna ligger under Ledning kultur och
fritid.
På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av Kulturchecken
till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i årets budget skapar
utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i Bro så som
sommarlovsaktiviteter, ny öppnandet av Bro:n i nya lokaler och JobBron. Det gör också
att nämnden kan parera för stora intäktsbortfall i verksamheten. De stora
intäktsbortfallen blir inom tillfällig lokalupplåtelse, entrébiljetter till simhallen, samt
biljettintäkter för kulturarrangemang.
I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer också
driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och fritidsnämnden
inte har fått kompensation för men som kommer kunna hanteras inom ram under 2020
eftersom anläggningsstöd från Stockholms riksidrottsförbund har betalats ut.

3.4 Sociala investeringsfonden
Projekt
(tkr)
We empower

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202008

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-01

2020-12

1 500

1 567

1 500

0

1 500

1 567

1 500

0

Summa

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
På grund av situationen med covid-19 så har justeringar gjorts i verksamheten. Trappan
har haft mer aktiviteter ute och samarbetat ännu mer med framförallt fritidsgården
Hagan när det har fattats personal på grund av sjukdom. Projektet är nu avslutat och
kommer att utvärderas under hösten. De överskjutande 67 tkr kommer att bokföras om
på driften till bokslutet för 2020.

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020

11(13)

34 Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden - KFN 20/0049-1 Tertialrapport 2 2020 Kultur- och fritidsnämnden : Tertialrapport 2 2020 (Kultur- och fritidsnam

3.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

10 000

0

410

10 000

9 590

Konstgräs i fotbollshallen

2 000

0

0

2 000

2 000

Fastighetsunderhåll

2 000

0

1 081

2 000

919

Upprustning Kvistaberg

3 925

0

82

3 925

3 843

Upprustning stall Prästtorp

25 000

24 326

558

674

116

Sporthall anpassad för
bordtennis (flexibel sporthall)

82 731

36 637

34 931

43 676

8 745

Instrument/Utrustning

213

0

0

213

213

Förbättring badplatser

471

0

422

471

49

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

0

160

160

Självservice bibliotek

134

0

134

134

Förvaltning av kulturmiljöer

223

0

0

223

223

Ljudanläggningar simhallen

300

0

0

300

300

Asfaltering Marina
föreningshuset

150

0

111

150

39

0

0

9

0

-9

127 307

60 963

37 604

63 926

26 322

Projekt
(tkr)
Återuppbuggnad Friluftsgård
Lillsjön

Inpasseringssystem
Kungsängen sporthall
Summa

Investeringsredovisningsprognos
Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

1 200

2 000

800

2 000

2 000

0

410

5 000

10 000

5 000

3 925

0

3 925

3 925

0

Upprustning stall Prästtorp

25 000

24 326

674

674

0

Sporthall anpassad för bordtennis
(flexibel sporthall)

82 731

36 637

43 257

43 676

419

Instrument/Utrustning

213

0

213

213

0

Förbättring badplatser

471

0

471

471

0

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

160

160

0

Självservice bibliotek

134

0

134

134

0

Förvaltning av kulturmiljöer

223

0

223

223

0

Ljudanläggningar simhallen

300

0

300

300

0

Asfaltering Marina föreningshuset

150

0

110

150

40

Inpasseringssystem Kungsängen
sporthall

0

0

125

0

-125

127 307

62 146

57 792

63 926

6 134

Total
budget

Förbrukat
tom 2019

(tkr)

Netto

Netto

Konstgräs

2 000

0

Fastighetsunderhåll

2 000

773

10 000

Projekt

Återuppbyggnad Lillsjö Friluftsgård
Upprustning Kvistaberg

Summa
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3.7 Kommentarer investeringsredovisning
1. Byte av konstgräs blev billigare än budgeterat.
2. Lillsjöprojektet är påbörjat och kostnader för framtagande av upphandlingsunderlag
har debiterats.
3. Upphandling av renovering av Ladans tak i gång.
4. VA Kvistaberg påbörjad. Osäker totalbudget då beslut tas efterhand sprängningar
görs.
5. Sporthallen anpassad för bordtennis i sitt slutskede.
6. Underhållsinvestering på fastigheter har påbörjats med insatser på flera objekt.
7. Upphandling är slutförd av ljudsystem till simhallen. Leverans under hösten.
8. Bryggor vid Hällkana, Lillsjön och Sylta klara och driftsatta.

Kultur- och fritidsnämnden, Tertialrapport 2 2020
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2020-08-19

Sara Ulla Wiesner
Nämndsekreterare
Kommunledningskontoret

KFN 20/0139

1 (2)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Sammanträdestider för Kultur- och
fritidsnämnden 2021
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och dess beredning för år
2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Kultur- och fritidsnämnden och
dess beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal sammanträden
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare
sammanträdestillfällen.
Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige.
Förslag till sammanträdesschema för år 2021:
Kultur- och
fritidsnämndens beredning
kl.16 :00

Kultur- och fritidsnämnden
kl. 16:00

9 februari

16 februari

16 mars

23 mars

18 maj

25 maj

21 september

28 september

12 oktober

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

30 november

19 oktober
7 december

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2020.
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Datum

2020-08-19

Vår beteckning

KFN 20/0139

Barnperspektiv
När och var nämnden sammanträder har inga direkta konsekvenser för barn
och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som behandlas
under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de ärenden som
behandlas i nämnden.

Kultur- och fritidskontoret

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Beslut sänds till
 Samtliga ledamöter i Kultur- och fritidsnämnden.
 Kommunstyrelsen

2 (2)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Hagström Yamamoto
Verksamhetsansvarig Kulturenheten
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-09-14

KFN 20/0122

1 (7)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Sara.HagstromYamamoto@upplands-bro.se

Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan
för Kungsängen, FÖP 2040
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets
yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP
Bro 2040.

Sammanfattning
Under våren 2017 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängen. I uppdraget ingår
att särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat klimat och
trafikens brister och behov. FÖP Kungsängen ska förtydliga förutsättningarna
och inriktningen för den fysiska utvecklingen i Kungsängen på lång sikt.
Kultur- och fritidskontorets yttrande

Den fördjupade översiktsplanen innehåller flera bra ställningstaganden för
kulturmiljön i kommunen, bland annat ambitionen att låta ny bebyggelse följa
naturen och landskapet, att byggnader med höga kulturhistoriska värden ska
värnas och att Lillsjögården och Tibble gård inte prioriteras som
utbyggnadsområden.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Det finns även delar av den fördjupade översiktsplanen som kan förbättras. Det
anvisade bebyggelseområdet kring Upplands-Bro gymnasiet stänger den
historiskt viktiga öppna ytan vid Gröna dalen i alltför hög grad. Där föreslås att
områdets östra del istället utvecklas som ett grönt stråk, att den gamla
landsvägens sträckning om möjligt återställs och att bebyggelsen kan
kompletteras i områdets östra del.
Planbeskrivningen behöver i högre grad synliggöra planer kring hur
kulturmiljöerna kan utvecklas som ett led i ambitionen att utveckla målpunkter
i Kungsängen. Här föreslås en utveckling av gamla landsvägen som ett
promenadstråk med informationsskyltar om befintliga och nu försvunna
historiska miljöer längs vägen. Kungsängens bebyggelse från olika tider,
exempelvis kulturmiljöutredningens särskilt värdefulla områden och särskilt
värdefulla byggnader, kan även synliggöras genom information på plats i
någon form. Det finns också fornlämningsmiljöer inom tätorterna som sköts av
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Datum

Vår beteckning

2020-09-14

KFN 20/0122

kommunen och fler miljöer som med fördel kan röjas och förmedlas till de
boende.
Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I
vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att
vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och
träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott. Med sikte på 2040
kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet men
även mindre anläggningar i närmiljön för spontanidrott. Dessutom kommer det
finnas behov av mötesplatser för kulturaktiviteter, biblioteksverksamhet och
andra aktiviteter.
I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även
vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel och livskvalité. Viktigt
också att planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i fokus.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 14
september 2020.



Samrådshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för
Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, KS15/0261

Ärendet
Under våren 2017 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängen. I uppdraget ingår
att särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat klimat och
trafikens brister och behov. FÖP Kungsängen ska förtydliga förutsättningarna
och inriktningen för den fysiska utvecklingen i Kungsängen på lång sikt.
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för kommande
processer såsom detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning.
Den ska också ge stöd i prioriteringar i kommunens tillväxt som främjar en god
kommunal ekonomi.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kulturvärden

Det är i överlag positivt för kulturmiljöperspektivet i landskapsbilden att låta
ny bebyggelse följa naturen och landskapet så att Kungsängens karaktär med
bitvis kraftigt kuperad terräng kvarstår. Det är bra också ur
kulturmiljösynpunkt att planen betonar vikten av Görvälnkilens bevarande, så
länge naturåtgärderna också tillvaratar och stärker landskapets kulturvärden.
Där är det viktigt att placering och utformning av dagvattenlösningar görs med
stor hänsyn till historiska strukturer i landskapet och andra kulturvärden.
Det är bra att planbeskrivningen tar upp att byggnader med högt
kulturhistoriskt värde ska värnas, som ett led i att bibehålla och utveckla
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Datum

Vår beteckning

2020-09-14

KFN 20/0122

Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska
uttryck från olika tider.
Ett område som pekas ut för komplettering med ny bostadsbebyggelse är
området kring Uppland-Bro gymnasiet. Närmast öster om området finns ett
grönstråk, nu kallat Gröna dalen, vilket är en kvarvarande del av en jordbruksoch betesmark med lång historia. Området mellan kyrkan och Tibbleviken
hade namnet Kungsängen, kronans vall, som skulle slås och skickas som hö till
hovstallet. I den öppna marken finns det ännu skönjbara, synliga ursprunget till
namnet som senare har fått beteckna hela tätorten.
Genom det tänkta bostadsområdet löpte i Ö-V riktning den gamla landsvägen
som var en av de första statligt subventionerade landsvägarna i landet, med en
avstickare norrut förbi Ekhammars gård. I den fördjupade översiktsplanen är
Gröna dalen nästan obefintlig närmast öster om det tänkta bebyggelseområdet,
vid Ekhammarskolan (i sig ett utpekat särskilt värdefullt område för
kulturmiljö). Upplands-Bro gymnasiet är byggt rakt över lämningen av den
gamla landsvägen. Det vore mest önskvärt ur kulturmiljösynpunkt att Gröna
dalen skulle stärkas som så kallat ”strategiskt blågrönt stråk” i det tänkta
bebyggelseområdets östra del och att den nya/kompletterande
bostadsbebyggelsen istället skulle förläggas i västra utkanten av området. Vid
en eventuell flytt av Upplands-Bro gymnasiet skulle en positiv åtgärd för
kulturvärdena vara att återställa landsvägens sträckning som tidigare brutits av
gymnasiebyggnaden. Därmed skulle ett gångstråk möjliggöras längs den gamla
landsvägens sträckning hela vägen mot Tibble.
Det är positivt att planbeskrivningen uppmärksammar kulturmiljövärdena vid
Lillsjögården och Tibble gård och inte prioriterar dem som
utbyggnadsområden. Planbeskrivningen vill utveckla målpunkter i
Kungsängen, där också kulturmiljöer nämns som värden för de boende i
området. Däremot nämns bara utveckling av kulturmiljöer och inte hur
kulturmiljöerna ska utvecklas. Planen behöver kompletteras för att bli mer
komplett, förslagsvis med en planeringsinriktning att utveckla gamla
landsvägen som ett promenadstråk med informationsskyltar om befintliga och
nu försvunna historiska miljöer längs vägen. Dessutom kan olika tidsringar av
bebyggelse från olika tider i både Bro och Kungsängen, exempelvis
kulturmiljöutredningens särskilt värdefulla områden och särskilt värdefulla
byggnader synliggöras, genom information på plats i någon form. Det finns
också fornlämningsmiljöer inom tätorterna som sköts av kommunen och fler
miljöer som med fördel kan röjas och förmedlas till de boende.
Stärkt folkhälsa

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I
vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att
vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och
träffpunkter för fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott. Med sikte på 2040
kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet men
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Datum

Vår beteckning

2020-09-14

KFN 20/0122

även mindre anläggningar i närmiljön för spontanidrott. Dessutom kommer det
finnas behov av mötesplatser för kulturaktiviteter, biblioteksverksamhet och
andra träffpunkter.
I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även
vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel och en god livsmiljö.
Viktigt också att planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i fokus.
Det är också angeläget att det inte skapas barriärer när kommunen växer och
nya bostadsområden byggs. Detta gäller inte minst i Kungsängen där
Enköpingsvägen är en barriär för kopplingen till Mälaren precis som E-18 vid
en utbyggnad av Rankhus. Tillgängligheten till skogar, sjöar och stränder ska
alltid vara i fokus.
En fortsatt utveckling av Kungsängens IP till ett centra för sport- och
rekreation ses som positivt då anläggningen blir multifunktionell och faciliteter
kan samnyttjas. Kungsängens IP ligger också strategiskt bra som ett fint
skyltfönster vid E18. För att kunna möta det ökade behovet från
idrottsföreningarna och kommuninvånarna är ytterligare idrottsanläggningar ett
måste. För att underlätta planeringen på Kungsängens IP skulle Västra
Rydsvägen behöva en ny sträckning. Förslaget har ett antal positiva effekter,
främst för IP-området och utnyttjandet av marken runt om. Förslag på dragning
förbi IP (istället för dagens dragning runt hela IP) se bild nedan.
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Som kartan visar förlängs Skyttens väg från korsningen Skyttens
väg/Bygdegårdsvägen och ansluter till dagens Körsbärsvägen i närheten av
Norrbodarondellen. Denna dragning skulle ge en mängd positiva effekter då
det skulle gå att använda marken effektivare runt IP. Den gräsyta som idag är
mellan E18 och Västra Rydsvägen är svåra att utnyttja på grund av nuvarande
vägdragningen. Vägen mellan parkeringen och IP-anläggningen skulle
försvinna vilket ger en säkrare färd för barn och unga mellan parkeringen och
idrottsplatsen. Det skulle även skapa bättre utrymme för en eventuell framtida
gång-/cykelbro om den skulle gå över Granhammarsvägen till IP. Vid dagens
utformning av IP blir det besvärligt på grund av parkeringens och vägens
(Västra Rydsvägen) placering. Den nya dragningen skulle också ge en kortare
väg mellan Gamla Kungsängen och Granhammarsvägen/E18 och det skulle
effektivisera gräsytor som ej utnyttjas men kostar att underhålla.
Historiskt verkar det föreslagna vägområdet används som ängs/åker/betesmark.
Det finns inga registrerade fornlämningar inom området för den tänkta vägen
eller i dess omedelbara närhet. Det som vi i dag känner till är en uppgift om
fynd av Skospännen från tiden ca 1650-1720.
Dock är även fornlämningar som vi ännu inte känner till skyddade enligt lag
(Kulturmiljölagen), som handläggs av Länsstyrelsen. Därför behöver vägens
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sträckning i god tid anmälas till Länsstyrelsens arkeologer så att de kan ta
ställning till om det behövs arkeologiska utredningar för att leta efter
fornlämningar inom sträckningen. Det finns tillexempel boplatser i åkermarken
norr om E18 under plöjlagret.
En mycket viktig aspekt i den framtida hanteringen av övriga ytor på
Kungsängens IP är att vägen som används nu i delar är en del av en gammal
landsväg som gått från Kungsängen, förbi Ekhammar och norrut förbi Brunna
gård osv. Den vägsträckningen är markerad med lila på kartan. Den sträckande
biten är den del av vägen som tidigare funnits men som försvann vid tiden för
anläggandet av Kungsängen IP. Den delen av vägen får inte tas bort eller ändra
sträckning.
I Brunna finns idag få idrotts- och aktivitetsytor och även om avståndet till
Kungsängens IP inte är stort så finns ett behov för framtiden av spontanytor.
I Kungsängen saknas en spontanidrottsplats liknande aktivitetsparken i Bro.
Lämplig lokalisering för detta behöver studeras.
I planen beskrivs Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden som
tätortsnära områden för utveckling. Även om Gröna Dalen ska värnas som
grönstråk så skulle delar kunna utvecklas för rekreation och aktiviteter i
samklang med naturen.
I Kungsängen är närheten till Mälaren men även Lillsjön tydlig och det finns
ett behov av ökad tillgänglighet till och längs strandlinjen. Det gäller bland
annat Lennartsnäshalvön, Lillsjön – Örnässjön och kopplingen vidare till
Lejondalssjön.

Barnperspektiv
Förbättrad, säker trafikplanering, ökad tillgänglighet till natur- och
kulturvärden samt friluftsliv bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med
möjlighet till rika fritids- och kulturupplevelser.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 13
september 2020.
2. Samrådshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för
Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, KS15/0261
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3. Kungsängen Kulturmiljöutredning 2019-12-13
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Samrådshandling Våren 2020

STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-545 556 30
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn
Organisationsnummer: 556655-7137
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Förord och läsanvisning
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De
inledande delarna som beskriver metodik, process och
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig.
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:
Ulrika Gyllenberg, Avdelningschef övergripande samhällsplanering
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare
Karin Svalfors, Samhällsplanerare
Susanna Evert, Samhällsplanerare
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.
Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun
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Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av
hållbarhet integrerats i processen.
Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).
Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan)
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering.

Bro

Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.
Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda
recipienten Mälaren är det därför viktigt att
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.

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

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget
vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre.
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

Kungsängen

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.

Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.
För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och

de om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 5

stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor.
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga.
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och
kommunal service kostnadseffektivt.
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Värder os för Br o till vänster och för Kungsängen till höger . Blå linje r epr esenter ar planför slaget och röd linje nollalter nativet.

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och

, LinkedIn
Organisationsnummer:

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs.
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund och syfte

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning

En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
trädde i kraft. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara
tillämpliga.

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer
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eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.
Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod
1.3.1. Arbetssätt

Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.
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Tabell 1. Hållbarhetskriter ier för FÖP för Kungsängen och Bro
Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig naturoch kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort

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

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

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser

Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex
miljökvalitetsnormer.
Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen.

1.4. Hållbar utveckling

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

Miljömässig
hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet

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

, LinkedIn
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Social
hållbarhet

Figur 1. Modell av hållbar u tveckling
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2. AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.
Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintresset E18.
Tabell 2. Avgr änsning i geogr afi, tid och nivå
Geogr afi

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

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

Tid

I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

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

Nivå

Strategisk/Övergripande

Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.
Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.
I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§
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Tabell 3. Avgr änsning i sak
Kr iter ier Social hållbar het

Utvär der as genom att bedöma om:

Beskr ivs under följande r ubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätor ter na

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

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Kulturmiljö
Folkhälsa

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

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

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
J ämlik tillgång till utemiljöer och offentliga r um
Miljöer som fr ämjar god folkhälsa
Kr iter ier Miljömässig hållbar het

Utvär der as genom att bedöma om:

Beskr ivs under följande r ubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infr astr uktur för r esande utan fossila br änslen

FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.

Klimat och klimatanpassning

Rena och levande vattenmiljöer

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

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

Väl funger ande ekosystem och en r ik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband

Grönstruktur och biologisk mångfald

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

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t

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

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

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

Kr iter ier Ekonomisk hållbar het

Utvär der as genom att bedöma om:

Beskr ivs under följande r ubrik i HKB

Koppling till 6 kap miljöbalken

Resur seffektiv mar kanvändning och
utbyggnadsor dning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet

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

Goda för utsättningar för att bo och för sör ja sig

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas

FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastr uktur, lokalför sör jning och
ser vice till medborgar na

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

Kommunalekonomi och robusthet

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

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

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

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s
globala miljömål

Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna

, LinkedIn
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mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen
om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri,
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt
Ekosystem och ekologisk mångfald.
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv.
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8
övergripande målområden.
De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB täcks in
av de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna
HKB görs därför en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och
folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se Figur 2.
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3. BRO
3.1. Nulägesbeskrivning

Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta.
Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden,
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles.
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.

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

E18

Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskr ivning av planför slag
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Figur 3. Orienter ingskar ta över Br o.
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Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på
dagtid.
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de
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nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tiofemton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.
När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela
området med dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i
olika scenarion.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kar tan visas bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kar tan visas bland annat infrastr uktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i UpplandsBro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.
Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.

•

•
•
•

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
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•

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

•

•

•

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

3.2.3. Övriga alternativ

I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
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plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt,
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
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•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil,
bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till
Mälaren och Lejondalssjön.
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser.

3.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåver kan och klimatanpassning

I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infr astr uktur för r esande utan fossila br änslen
Miljöer anpassade för att klar a extr ema
väder situationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).

I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.

Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).
Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering,
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där
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Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.
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Figur 6. Riskomr åden för över svämning, stabilitet, skred i finkor niga jor darter samt för or enade områden. Str ategiska omr åden för för dröjning av dagvatten
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Konsekvenser
Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila
bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet Infrastruktur
för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.
En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka
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tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester”
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i
att minska biltrafik.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer,
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv,
se kapitlet om Grönstruktur och biologisk mångfald.
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I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst)
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.
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Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och
kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
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Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
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dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett
sådant arbete.
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.
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Gr önstr uktur och biologisk mångfald
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Väl funger ande ekosystem och r ik biologisk
mångfald

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

, LinkedIn
Organisationsnummer:

grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två

, LinkedIn
Organisationsnummer:

områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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Hälsa och säker het

Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som fr ämjar god folkhälsa
Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör
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lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har ännu inte svarat på detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar.
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och
att buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över.
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed
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lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen.
De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer,
utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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3.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa

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

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
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kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
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Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen.
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Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer
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centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper.

Boendemiljö och tr ygghet

Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad.
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.

Hållbarhetskriterier:

Bedömningsgrunder och förutsättningar

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätor ter na
J ämlik tillgång till utemiljöer och offentliga r um

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)
Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också

, LinkedIn
Organisationsnummer:

de om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 36

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)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget i någon större
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro,
detta för att locka besökare från Kungsängen.
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Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik.
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock
utredas närmare i den fortsatta planeringen.
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad,
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.
I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på
grönområden och stadsrum.
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Kultur miljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kultur miljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på
och kring ett åskrön som visar på en omfattande bosättning från
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande
odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av
herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre
järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Dessutom är, som nämnts
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tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd
varför planförslaget inte bedöms bidra till Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och tätort.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av
kulturmiljöer.

Figur 7. Schematisk bild över kultur miljöer identifier ade i Br o (WSP, 2019a).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för
att bevara och utveckla dessa.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid
utveckling av stationsområdet. Den reviderade
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av
detta riksintresse pågår.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Ar betsmar knad och när ingsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda för utsättningar att bo och för sörja sig
Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas

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

Befolkning och bostadsmar knad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda för utsättningar att bo och för sörja sig

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.
Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter.
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Bro.
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek,
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna
tillfredsställa olika önskemål och behov.
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms
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planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resur seffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infr astruktur , lokalför sör jning
och ser vice till medbor gar na

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
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utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader
kan nyttjas för flera funktioner.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida
planering förväntas bli mer resurseffektiv.
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Figur 8. För eslagen utbyggnadsor dning i Bro
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4. KUNGSÄNGEN
4.1. Nulägesbeskrivning

Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas
som långa.
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars
gård.
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både
regional och lokal betydelse.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Figur 9. Or ienter ingskarta över Kungsängen.

4.2. Alternativredovisning
4.2.1. Planförslag
Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010).
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis
motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskr ivning av planför slag
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.
Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble,
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt
stråk.
Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum.
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro,
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rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.
Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska
överbryggas som barriär.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse,
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större
utsträckning.
När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras.
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.
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Figur 10. Planför slag för Kungsängen, kar tan visar bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 11. Planför slag för Kungsängen, kartan visar bland annat infr astruktur och kopplingar.
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4.2.2. Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.
I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
•

Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång
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•
•
•

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som
befintlig areell näring på landsbygden.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och
arbetsplatser, fler ytor för kommersiell
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med
mera)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell
istället för korsning, förtätning, omvandla till
småstadsgata)
o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen
(förbättrad orienterbarhet)
o Kungsängens station (reservera plats för ny
bussterminallösning, utökning av terminaldäck,
bättre kopplingar med mera)
o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sportoch fritidsverksamheter)
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny
trafikplats i Brunna.
o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen)
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•

•

•

•

o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen.
Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-,
bostad- och kontorsbebyggelse istället för
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av
Norrboda verksamhetsområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.
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•

Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen.

4.2.3. Övriga alternativ

I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika
utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och

, LinkedIn
Organisationsnummer:

som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats.
Dessa har varit:
•

•

Tibble - i samband med workshop kring
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt
värdefullt område. Detta ledde till förändring av
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och
begränsades.
Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna.
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4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser.

4.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåver kan och klimatanpassning

I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infr astr uktur för r esande utan fossila br änslen
Miljöer anpassade för att klar a extr ema
väder situationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult,
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT
öster om trafikplats Kungsängen.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön,
se Figur 12.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna.
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut
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längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara.
I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för
översvämning.
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Figur 12. Riskområden för över svämning, stabilitet, skr ed i finkor niga jor dar ter samt för or enade omr åden. Str ategiska omr åden för fördr öjning av dagvatten.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

de om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 54

Konsekvensbedömning

Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt,
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande
utan fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.
I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018)
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även
lokalt inom Kungsängen.
Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en omställning.
Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för
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att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra
intressen skapar förutsättningar för detta.
Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och
därigenom minska utsläpp av växthusgaser.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder).
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor,
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om
Grönstruktur och biologisk mångfald.
Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen
(väster om Gröna Dalen).
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Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.
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Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för BrunnaKungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt.
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område.
(ÖP 2010)
Figur 13. Gröna Dalen
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro
kommun, 2015)
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Miljökvalitetsnormer
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18)
Ekologiskt känsliga områden
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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.
Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av
naturlighet.
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon.
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och
Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja
dagvatten.

Grönstr uktur och biologisk mångfald

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås.
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och
skyfall.

Hållbarhetskriterier:

De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Väl funger ande ekosystem och r ik biologisk
mångfald

I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar,
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön.
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd
om 300 m.
Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och
Rankhus.
Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur.
Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem
och en rik biologisk mångfald behöver åtgärder för att stärka
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle,
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det
svaga sambandet.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med
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naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas.
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga
processer som till exempel resiliens mot framtida
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
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När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas.
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen.
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen,
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra
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Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som
finns utredas.
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Hälsa och säker het

fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på
detta.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)

Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.

Hållbarhetskriterier:
Miljöer som fr ämjar god folkhälsa
Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit
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Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden
med förorenad mark (bland annat i Brunna).
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att
buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan,
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk,
buller och luft särskilt ses över.
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I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla.
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.
I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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4.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa

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

Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk.
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019).
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Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen.
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och
tillgången till friytor lägre.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter,
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen.
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 att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland
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annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas.
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig
och rekreativ miljö.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan.
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet.
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
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besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt,
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett
barnperspektiv.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas.
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor,
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför
positiva konsekvenser för folkhälsan,
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Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma
eller att utveckla högt blodtryck.
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Boendemiljö och tr ygghet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätor ter na
J ämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast.
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar.
Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig.
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)
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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)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen.
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott,
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.
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Planförslaget bedöms bidra till Jämlik tillgång till offentliga
rummet, till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer
jämlik tillgång till det offentliga rummet.
I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en
ökad sammanhållning inom Kungsängen.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet.
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Kulturmiljö

Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad
jordbruksmark.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en farledsmiljö och
kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i
Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på
vattnet och till lands alltsedan järnåldern. Riksintresset utgörs också
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-,
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel SyltaTibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.
Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifier ade i Kungsängen
(WSP, 2019b).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och tätort eftersom den begränsade
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed.
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble.
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av
riksintresset Görväln.
De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.
I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön.
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På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken
utredas.
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4.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Ar betsmar knad och när ingsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda för utsättningar att bo och för sör ja sig
Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.
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I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till
företagen i kommunen.
I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer
varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas.
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Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom
Kungsängen.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om

, LinkedIn
Organisationsnummer:

inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande
verksamheter.
Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för
näringslivet inom Kungsängen.
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Befolkning och bostadsmar knad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda för utsättningar att bo och för sör ja sig

Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten.
Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och
försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.
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I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.
Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och
behov.
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Kommunalekonomi och r obusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsor dning
Kostnadseffektiv infr astr uktur, lokalför sörjning
och ser vice till medbor garna

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt
till de centrala delarna av Brunna.
Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag.
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet.
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt,
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget
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utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas.
Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.
I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och
robusthet.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna.
Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv
markanvändning och utbyggnadsordning.

Figur 15 För eslagen utbyggnadsordning Kungsängen
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 16. Illustration över de fyr a olika gr upper na av ekosystemtjänster .

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

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika
tillgängliga för alla.

Figur 17. Landskapets för måga till flödesr egler ing där rött innebär dålig
för måga ner till mör kblått som innebär mycket god för måga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Figur 18. Identifier ade betydelsefulla omr åden för hälsa och inspiration
marker at med gr önt.

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

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 20. Identifier ade viktiga miljöer och spr idningsvägar för ar ter knutna
till ädellöv och våtmarker .
Figur 19. Identifierade omr åden för biologisk mångfald – vär defulla biotoper .
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Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.
I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30 C, i de mest
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta
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verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka
effekterna av värmeböljor.
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.
I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.
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6. KUMULATIVA EFFEKTER
Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse.
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18.

6.1. Naturmiljö

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

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.

6.2. Vattenmiljö

Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till
E18.

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

6.3. Riksintresset E18

E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.

de om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 81

Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET
Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

7.1. Nollalternativet Bro
7.1.1. Miljömässig hållbarhet

När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar
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som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från
planförslaget.

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden,
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i
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7.1.2. Social hållbarhet

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet.
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Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något
mindre.

definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.

Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.

7.1.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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7.2. Nollalternativet Kungsängen
7.2.1. Miljömässig hållbarhet

När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan.
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.
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För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet i delar vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband,
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område.
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling
av Kungsängens station som planförslaget.

7.2.2. Social hållbarhet

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård)
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.
I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar
rörande Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga
utifrån detta hållbarhetskriterium.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen
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och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt
som de förtätas.
7.2.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i
Kungsängen.

de om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 86

Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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8. SAMLAD BEDÖMNING

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP.
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag.
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.

8.1. Samlad bedömning Bro
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Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.
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Figur 21. Värder os för Bro. Blå linje r epr esenter ar planför slaget och röd linje nollalter nativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro
Aspekter och hållbar hetskriter ier
som bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – gr ön mar ker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbar t) jämför t med nollalter nativet Vit mar kering
innebär att planförslaget bedöms var a likvär digt med nollalter nativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

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

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

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

Gr önstr uktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.

Hälsa och säker het
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö
Boendemiljö och tr ygghet
En blandning av boende och
funktioner
Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum
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Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – gr ön marker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalter nativet.
Vit mar ker ing innebär att planför slaget bedöms vara likvärdigt med nollalter nativet.

Kultur miljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort
Ar betsmar knad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmar knad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
r obusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro.

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

8.2. Samlad bedömning Kungsängen

Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte
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finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.
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Figur 22. Värder os för Kungsängen. Blå linje r epr esenter ar planför slaget och röd linje nollalter nativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen
Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen
Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer
Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer
Gr önstr uktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Samlad bedömning – gr ön marker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalter nativet.
Vit mar ker ing innebär att planför slaget bedöms vara likvärdigt med nollalter nativet.
Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser. Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall.
Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget
att planeringsinriktningarna följs.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende.

Hälsa och säker het
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.

Boendemiljö och tr ygghet
En blandning av boende och
funktioner

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum
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Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – gr ön marker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalter nativet.
Vit mar ker ing innebär att planför slaget bedöms vara likvärdigt med nollalter nativet.

Kultur miljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas. Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.

Ar betsmar knad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmar knad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
r obusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna
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Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
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8.3. Målkonflikter - hållbarhet

I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.
Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.
I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.
Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverkan dessa värden negativt.
För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen
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Organisationsnummer:

bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

8.4. Målanalys

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

9. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE
I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.
•

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

•

•

•

•

viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.
I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner
Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar.
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig
utgångspunkt i fortsatt planarbete.
Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.
Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge
och utformning på en ekodukt behöver till exempel
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.
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•

I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen
även i Bro.
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Förord och läsanvisning
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De
inledande delarna som beskriver metodik, process och
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig.
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:
Ulrika Gyllenberg, Avdelningschef övergripande samhällsplanering
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare
Karin Svalfors, Samhällsplanerare
Susanna Evert, Samhällsplanerare
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.
Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun
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Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av
hållbarhet integrerats i processen.
Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).
Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan)
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering.

Bro
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.
Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda
recipienten Mälaren är det därför viktigt att
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.

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

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget
vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre.
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

Kungsängen

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.

Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.
För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och
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stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor.
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga.
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och
kommunal service kostnadseffektivt.
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Värderos för Bro till vänster och för Kungsängen till höger. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och

, LinkedIn
Organisationsnummer:

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs.
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund och syfte
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning

En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
trädde i kraft. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara
tillämpliga.

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer
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eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.
Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod
1.3.1. Arbetssätt
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.

, LinkedIn
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Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro
Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig naturoch kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort

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

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

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser
Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex
miljökvalitetsnormer.
Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
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I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen.

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

Miljömässig
hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet

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

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Social
hållbarhet

Figur 1. Modell av hållbar utveckling
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2. AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.
Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintresset E18.
Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå
Geografi

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

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

Tid

I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

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

Nivå

Strategisk/Övergripande

Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.
Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.
I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§

, LinkedIn
Organisationsnummer:
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Tabell 3. Avgränsning i sak
Kriterier Social hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna

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

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Kulturmiljö
Folkhälsa

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

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

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Kriterier Miljömässig hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen

FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.

Klimat och klimatanpassning

Rena och levande vattenmiljöer

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

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

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband

Grönstruktur och biologisk mångfald

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

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

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

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

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

Kriterier Ekonomisk hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap miljöbalken

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet

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

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och
service till medborgarna

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

Kommunalekonomi och robusthet

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

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö

Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer

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

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s
globala miljömål
Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna

, LinkedIn
Organisationsnummer:

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

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

E18

Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskrivning av planförslag
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Figur 3. Orienteringskarta över Bro.

, LinkedIn
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Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på
dagtid.
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de

, LinkedIn
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nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tiofemton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.
När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela
området med dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i
olika scenarion.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i UpplandsBro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.
Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.

•

•
•
•

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
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•

Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling
som redan har skett med beviljade planuppdrag för
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och
naturmark istället för att bygga bostäder.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Bro torg (förtätning med bostäder och
verksamheter, nya grönstråk, förändrad
vägstruktur och kopplingar m.m.)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya
plankorsningar, förtätning, omvandla till
småstadsgata)
o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler
sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner
mot järnvägen)
o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré,
infartsparkering, förtätning med bostäder,
utvidgning av bussterminal)
o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen)
o Skola i Bro vid Finnsta-rondellen.
o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
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vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel minskad omfattning i Kvista, nya ytor för
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny
markanvändning vid Kockbacka industriområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.
Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen

3.2.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
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plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt,
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
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Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil,
bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till
Mälaren och Lejondalssjön.
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser.

3.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).

I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.

Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).
Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering,
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där
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Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser
Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila
bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet Infrastruktur
för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.
En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka
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tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester”
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i
att minska biltrafik.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer,
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv,
se kapitlet om Grönstruktur och biologisk mångfald.
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I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst)
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer

Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.
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Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och
kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
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Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
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dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett
sådant arbete.
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.
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Grönstruktur och biologisk mångfald
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden.
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar,
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är
EU:s skydd för vissa naturtyper.
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande
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grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två
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områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör
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lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har ännu inte svarat på detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar.
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och
att buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över.
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed
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lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen.
De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer,
utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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3.3.2. Social hållbarhet

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

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
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kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
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Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen.
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Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer
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centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper.

Boendemiljö och trygghet

Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad.
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.

Hållbarhetskriterier:

Bedömningsgrunder och förutsättningar

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)
Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
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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)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget i någon större
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro,
detta för att locka besökare från Kungsängen.
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Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik.
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock
utredas närmare i den fortsatta planeringen.
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad,
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.
I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på
grönområden och stadsrum.
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Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på
och kring ett åskrön som visar på en omfattande bosättning från
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande
odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av
herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre
järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Dessutom är, som nämnts
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tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd
varför planförslaget inte bedöms bidra till Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och tätort.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av
kulturmiljöer.

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

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för
att bevara och utveckla dessa.
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I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid
utveckling av stationsområdet. Den reviderade
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av
detta riksintresse pågår.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

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

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

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.
Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter.
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Bro.
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek,
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna
tillfredsställa olika önskemål och behov.
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms
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planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

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

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
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utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader
kan nyttjas för flera funktioner.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida
planering förväntas bli mer resurseffektiv.
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Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro
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4. KUNGSÄNGEN
4.1. Nulägesbeskrivning
Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas
som långa.
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars
gård.
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både
regional och lokal betydelse.
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Figur 9. Orienteringskarta över Kungsängen.

4.2. Alternativredovisning
4.2.1. Planförslag
Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010).
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis
motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskrivning av planförslag
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.
Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble,
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt
stråk.
Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum.
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro,
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rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.
Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska
överbryggas som barriär.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse,
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större
utsträckning.
När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras.
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.
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Figur 10. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 11. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat infrastruktur och kopplingar.
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4.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.
I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
•

Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång
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•
•
•

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som
befintlig areell näring på landsbygden.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och
arbetsplatser, fler ytor för kommersiell
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med
mera)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell
istället för korsning, förtätning, omvandla till
småstadsgata)
o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen
(förbättrad orienterbarhet)
o Kungsängens station (reservera plats för ny
bussterminallösning, utökning av terminaldäck,
bättre kopplingar med mera)
o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sportoch fritidsverksamheter)
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny
trafikplats i Brunna.
o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen)
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•

•

•

•

o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen.
Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-,
bostad- och kontorsbebyggelse istället för
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av
Norrboda verksamhetsområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.
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•

Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen.

4.2.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika
utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och
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som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats.
Dessa har varit:
•

•

Tibble - i samband med workshop kring
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt
värdefullt område. Detta ledde till förändring av
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och
begränsades.
Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna.
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4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser.

4.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult,
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT
öster om trafikplats Kungsängen.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön,
se Figur 12.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna.
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut
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längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara.
I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för
översvämning.
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Figur 12. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten.
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Konsekvensbedömning
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt,
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande
utan fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.
I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018)
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även
lokalt inom Kungsängen.
Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en omställning.
Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för
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att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra
intressen skapar förutsättningar för detta.
Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och
därigenom minska utsläpp av växthusgaser.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder).
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor,
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om
Grönstruktur och biologisk mångfald.
Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen
(väster om Gröna Dalen).
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Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.
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Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer

Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för BrunnaKungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt.
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område.
(ÖP 2010)
Figur 13. Gröna Dalen
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro
kommun, 2015)
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Miljökvalitetsnormer
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18)
Ekologiskt känsliga områden
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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.
Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av
naturlighet.
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon.
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och
Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja
dagvatten.

Grönstruktur och biologisk mångfald

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås.
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och
skyfall.

Hållbarhetskriterier:

De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar,
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön.
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd
om 300 m.
Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och
Rankhus.
Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur.
Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem
och en rik biologisk mångfald behöver åtgärder för att stärka
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle,
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det
svaga sambandet.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med
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naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas.
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga
processer som till exempel resiliens mot framtida
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 60

När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas.
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen.
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen,
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra
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Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som
finns utredas.
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Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit
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fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på
detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden
med förorenad mark (bland annat i Brunna).
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att
buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan,
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk,
buller och luft särskilt ses över.
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I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla.
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.
I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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4.3.2. Social hållbarhet

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

Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk.
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019).
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Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen.
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och
tillgången till friytor lägre.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter,
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen.
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 att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland
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annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas.
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig
och rekreativ miljö.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan.
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet.
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 65

besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt,
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett
barnperspektiv.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas.
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor,
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför
positiva konsekvenser för folkhälsan,
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Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma
eller att utveckla högt blodtryck.
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Boendemiljö och trygghet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast.
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar.
Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig.
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)
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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)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen.
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott,
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.
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Planförslaget bedöms bidra till Jämlik tillgång till offentliga
rummet, till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer
jämlik tillgång till det offentliga rummet.
I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en
ökad sammanhållning inom Kungsängen.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet.
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Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad
jordbruksmark.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en farledsmiljö och
kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i
Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på
vattnet och till lands alltsedan järnåldern. Riksintresset utgörs också
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-,
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel SyltaTibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.
Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Kungsängen
(WSP, 2019b).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och tätort eftersom den begränsade
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed.
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble.
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av
riksintresset Görväln.
De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.
I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön.
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På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken
utredas.
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4.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.
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I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till
företagen i kommunen.
I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer
varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas.
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Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom
Kungsängen.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om
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inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande
verksamheter.
Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för
näringslivet inom Kungsängen.
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Befolkning och bostadsmarknad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig

Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten.
Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och
försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.
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I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.
Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och
behov.
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Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning
och service till medborgarna

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt
till de centrala delarna av Brunna.
Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag.
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet.
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt,
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget
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utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas.
Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.
I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och
robusthet.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna.
Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv
markanvändning och utbyggnadsordning.

Figur 15 Föreslagen utbyggnadsordning Kungsängen
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 16. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster.

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

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika
tillgängliga för alla.

Figur 17. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,
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Figur 18. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration
markerat med grönt.

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

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 20. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna
till ädellöv och våtmarker.
Figur 19. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper.
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Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.
I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta
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verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka
effekterna av värmeböljor.
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.
I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.

6. KUMULATIVA EFFEKTER
Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse.
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18.

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

6.2. Vattenmiljö

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

6.3. Riksintresset E18
E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.

Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till
E18.

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET
Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

7.1. Nollalternativet Bro
7.1.1. Miljömässig hållbarhet
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar
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som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från
planförslaget.

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden,
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i
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7.1.2. Social hållbarhet
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet.
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Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något
mindre.
Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel

, LinkedIn
Organisationsnummer:

definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.
7.1.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.
Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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7.2. Nollalternativet Kungsängen
7.2.1. Miljömässig hållbarhet
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan.
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.
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För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet i delar vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband,
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område.
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling
av Kungsängens station som planförslaget.

och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer.

7.2.2. Social hållbarhet

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt
som de förtätas.

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård)
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.
I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar
rörande Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga
utifrån detta hållbarhetskriterium.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen
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7.2.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i
Kungsängen.
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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8. SAMLAD BEDÖMNING

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP.
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag.
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.

8.1. Samlad bedömning Bro
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Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.
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Figur 21. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro
Aspekter och hållbarhetskriterier
som bedömts i HKB:n

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

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

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

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

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

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

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö
Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner
Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum
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Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

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

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort
Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro.

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro.

Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad inifrån och ut utgör Tegelhagen (söderut mot
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.

Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

8.2. Samlad bedömning Kungsängen
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte
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finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.
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Figur 22. Värderos för Kungsängen. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen
Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

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

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser. Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall.

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer
Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer
Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget
att planeringsinriktningarna följs.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.

Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum

, LinkedIn
Organisationsnummer:

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 93

Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

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

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas. Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.

Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna
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Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
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8.3. Målkonflikter - hållbarhet
I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.
Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.
I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.
Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverkan dessa värden negativt.
För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen
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bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

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

9. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE
I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.
•

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

•

•

•

•

viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.
I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner
Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar.
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig
utgångspunkt i fortsatt planarbete.
Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.
Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge
och utformning på en ekodukt behöver till exempel
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

•

I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen
även i Bro.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 67

2020-05-27

Fördjupad översiktsplan för
Kungsängens tätort - Samråd
Dnr KS 15/0261

Beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i UpplandsBro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med
PBL SFS 2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas.
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen ger bland annat riktlinjer för
hur Kungsängens torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka
kopplingar som behöver stärkas eller tillkomma mellan olika områden.
Utvecklingen av Kungsängens stationsområde tas upp i ett eget avsnitt och
visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för utveckling av
kollektivtrafiken.
Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27
maj (skickas ut efter justering)



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27



Kommunstyrelsens preciserade direktiv för fördjupad översiktsplan för
Kungsängen den 31 maj 2017 § 49.



Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för del av
Kungsängen den 25 september 2013 § 123.



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



Kungsängen kulturmiljöer, WSP, 2019.



Trafiknätsanalys Kungsängen, Norconsult, 2018.



Ytdispositionsstudie Kungsängens IP, Codesign, 2019.



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



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



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



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



Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265.



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



RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

Förslag till beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i UpplandsBro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med
PBL SFS 2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna avvaktar att ta ställning i väntan på samrådet.

6 (41)

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : KS 15_0261-9 Protokollsutdrag från KS 20200527 § 67

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande
protokollsanteckning:
För att Vänsterpartiet skall kunna avge en röst i ett så pass viktigt ärende måste
vi ha våra medlemmar med oss i att kunna tillstyrka att förslaget ograverat
lämnas ut till samråd. Den korta tid som vi nu har haft mellan det att vi
mottagit förslaget medför att vi inte har kunnat inhämta medlemmarnas mandat
att ta ställning i ärendet.
Beslutet skickas till:


Enligt remisslista.
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FÖP KUNGSÄNGEN 2040
samrådshandling 2020-06-09

www.upplands-bro.se/tatort
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Sammanfattning - Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

3

Hur översiktsplanerar vi?		

4

Kungsängen år 2040			

6

Strategikarta - Kungsängen 2040

7

Torget i Kungsängen		

8

Strategikarta - torg och stationsområde

10

Kungsängens stationsområde 		

11

Bebyggelseutveckling		

12

Målpunkter, näringsliv och service

16

Våra utmaningar och mål är gemensamma!
Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar samhällsutveckling och helhetssyn. Social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga
arbetet och samhällsbygget.
Agenda 2030 och de globala målen är våra gemensamma, liksom de mål och utmaningar som finns i
Stockholms- och Uppsalaregionen.

Håbo-Tibble kyrkby
Utvecklingsinriktning Upplands-Bro
tätorter 2040:

J

FÖP Kungsängen innehåller därför
huvudmålen och fem av de sex
ningar som identifierats i den
vecklingsplanen för Stockholm,
Och vi möter dem utifrån
specifika förutsättningar.
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Strategikarta - genomförande		

23
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2

Tätortsavgränsning

Grön koppling

Landsbygdskärna,
bebyggelse och service

Regionalt svagt grönt
samband

Järnväg - stråk och
station
Regionalt stråk och
koppling, väg

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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Utvecklingsinriktning
Hur gör vi det?

Brunna

E18

Vi stärker kopplingen mellan Kungsängens
olika delar
Vi gör det lättare att orientera sig och pekar ut
viktiga kopplingar mellan centrala Kungsängen,
Brunna, Tibble och Rankhus.

Görvälnkilen

Örnässjön

Vi utvecklar de gemensamma mötesplatserna
Vi stärker gemensamma mötesplatser och aktivitetscentrum, som Kungsängens torg och Kungsängens
Idrottsplats.

Rankhus
Tibble

Vi ger större plats åt de små
Vi gör Kungsängen lättare och roligare för barn att
vara och orientera sig i.

Lillsjön

Vi gör strandpromenaden mer tillgänglig för alla
Vi stärker kopplingen till Mälaren och sjöarna, och
vill utveckla stråken längs Mälaren och LillsjönÖrnässjön.

En

kö
pin
gs

vä

ge
n

Vi utvecklar stationsmiljön
Vi lägger grunden för en stationsmiljö som är
anpassad efter resenärernas behov.
Tätortsavgränsning

J

Centrala
Kungsängen

Torg, service och handel, befintlig
och förslag

Järnväg - stråk och
station

Målpunkt Mälaren

Totalförsvarets influensområde

Målpunkt friluftsliv

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar

Strategiska vägkopplingar,
befintliga och förslag

Eko- sociodukt, förslag

Idrottsplats och aktivitetscentrum

E18

J

Förslag kretsloppscentral
Förslag trafikplats, tillbyggd eller ny halv.
Strategiska kopplingar gång- och cykel
Strategiska kopplingar båttrafik
Strategiska blågröna stråk = rekreativa
grönytor och dagvattenhantering

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling, 2020-06-09.
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Hur översiktsplanerar vi för Kungsängens framtid?
Kort beskrivning av uppdraget
Under våren 2017 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Kungsängen. I uppdraget ingår att
särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett
förändrat klimat och trafikens brister och behov.
FÖP Kungsängen ska förtydliga förutsättningarna och inriktningen på den fysiska utvecklingen i
Kungsängen på lång sikt. Planen ska se till helhet och
sammanhang och underlätta för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och annan
tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Planens relation till ÖP 2010 och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande översiktsplan. Upplands-Bro har
en kommunövergripande översiktsplan som heter
ÖP 2010. Den antogs av kommunfullmäktige i

december 2011 och aktualitetsförklarades i mars 2018.
I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden kallad FÖP 2016. FÖP Kungsängen är en geografisk fördjupning och blir alltså ytterligare en
ändring av ÖP 2010. Planförslaget innehåller ett
antal nya planeringsinriktningar. Dessa föreslås ersätta befintliga planeringsinriktningar i kapitel 11
i ÖP 2010, ”Kungsängen”. I övrigt fortsätter alla
planeringsinriktningar i ÖP 2010 och FÖP 2016
att gälla som vanligt.

hanteras som givna förutsättningar. Pågående planuppdrag presenteras i samtliga strategikartor med
ett eget lager. I ett fall föreslår FÖP Kungsängen att
ändra tätortsavgränsningen på grund av pågående detaljplanearbeten.
I kapitlet om genomförande ges ett förslag till utbyggnadsordning. Där kan finnas motstridiga tankar jämfört med den beslutade detaljplaneprioritering som
gäller i dagsläget. FÖP Kungsängen ska dock se till en
långsiktigt hållbar utveckling på en övergripande nivå.

Avgränsning - tid och innehåll
Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot
2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna
tätortsavgränsningen
för
Kungsängen
enligt
FÖP 2016 med ett förslag till ändring.

Relation till pågående förstudier
För Kungsängens stationsområde och centrum görs
en mer detaljerad förstudie. Olika scenarier ska belysas för torgdelen med handel och samhällsservice samt för bussterminal, infartsparkering och
pendeltåg. Kopplingar och stråk som det mellan
stationen och Kungsängens centrum studeras närmare
och arbetet sker i samverkan med Trafikförvaltningen
och Trafikverket.

Relation till pågående planprojekt
De detaljplaneuppdrag som är beslutade vid tiden
för samrådet värderas inte av samrådsförslaget utan

Definitioner av de fyra teman som genomsyrat arbetet med planförslaget:
Social hållbarhet:

Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling innebär
att samhällets resurser fördelas på sätt som skapar
möjlighet för fler att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med tillgång till önskade
kvaliteter. Det betyder också att den sociala sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks
genom att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen.
Och det innebär att människors behov och trygghet
säkerställs.1
1 Definitionen är lånad av Stockholms Stad (2015), Skillnadernas Stockholm –
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.
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Ett förändrat klimat:

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

Trafikens brister och behov:

Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens mål
om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka och att skapa ett mer transporteffektivt
samhälle.

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

Barnperspektivet:

Vi utgår från Barnkonventionen och att:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör
barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
respekterad.
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Relation till andra styrdokument
Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet
och service. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget. De strategi- och styrsystem som finns inom
kommunen har beaktats i planförslaget.
Planområde och tätortsavgränsning
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen för
tätortsutvecklingen av Kungsängen. I kommunens
landsbygdsplan FÖP 2016 justerades den något. Och
nu sker detaljplanering för lagerverksamhet i ett områden utanför tätorten. Därför justerar vi tätortsavgränsningen i enlighet med detta.
Precis som tidigare gäller detaljplanekrav inom
tätortsavgränsningen, och all nybyggnad ska ske i
överensstämmelse med gällande planer eller föregås
av detaljplaneprövning.
Ändringar i tätortsavgränsning FÖP Kungsängen:
Utvidgad yta vid pågående planuppdrag ”Tång 2:5”
samt en något minskad yta söder om järnvägen som
utvecklas som befintlig areell näring på landsbygden.

Förslag FÖP Kungsängen.

Nytt förslag jämfört med
gällande FÖP 2016 (beige fält).

Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och grönstruktur med andra kommuner,
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt.
Allmänna och statliga intressen
Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning
och planeringsförutsättningar.
I planeringsförutsättningarna redogör kommunen
för hur FÖP Kungsängen förhåller sig till riksintressen med mera och resultatet av avvägningarna visas i
plandokumentet.
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag
att på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och
statliga ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden. När staten pekar ut geografiska områden
som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för riksintressen.
Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver
samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen.
En sammanställning av de mellankommunala intressen som är aktuella i FÖP Kungsängen redovisas i
planeringsförutsättningarna på sidan sju. I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning
som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan
dessa olika intressen. Detta gäller till exempel fyrspårsreservat längs Mälarbanan, värnandet av den regionala grönkilen och utvecklingen av Norra Stäksön.

Varför är FÖP Kungsängen så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en
tydligare styrning av den fysiska planeringen, och
fokusera på de frågor som är viktiga att samråda med alla
inblandade. Det ska vara lätt att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för planförslagets avvägningar och hänsynstaganden är
samlade i flera olika dokument som följer med som
underlag:
1. Planeringsförutsättningar:
Består av tematiska kartbilder över kommunen med
gällande riksintressen, natur- och kulturvärden med
mera samlat. Här finns också beskrivningar av avvägningar och hänsyn samt tydliggörande av skillnader
mellan ÖP 2010 och FÖP Kungsängen 2040.
2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive miljökonskvensbeskrivning.
3. Utvecklingsprogram för Gröna dalen.
4. Kulturmiljöinventering för Kungsängen.
5. Trafiknätsanalys för Kungsängen.
6. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning
inklusive övergripande naturvärdesinventering.
7. PM för statistik och analyser som underlag för en
ökad social hållbarhet i den fysiska planeringen.
8. PM för genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser
(ur barnperspektiv bland annat).
9. Ytdispositionsstudie Kungsängens IP.
Här hittar du planeringsförutsättningarna:
www.upplands-bro.se/tatort

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

5

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : 20200609 FÖP Kungsängen

Kungsängen år 2040 - en sammanhållen tätort som följer landskapet
Ortens historia och karaktär
Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000 (2019) invånare och kommunens bredaste serviceutbud. I Kungsängen finns pendeltågstation
och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik mellan
Stockholm och Kungsängen. Fyrspårsutbyggnaden
mellan Tomteboda-Kallhäll kan förbättra turtätheten
ytterligare. De senaste åren har det byggts mycket i
Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. De centrala delarna förtätas alltmer.
En ung tätort uppvuxen kring pendeltågsstationen
Upplands-Bro ligger centralt i Mälardalen och bygden har länge varit bebodd. Tätorten Kungsängen är
dock en relativt ung samhällsbildning som vuxit fram
vid järnvägsstationen. Området runt den nuvarande
stationen var glest befolkat innan Kungsängen fick
järnvägsförbindelsen. Ett fåtal byggnader fanns koncentrerade dels vid Kungsängens kyrka, dels kring det
lilla sockencentrum som vuxit fram utmed den gamla
landsvägen, vid gården Tibble. Området där nuvarande centrum ligger började bebyggas först i mitten
av 1920-talet. År 1968 började de första pendeltågen
rulla på järnvägssträckan Kungsängen – Södertälje.
Tätortens relativt unga historia med prägel av senmodernismens planeringsideal har resulterat i en
karaktär av bostadsförort snarare än av småstad.
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och
trafikmatas separat. Detta medför att många områden
är ganska homogena, men också att det finns gott om
gröna ytor och att trafiksäkerheten är hög.
Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer bevarade i
centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och
Ekhammars gård minner om den jordbruksbygd som
centrala Kungsängen en gång var.
6

Kungsängen år 2040
Kungsängen ska utveckla fler av stadens
kvaliteter
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta drag
skiljer Kungsängen från Bro, och är något som ska
utvecklas vidare och stärkas. Stationsområdet ska anpassas efter en större befolkning och fler funktioner.
Vi ska fortsätta att förtäta i centrumnära lägen, med
arkitektur som drar nytta av det kuperade landskapet
och stärker platsens identitet. På detta sätt förstärks
också befolkningsunderlaget för service, och Kungsängens torg kan fortsätta vara det största torget i kommunen och en gemensam mötesplats för alla som bor
här.
Kungsängen ska få spreta - men de olika delarna
ska hänga ihop
Kungsängen är blandat. Villor från olika tider samsas
med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden,
höghus med utsikt över Mälaren och inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla representerade. Denna spretighet är
något vi ska värna om. Men för att Kungsängen ska
kunna växa på ett hållbart sätt är det viktigt att stärka
den röda tråden och de sammanhållande funktionerna
för Kungsängen som helhet.
Orten är utdragen på längden och avstånden mellan
Kungsängens olika delar kan upplevas som långa. I
de projekt som pågår i ”mellanrummen” mellan områden av tät bebyggelse ska fokus vara på kopplingar
och sammanhang. I Kungsängen år 2040 har det nya
området Rankhus bidragit till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning
i centrala lägen bidrar till att koppla ihop centrala
Kungsängen och Tibble, samtidigt som Gröna Dalen
bevaras och värnas som ett blågrönt stråk.

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

Kungsängen ska utnyttja sitt läge nära naturen
och vattnet
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är gångavstånd från centrala Kungsängen
till mälarstrand, sjöar, naturreservat, friluftsområden
och bitvis dramatisk natur. I Kungsängen år 2040
har vi dragit ytterligare nytta av närheten till naturen
och vattnet. Nya och tydligare kopplingar gör att man
snabbare och lättare kommer ner från centrum till
strandpromenaden längs Mälaren, som har utvecklats
med gång- och cykelväg. Gröna udden har utvecklats
som mötesplats för samvaro, rekreation och lek vid
Mälaren, ett stenkast från centrum. Rankhus är byggt
på ett sätt som gör det lätt att ta sig genom det nya området till målpunkterna längs vattnet.
Vi står fast vid att grönkilen bör värnas och
utvecklas
Mellan Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som
är en grönkil av både regional och lokal betydelse.
Vikten av att bevara centrala grönstråk både för klimatets, den biologiska mångfaldens och djurlivets skull,
liksom för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är
stor. Vi står fast vid ställningstagandet att grönkilen
bör värnas och dess värden och funktioner utvecklas.
När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kommun att bo och leva i. Den gröna kopplingen i kartan
visar att grönstrukturens värden och funktioner bör
bevaras, stärkas och vidareutvecklas i samband med
planeringen och exploateringen av områdena i nordvästra Kungsängen. För att främja friluftslivet och
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt över E18.
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Kungsängen 2040
E18

Brunna

Görvälnkilen

Tätortsavgränsning

Örnässjön

Entréer till tätorten
Bebyggelse av olika slag

Rankhus

Grönområden, rekreation och ekosystemjänster
Pågående detaljplaner vår 2020 (inom tätort)

J Befintlig järnväg och stationsläge

Tibble

Eko- sociodukt, förslag

Lillsjön

Målpunkter vid Mälaren
Större friluftsområden med flera aktiviteter
Kungsängens IP utveckling
Torg, service och handel, befintliga och förslag
Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering

Stäksön

En
kö
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ng
sv

äg
en

Centrala Kungsängen

J

Rekreation, natur- och kulturmiljö och
areella näringar
Totalförsvarets influensområde
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Kungsängens torg
Vid Kungsängens torg finns allt man behöver
Kungsängens torg är det största centrumtorget i
kommunen. Här finns mataffärer, apotek, Systembolag och tobaksaffär, optiker, garnbutik, klädaffär
och flera restauranger, vårdcentral och tandläkare.
Med pendeltågsstation, kommunhus och kulturhus,
kommersiell service och ett nyrenoverat torg, har
Kungsängens torg goda förutsättningar att stärkas ytterligare som den mest centrala mötesplatsen i kommunen.
Kungsängens torg är ett mindre centrum nära större
kommersiella handelsplatser som Jakobsberg och
Barkarby. Torget behöver ha sin egen identitet där
fokus inte bara är handel, utan också lek och samvaro
för alla åldrar. Med en utbyggd stationsmiljö, en bättre
orienterbarhet i de centrala delarna och en tydligare
koppling till strandpromenaden och vattnet skulle
Kungsängens centrum bli en mer levande och trivsam
mötesplats än det är idag.

Torget ska utvecklas med en tydligare struktur, mer
konst och lekytor för barn. Det ska finnas plats för
bilarna, men inte på bekostnad av människorna. Den
service som finns ska stärkas och få möjlighet att utvecklas i takt med den växande befolkningen.
Utmaningar:
• Kungsängens torg är fragmenterat och svårt att
få överblick över. I praktiken består det av flera
mindre torg som skiljs åt av byggnader som står
mitt i centrum. Det är svårt att orientera sig för
såväl gående som bilister och det är otydligt var
det kommersiella utbudet börjar och slutar.
• I dagens centrum finns inte tillräckligt med lokaler för befintliga företag att utöka sin verksamhet. Inte heller finns det mycket plats för
nyetableringar.
• Det är ont om parkeringsplatser i relation till behovet. Samtidigt upptar de stor del av den centrala
ytan och dominerar delar av torget.

Inspirationsbilder från Lunds kommun, Konsul Olssons plats i Helsingborg och Kungsängens torg i julbelysning
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Det här ska vi göra:
Öka orienterbarheten
Torgets gestaltning ska anpassas för att tydliggöra
centrums tyngdpunkter och stråk och få det att hänga
ihop bättre. På sikt kan byggnader behöva ersättas och
nya byggas för att ge möjlighet att utveckla handelsoch serviceutbudet, skapa mer stadskänsla och öka
orienterbarheten. Det ska också bli lättare både att gå
och att köra bil i området.
Göra plats för aktivitet och lek i stadsrummet
Att öka orienterbarheten handlar också om att skapa
målpunkter, mötesplatser och stadsrum som människor dras till och känner igen. Kungsängens torg ska
i framtiden erbjuda fler ytor som lockar till lek och aktivitet.
Att stärka torget med lekytor för barn, offentlig
konst och lekfull arkitektur ska bidra till att göra
Kungsängens torg till en mer levande och trygg plats
där människor vill vara.
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Skapa fler ytor för utökad kommersiell verksamhet
Om strukturen på det centrala torget förändras till det
bättre kan förtätning göras som erbjuder fler lokaler
till verksamheter. Bostadshus med verksamhetslokaler
i botten och eventuella parkeringar i källaren är något
som både skulle stärka underlaget för service och ge
utrymme för fler verksamheter att etablera sig.
Överbrygga Enköpingsvägen som barriär och
stärka kopplingarna mellan centrala Kungsängen
och Mälaren
Järnvägen ligger idag som en barriär mellan Kungsängens torg och Mälaren. Bostadsområdet mellan järnvägen och Strandvägen är ytterligare en
barriär.
För att stärka kopplingen mellan centrum och
Mälaren behöver möjligheterna att minska järnvägens
barriäreffekt utredas. ”Genvägarna” genom villaområdet ner till vattnet ska tillgängliggöras på ett sätt som

gör vattnet lätt att nå från centrum och förmedlar att
strandområdet är till för alla.
Strandvägen ska utvecklas till en strandpromenad där
gående och cyklister har en lika självklar plats som
bilarna.
Utveckla centrumparkeringen
Bilarna ska även fortsatt få plats vid Kungsängens
torg, men den platsen behöver anpassas bättre till de
olika behov som finns. Dagens centrumparkeringar tar
upp stora ytor, samtidigt som många upplever brist på
parkeringsplatser. Att hitta nya lösningar för parkering
är en nyckelfråga för att Kungsängens torg ska kunna
bli den sociala mötesplats som det har potential att
vara.
Skapa nya kopplingar över och runt torget
Öppna upp för både gående, cyklister och bilister att
röra sig genom torgmiljön från Furuhällsvägen till
Östervägen.

PLANERINGSINRIKTNINGAR
• Utveckla Kungsängens torg till en attraktiv
och livfull mötesplats med fler lokaler och
bättre orienterbarhet.
• Skapa utrymme för fler arbetsplatser i centrala Kungsängen, för ett levande näringsliv
och torgområde.
• Bejaka konst, lekfullhet och varierande uttryck när vi förtätar centralt.
• Ge barnen större plats i centrala
Kungsängen genom fler lekytor, lekfull formgivning och mer offentlig konst.

Flygbilder över Kungsängens torg- och stationsområde. Strategiska Mälarnära gång- och cykelstråk markerade.
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Kungsängens stationsområde
Kungsängen växer snabbt och behovet av
ytor för kollektivtrafiken likaså
Många av de boende i Upplands-Bro pendlar dagligen
till arbetet i andra delar av Stockholm. Kommunen är
beroende av att pendeltågstrafiken och stationsområdet är väl dimensionerade för att klara ett växande antal resenärer. Stationsområdet behöver därför utvecklas för det framtida Kungsängen.
I takt med att Kungsängen växer ses även busslinjenätet över. Fler bussar kräver mer plats vid stationen,
och i området närmast pendeltågsstationen behöver
flera olika funktioner få plats för att fungera bra som
bytespunkt. Man ska kunna byta smidigt mellan buss,
cykel, bil eller taxi och pendeltåg. Stråket till centrum
behöver också vara tydligt och lättillgängligt.
Utmaningar:
• Dagens bussterminal är redan idag trång och räcker inte till för framtidens busstrafik. Infartsparkeringen behöver också utökas.
• Kungsängens station har idag två entréer, men de
ligger på olika nivåer och det är endast den västra
entrén som är tillgänglighetsanpassad.
• Järnvägsspåret är en betydande barriär mellan
centrum och Mälaren. Nivåskillnaderna i landskapet bidrar till barriärkänslan.

Det här ska vi göra:
Reservera ytor vid Kungsängens station för utveckling av kollektivtrafiken
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att kollektivtrafiken
ska kunna fungera och vara ett attraktivt alternativ reserveras ytor för bussterminal, infartsparkering för bil
och cykel, rastlokal för bussförare, stationsnära service med mera. Vissa ytor vid stationen kan behöva
omfördelas mellan olika funktioner. Bytespunktens
funktioner ska prioriteras.
Reservera ytor för eventuell utökning av däcket
för bussterminal
Dels över Enköpingsvägen, dels över järnvägen.
Detta för att få plats med alla hållplatslägen för resenärer på samma plan för att underlätta byten. Bussplatser och andra funktioner som inte rör resenärer
kan eventuellt flyttas ner till Enköpingsvägen.
Reservera yta på Enköpingsvägen för eventuella
funktioner för bussar
Delar av dagens infartsparkering närmast stationen
kan eventuellt behövas för bussfunktioner. Hiss och
trappa behövs mellan väg och däck. Infartsparkeringen nordost om sekundärentrén bör kunna byggas ut.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Reservera ytor vid Kungsängens station för
utveckling av kollektivtrafiken.
• Prioritera bytespunktens funktioner före andra intressen.
• Reservera ytor för eventuell utökning av terminaldäcket i Kungsängen över både Enköpingsvägen och järnvägen.
• Utveckla sekundärentrén i Kungsängen och
området runt omkring.
• Förbättra kopplingen till torget.

Koppla ihop infartsparkering och övriga funktioner på Enköpingsvägen bättre med områdena norr
om vägen.
Stråket upp till Kungsängens centrum behöver bli tydligare och mer lättillgängligt.

Flygbild Kungsängens stationsområde.
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Bebyggelseutveckling
Högt exploateringstryck kräver en långsiktig
strategi
Mycket har hänt i Kungsängen under de senaste tio
åren. Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av
långsiktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Under 2010-talet antogs flera detaljplaner i Brunna
verksamhetsområde och Norrboda handels- och bostadsområde. De har inneburit att ett stort antal nya arbetsplatser och bostäder har byggts i kommunen. Utgångspunkten när vi blickar mot 2040 och 2050 är att
vi ska stärka och komplettera Kungsängen med både
småhus och flerbostadshus som anknyter till platsen
och bidrar till att stärka helhetskänslan och orienterbarheten.
Utmaningar:
• Kungsängen är en ort utdragen på både längden
och bredden, med relativt stora avstånd mellan
Brunna, centrala delarna av Kungsängen och
Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en splittrad
känsla i Kungsängen som helhet.
• Kungsängens bitvis kuperade landskap, järnvägsspåret, E18 och Enköpingsvägen sätter de fysiska
ramarna för hur Kungsängen kan växa och utvecklas.
• Klimatförändringarna ställer nya och högre krav
på oss, både när det gäller befintlig och tillkommande bebyggelse. I Kungsängen måste vi bygga
på ett sätt som klarar skyfall, översvämning från
Mälaren, höga temperaturer och risken för ras,
skred och erosion. Det vi bygger ska också bidra
till en miljömässigt hållbar livsstil.
• Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren

12

till följd av ett stort bostadsbyggande i framför allt
Norrboda. Det är ett högt tryck på förskola och skola,
liksom på grönytor och servicefunktioner.
Det här ska vi göra:
Fortsätta att stärka stadsmässigheten centralt
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Den äldre, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen från 1990-talet
har kompletterats på senare år av höga punkthus som
drar nytta av det kuperade landskapet och utsikten
över Mälaren. För att ytterligare stärka Kungsängens
identitet som tätort och understryka dess gynnsamma
läge i regionen ska vi fortsätta att förtäta Kungsängen
centralt. Bebyggelsen ska utformas på ett sätt som
stärker stadsmässigheten och ger ett utökat underlag
för service vid Kungsängens torg.

Värna Gröna Dalen som blågrönt stråk och ge dalen en förbindande funktion.
Gröna Dalen är ett öppet, samlande och centralt blågrönt stråk som förbinder Brunna, Rankhus, centrala
Kungsängen och Tibbleområdet med varandra. Idag
kan dalen upplevas som en barriär mellan områden,
samtidigt som den har en viktig rekreativ funktion och
på vissa ställen höga naturvärden. Vi behöver stärka befintliga rörelsestråk och skapa nya mellan Brunna och
centrala Kungsängen. Dalen behöver också utvecklas
till en mer tillgänglig och rekreativ miljö med nya dagvattenlösningar. De koloniområden med odling som
finns
o idag ska utvecklas och om möjligt bli fler.
WS2

februari 5, 2018

Norr

Använda de större förtätningsprojekten för att
koppla ihop Kungsängens olika delar
För den fortsatta utbyggnaden bör fokus vara att läka
ihop tätorten på ett sätt som minskar avstånden och bidrar till att Kungsängen blir en mer sammanhängande
tätort. Kommande bebyggelse i till exempel Rankhus,
Korsängen och Ekhammar behöver planeras väl för
att bidra till att stärka den röda tråden, öka orienterbarheten och känslan av sammanhang.
Låta bebyggelsen följa naturen och landskapet
Kungsängens tätort består av många områden med en
kraftigt kuperad terräng. Det finns flera goda exempel
i centrala lägen på där man har anpassat bebyggelsen
efter naturen och nivåskillnaderna på ett sätt som bevarar landskapets karaktär och naturvärden samtidigt
som det bidrar till platsens identitet. När Kungsängen
växer och förtätas ska vi i möjligaste mån låta byggnaderna följa landskapets form och karaktär.

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

Strategisk koppling bil
Strategisk koppling gångoch cykel
Kungsängens IP utveckling
Torg, service och handel

Gröna dalens förbindande funktion,
se vidare i utvecklingsprogram för Gröna dalen.
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Värna om och utveckla Kungsängens blandning
Blandad bebyggelse bidrar till social hållbarhet och
ger en varierad stadsbild med många olika boendeformer. Vi 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 äganderätter. Byggnader med högt kulturhistoriskt värde ska värnas och ny bebyggelse ska vara en
balanserad blandning av flerbostadshus och småhus.
Planera för att Kungsängen ska växa i hållbar takt
Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat snabbt
de senaste åren, framför allt i Norrboda. Befolkningen
ökar när vi bygger nya bostäder, och det är viktigt att
infrastruktur, skolor och service hänger med. Därför
ska vi planera för ett byggande som går i hållbar takt.
Det ger oss möjlighet att säkra kvaliteten på det som
byggs och se till att tillväxten blir hanterbar.

Den fysiska planeringen har en viktig roll i att främja
folkhälsan.
Vi ska uppmuntra till aktivitet och rörelse genom att
utveckla våra tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna
udden. Vi ska skydda utsatta grupper vid värmeböljor
genom att bevara och lägga till grönska och skugga
vid skolor, äldreboenden och centrum. Vi ska fortsätta
att utveckla våra viktiga gång- och cykelstråk för att
bli ännu tryggare, så alla som vill kan ta sig runt i
kommunen till fots och på cykel.
Diagram bygga för en ökad folkhälsa:

• Gör Kungsängen till en bättre integrerad
tätort med lägre grad av funktionsseparering
och fler kopplingar mellan olika områden.
• Planera för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.
• Värna om Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska
uttryck från olika tider.
• Låt bebyggelsen följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och vatten.
• Värna Gröna Dalen som grönstråk och jobba
medvetet med att ge dalen en förbindande
funktion.

Blanda bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor i större utsträckning
Kungsängen är i hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som rådde under åren då
tätorten expanderade som snabbast. Bostadsområdena
ligger för sig, och Ekhammar är ett tydligt exempel
med ett stort område med nästan bara skolor och
Tätortsavgränsning
Större friluftsområden
sporthallar. I en tätort med mer blandade
funktioner är
stråk
Bro IP
utvecklingstörre
avståndenStrategiska
kortareblågröna
och det
är mer liv och
rörelse
Strategisk koppling
gång- och cykel
Torg, service
och handel
delar av dygnet.
Kungsängen
skulle vinna
på att
i höMålpunkterbostäder,
vid Mälaren skolor och arbetsplatser.
gre grad blanda
Bygga för en ökad folkhälsa
Vi vet att det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Kön och socioekonomiska förutsättningar påverkar hälsan i hög grad och på olika sätt.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Använd förtätningsprojekten för att stärka
kopplingen mellan Kungsängens olika delar.

• Stärk mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt utsatta vid
höga temperaturer, till exempel skolor, äldreboenden och centrum.
• Reservera ytor för dagvatten, översvämningar och skyfall.
• Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare
upplevelse och en större biologisk mångfald.
Tätortsavgränsning

Större friluftsområden

Strategiska blågröna stråk

Kungsängens IP utveckling

Strategisk koppling gång- och cykel

Torg, service och handel

Målpunkter vid Mälaren
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Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är
en grundprincip i kommunens fysiska planering. I nya
detaljplaner är utgångspunkten alltid att hantera dagvattenfrågan inom planen. Möjligheterna till detta varierar dock mellan olika detaljplaner, och det finns bristande dagvattenhantering även i befintlig bebyggelse.
Därför pekar vi ut större stråk som är viktiga att utveckla för att dagvattenhanteringen verkligen ska vara
klimatanpassad och robust. Vi kallar det strategiska
blågröna stråk som integrerar ekologiska, rekreativa
och estetiska funktioner. De ska fungera som en resurs
och bidra till både förbättrad vattenkvalitet och attraktiva och funktionella stads- och parkmiljöer.

Komplettera med ny bostadsbebyggelse
På två ställen föreslår FÖP Kungsängen ny bebyggelse
som varken finns med i ÖP 2010 eller ingår i något
pågående detaljplanearbete. Det är ”hus i natur” i skogen i sydöstra Brunna (1) och förtätning med ”hus i
småstad” utmed Hjortronvägen (2). Vid Upplands-Bro
gymnasiet föreslår vi att man utreder om det skulle
vara möjligt att tänka sig bostäder där i en framtid och
att gymnasiet flyttas till att ligga närmare torget (3).

Med hjälp av FÖP Kungsängen vill vi skapa ett sammanhängande blågrönt nät som är lätt att röra sig genom. Vi ska fortsätta utveckla våra gröna stadsrum,
parker och naturområden så de kan fungera som innevånarnas utomhusvardagsrum och användas året runt.
Planförslaget följer de riktlinjer och strategier som
kommunens Grönplan och utvecklingsprogram för
Gröna dalen redan tagit fram. Flera åtgärdsförslag från
dessa dokument har, eller håller på att, förverkligas.

Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten,
som tätortsnära skogar, grönska och vatten
Tätorternas grönområden konkurrerar med behovet av
bostäder och vägar. Men naturen i och nära tätorter är
viktig även för människan.

Diagram rekreativa dagvattenlösningar:

Diagram ny bostadsbebyggelse och ekosystemtjänster:

Vad menar vi med ”förtäta”?
Att förtäta betyder i stadsplaneringen att man bygger
nya hus inom befintlig bebyggelse. I tätortsmiljö kan
det vara att bygga på obebyggda markplättar eller att
bygga på antalet våningar på befintliga hus. Förtätning
innebär alltid att det blir fler bostäder och människor
på samma yta som förut.
Att bygga på obebyggd mark utanför tätbebyggda områden är inte att förtäta, även om den nya bebyggelsen
gränsar till den befintliga och ligger inom tätortsavgränsningen. Stora projekt på obebyggd mark, som
Rankhus, är inte förtätningsprojekt.

1

14

Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag

2
3

Tätortsavgränsning

Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag
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Vad menar vi med ”stadsmässighet”?
När vi talar om ”stadsmässighet” menar vi ett stadsrum som är aktivt under dygnets flesta timmar. Parker,
torg och offentliga byggnader är en sammanbindande
del av gatunätet och bidrar till en blandning av funktioner och ett varierat socialt liv. Husens entréer vetter direkt mot gatan. Det finns en mänsklig närvaro
i fasadlivet med till exempel balkonger eller lokaler.
Skalan anpassas efter den gående människan men bilar är tillåtna i princip i hela gatustrukturen. Gatunätet
är så kontinuerligt som möjligt och det finns flera sätt
att röra sig mellan olika målpunkter. Det är nära till
service, kultur, natur, vatten, kollektivtrafik, handel
och bostäder.
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Här ändrar FÖP Kungsängen användning för
bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
1. Enköpingvägens östra verksamhetsområde
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde.
Nu föreslås område för småskaliga service-, bostadoch kontorsbebyggelse samt att del av ytan avsätts för
dagvattenhantering. Det är fortsatt viktigt att reservera
mark för fyrspår på Mälarbanan. Enköpingsvägen bör
i denna sträckning utvecklas till mer av en småstadsgata. Området utgör entré till Kungsängens tätort varvid gestaltningsfrågor behöver belysas särskilt vid en
kommande detaljplaneläggning.
2. Enköpingvägens västra verksamhetsområde
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde. Tas nu bort och prioriteras istället för att bevara
dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
3. Lillsjögården och 4.Tibble gård
Tidigare utpekat som utvecklingsområde för bostäder.
På grund av dess höga kulturmiljövärden prioriteras
detta inte som utbyggnadsområden fram till 2040. Det
bör går bra att detaljplanelägga för mindre komplement med bostäder ändå i enlighet med befintlig kulturmiljö om intresse uppstår.
5. Jordbruksmark söder om järnvägen
Ligger i ÖP 2010 inom tätortsavgränsningen och flyttas
nu för att tillhöra landsbygden och fortsätta användas
som jordbruksmark. Fyrspårsreservat för Mälarbanan
gäller fortfarande och ryms inom tätortsavgränsningen.
Här pågår detaljplanering som ändrar användning för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
6. Norrboda verksamhetsområde
Tidigare utpekat för verksamhetsändamål och handel.
Planändring pågår för att möjliggöra för mer bostadsbebyggelse i området.

7. Tång 2:5
Planarbetet innebär en utvidgning av tätortsavgränsningen. Planen syftar till att utöka Brunna industriområde. Mark tas i anspråk som i dagsläget är en del av
Kungsängens Golfklubb och Görvälnkilen.
8. Viby 19:3
Planen syftar till att ställa om fastigheten Viby 19:3 där
Coop tidigare hade en butik i Brunna till ett område
med bostäder och offentlig och kommersiell service.
9. Ekhammars gård
I ÖP 2010 är området utpekat för förslag till kommundelspark. Arbete pågår med detaljplanprogram.
Planen syftar till att ge möjlighet för markbostäder i
området runt Ekhammars gård.
Här pågår detaljplanering inom tidigare utredningsområde i ÖP 2010:
(Pågående planer inom utvecklingsområde listas ej.)
10. Vattentornsområdet
Planuppdrag finns för att studera möjligheten att förtäta med bostadsbebyggelse längs Bergvägen.
11. Örnäs
Ett godkänt detaljplaneprogram finns för Örnäsområdet som pekar ut både bostäder och verksamheter.
Programmet omfattar cirka 200 lägenheter i ett område som totalt är 76 hektar. I ett tidigt skissarbete har
verksamhetsdelen
minskats och bostadsdelen ökats.
Tätortsavgränsning
Pågående
detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
12. Norra
Stäksön
jämfört
utpekande
i ÖP 2010i
I FÖPFörslag
2016 ändrad
valdeanvändning
kommunen
attmed
införliva
området
tätortsavgränsningen och ser på lång sikt en utbyggnad av Kungsängens tätort med blandad bebyggelse.
Arbete med detaljplanprogram pågår. Olika alternativa scenarier med lämplig exploatering i relation till
nödvändiga investeringar i form av infrastruktur och

kommunal service utreds i programarbetet.
En tillbyggnad av trafikplats Kungsängen på E18 förutsätts. Den gröna kopplingen mellan Stäksön och
fastlandet ska beaktas och höga naturvärden på de
norra delarna av ön skyddas och utvecklas. Området omfattas av riksintresse för Mälaren med öar och
strandområden enligt 4 kap Miljöbalken. Rekreativa
värden i form av befintlig ridstig samt ny vandringsled och strandpromenad pekas i FÖP Kungsängen ut
oavsett när eventuell utbyggnad av bebyggelse sker.
Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd.
Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter
strandskydd i området.
Diagram detaljplaner och ändringar jämfört med ÖP 2010:

7
8
11
6

3
2

4

12

9
1
5

10

Tätortsavgränsning

Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010
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Målpunkter, näringsliv och service
I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna
två externa handelsplatser: Brunna Park handelsplats
och Skällsta. Handeln i Bro och Kungsängens centrum
består till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning (Ica, COOP, apotek, tobaksaffär,
kemtvätt etc.), medan handelsplatserna erbjuder ett
större utbud och mer sällanköpshandel (Stora COOP,
Willys, Biltema, Plantagen etc.). De externa handelsplatserna är de lokala centrumens största konkurrenter
om kunderna, samtidigt som de innebär att det totala
utbudet inom kommunen blir större och mer varierat.
Kungsängen behöver både gemensamma och
lokala målpunkter och service
Kungsängen är geografiskt uppdelat i fyra områden med
relativt tät bebyggelse: centrala Kungsängen, Brunna,
Norrboda och Tibble (dit man kan räkna Lillsjöområdet
och Sylta). De olika delarna har sina egna målpunkter
och närservice, men behöver också något gemensamt
där människor från olika områden kan mötas.

Utmaningar:
• Kungsängens torg ska vara den gemensamma mötesplatsen för alla invånare, samtidigt som det behövs närservice på närmare håll i Brunna, Tibble
och Norrboda. De lokala torgen konkurrerar i viss
mån med Kungsängens torg, som behöver erbjuda
något mer än närhandel.
• De relativt långa avstånden och den bristande
kopplingen mellan Kungsängens olika delar innebär en särskild utmaning i att identifiera och utveckla de gemensamma målpunkterna.
Det här ska vi göra:
Utveckla Kungsängens torg som det gemensamma
torget
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det
viktigt med en gemensam mötesplats för alla boende
i kommunen. Kungsängens torg är inte lika nära och
lättillgängligt för alla, men det ligger vid pendeltågs-

Snedbild Kungsängens IP och Norrboda. Bilder aktiviteter från Mostphotos.
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stationen och är det naturliga navet i Kungsängen. Vi
ska stärka torgets position och funktion som kommuncentrum genom att utveckla stationsområdet, fortsätta
att förtäta centralt, och på längre sikt genom förändring av torgets struktur.
Utveckla Kungsängens IP som en gemensam mötesplats för unga i kommunen
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering
i den geografiska mitten av tätorten. Den är relativt
lättillgänglig från både centrala Kungsängen, Tibble,
Brunna och Norrboda. Som sådan är den en unik plats
i Kungsängen, och har utmärkta möjligheter att fortsätta vara ett nav för många unga i kommunen. IP ska
fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor, en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och vuxna.
Barriäreffekten av E18 och Granhammarsvägen ska
minskas och kopplingen till Gröna dalen ska stärkas
med till exempel en gång- och cykelbro.
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Låta delar av Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde ge plats åt bostäder
Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde
pekades ut i ÖP 2010 som ett nytt verksamhetsområde. Detta har realiserats i viss mån, men det har visat
sig att intresset för att etablera verksamheter i området
väster om Brunna trafikplats (mellan Granhammarsvägen och Pettersbergsvägen) är begränsat. Däremot
är intresset för att bygga bostäder stort. Kommunen
vill skapa goda boendemiljöer där i samklang med
handelsområdet och befintliga bostäder. En annan
form av stadsmiljö än den klassiska skapas tillsammans med handelscentrumet. På grund av närheten
till trafikplatsen och E18 ska faktorer som buller, luftkvalitet och kopplingar till övriga Kungsängen ägnas
särskild uppmärksamhet i planarbetet.
Fortsätta utveckla målpunkter och tätortsnära natur
Kungsängens vackra läge vid Mälaren och värden i
form av naturområden, kulturmiljöer, odlingslandskap

och tätortsnära sjöar är en stor resurs för dem som bor i
och besöker Kungsängen. Det är gott om samlingsplatser som naturreservat, badplatser och friluftsområden.
Dessa ska vi utveckla och tillgängliggöra ytterligare.
Fågelskådning i Tibbleviken, entréer till naturreservaten, en utvecklad strandpromenad och ett rekreativt
blågrönt stråk i Gröna dalen är några exempel.
Utgångspunkten är alltid att kombinera miljömässiga,
rekreativa och estetiska funktioner. Till exempel finns
en utvecklingsplan framtagen för Tibbleviken som
ska skapa mervärden för både kommuninvånare, besöksnäring och miljön. Genom att stärka landskapets
vattenhållande förmåga och ge rening som minskar
näringsbelastningen i Tibbleviken kan vi samtidig
förbättra förutsättningarna för rekreation, fågelliv och
biologisk mångfald.
För Lillsjöns friluftsgård finns en utvecklingsplan
som förverkligas de kommande åren. Vägen dit från
Kungsängen för både bil och gc-trafik samt parkeringsmöjligheter ska förbättras.

Bilder ur utvecklingsplan Tibbleviken, Upplands-Bro kommun och Ekologigruppen.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Låt Norrboda och Skällsta fortsätta vara
kommunens nav för sällanköpshandel och
volymhandel, och utveckla Bro och Kungsängens torg som mötesplatser med vardagsnära handel, restaurang, service och möteslokaler.
• Utveckla attraktiva närmiljöer som lockar till
kortare resor och mer hemester*. Utveckla
till exempel Gröna udden och Lillsjöns friluftsgård till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål.
*Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten
av hemmet.

Visionsbilder Lillsjöbadet, Upplands-Bro kommun och Topia Landskapsarkitekter.
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Infrastruktur
Vägstrukturen i Kungsängens tätortsområde är till stor
del formad efter 1960- och 70-talens riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag. Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk
och i princip de enda biltrafikförbindelserna mellan
tätortens olika delar. Vägarna är entrévägar till Kungsängen från E18 och från Bro och Järfälla.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet. Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt, men det
kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen
vid stationen och framkomligheten kan bli besvärlig
vid trafikplatserna. Dessutom riskerar Mätarvägen i
Brunna industriområde att överbelastas med fullt utbyggd lager- och logistikverksamhet.
Kopplingarna viktiga när Rankhus byggs ut
Förändringar i vägnätet kommer att behövas för att
knyta ihop exploateringsområden med befintligt vägnät. Det kan också behövas nya väglänkar för att få ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar
blir vägnätet också mer robust.
Det ska bli lättare att ta sig till vattnet och ut i
naturen
Gång- och cykelvägnätet i Kungsängens tätortsområde är relativt väl utbyggt och sammanhängande. På
sina ställen finns det dock brister i nätet vad gäller utformning och kopplingar till och mellan viktiga målpunkter. Det saknas till exempel tydliga gångstråk från
Kungsängens centrum ner till vattnet, kopplingarna till
Lennartsnäshalvön och Lillsjön-Örnässjön naturreservat behöver stärkas, och det ska bli lättare att ta sig
mellan Brunna och Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.
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Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i
samhället. Detta minskar rörligheten och känslan
av samhörighet mellan olika områden. Dessa barriärer behöver överbryggas på olika sätt för att
skapa ett mer sammanhållet samhälle.
• Entréerna till Kungsängen från E18 och Bro/Bålsta är otydliga.
• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logistikverksamheten i Brunna industriområde kan
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för
alla tunga transporter.
• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elförsörjning av nya områden är ett reellt problem.
Kommunen kan komma att behöva prioritera mellan utbyggnadsområden.
Det här ska vi göra:
Knyta ihop områden genom att skapa nya kopplingar i det lokala vägnätet.
Några nya vägkopplingar bör undersökas för att knyta ihop samhället bättre och skapa alternativa vägar.
Bland annat behöver Hjortronvägen öppnas upp för
biltrafik för att skapa en alternativ väg över Gröna
Dalen, och Rankhus första etapp måste kopplas ihop
med Kungsängens trafikplats och Västra Rydsvägen.
Senare etapper norrut behöver även kopplas ihop med
Brunna.
Utveckla kopplingar för gående mellan Kungsängens centrum och Mälaren
Den direkta närheten till Mälaren är en av Kungsängens största värden. Idag är det lätt att ta sig ner till
vattnet och badplatsen Gröna udden med bil, medan
gångvägarna är väldigt otydliga. De gena kopplingar-
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na från centrum till vattnet genom villaområdet behöver stärkas för att tillgängliggöra Mälaren ytterligare
för alla Kungsängenbor.
Peka ut alternativ för eventuellt ny vägkapacitet
för Brunna industriområde
För att öka vägkapaciteten för de omfattande tunga
transporterna till den växande lager- och logistikverksamheten i Brunna bör alternativa förbindelser till
E18 utredas. Alternativ kan eventuellt vara en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats.
Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet
En gång- och cykelbro föreslås över Granhammarsvägen för att skapa en trafiksäker passage mellan
Norrboda och Kungsängens IP. För att avlasta Pettersbergsvägen och få ett robustare vägnät föreslås en ny
vägkoppling mellan Granhammarsvägen och handelsområdet.
Verka för en komplett trafikplats i Kungsängen
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få
större kapacitet då tätorten växer. Den behöver också
dubbelriktas.
Utveckla entréerna till tätorterna
Entréerna till Kungsängen är de punkter där man upplever att man kommer in i tätorten utifrån. För boende
i Kungsängen som kommer hem från jobbet eller resan är det kanske den punkt där man känner att man
är ”hemma”. För att stärka Kungsängens identitet i regionen pekar vi ut dessa entréer där gestaltningen och
orienterbarheten är extra viktig.
Låta Enköpingsvägen bli mer av en stadsgata
För att utveckla en tydlig och välkomnande huvudgata
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Infrastruktur
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genom centrala Kungsängen bör hela Enköpingsvägen
bli mer av en stadsgata. Det kan ske i den pågående utvecklingen av områdena mellan Granhammarsvägen
och Bygdegårdsvägen och järnvägen. Till exempel
bör lokaler i entrévåningar prioriteras i strategiska lägen. Se nedan för konceptdiagram ur planarbetet.
Minska barriäreffekterna av järnvägen, Granhammarsvägen, Enköpingsvägen och E18
Planförslaget vill utreda möjligheter att skapa nya
kopplingar för både bil och gång- och cykel över
järnvägen. Dels en överdäckning vid Kungsängens
centrum och dels en ny väg under järnvägen vid Tibbledammen. Den befintliga järnvägsundergången vid
Lennartsnäsvägen ska utvecklas för gång- och cykeltrafik. En ny gc-bro över Granhammarsvägen föreslås
mellan Norrboda och IP.
I samband med att Rankhusplanen byggs ut föreslås
två nya bilvägar under E18, dels vid Gröna dalen och
PRINCIPER
dels väster om trafikplats Kungsängen. Den senare

Kvartersstruktur för både
flerbostadshus och stadsradhus

lämpar sig idag endast för gc-väg men det bör utredas
vidare om möjlighet finns för biltrafik på lång sikt. I
samband med Norra Stäksöplanen utvecklas kopplingar på två ställen under E18 till Norra Stäksön.
Skapa en eko- sociodukt över E18
För att främja friluftslivet och möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt
över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen.
Förslaget går också att utveckla i samband med en
eventuell ny halv trafikplats. En eko- sociodukt utformas för att både fungera som en passage för djur av
olika slag, vara som en livsmiljö i sig själv och även
tillåta människor att passera.
Det finns en stor potential i att motverka barriäreffekterna från E18 här och sammanbinda de två naturområdena och naturreservaten. Det är en stor investering
som behöver samordnas med alla intressenter i området, såväl kommun som region och stat.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Överbrygga järnvägen, E18 och Granhammarsvägen som barriär och koppla samman
de olika delarna i Kungsängen med varandra.
• Bygg ut laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
• Utveckla ett väl definierat cykelnät för effektiva cykelresor.
• Ta vara på ortens natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk.
• Öka tillgängligheten för gående och cyklister till
service, pendeltågsstation, fritidsanläggningar
och områden för rekreation och friluftsliv.

Lokaler i vissa lägen för att
skapa aktiva entrévåningar

Skalan är 2-4 våningar. Högre ryggar längs Enköpingsvägen

Principskisser planarbete Korsängen, Upplands-Bro kommun. Referensbild stadsgata i Aspudden och socio- ekodukt från Holland och Järfälla. Bilder: Joop van Houdt, Rijkswaterstaat och Trafikverket.
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra betydande miljöpåverkan och omfattas av kravet enligt 6
kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning. Kommunen har utvidgat arbetet till att göra en
hållbarhetsbedömning. Den uppfyller miljöbalkens krav
men låter även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedömas. Arbetet har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete.
Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i
större utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört
med nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Planförslaget
och planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv. Hållbarhetsbedömningen
utgår från att planförslagen och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt detaljplanering.
Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos. Det
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Ekonomisk hållbarhet
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget
vara mer hållbart jämfört med nollalternativet för alla
studerade aspekter. När det gäller arbetsmarknad och
näringsliv samt befolkning och bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, verksamheter och service samt att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer
dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden.
Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms planförslaget
också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och
robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
Social hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation och ökar
tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.
Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och Kungsängens IP pekas ut som plats för
olika typer av aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget
vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i
lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande
samspel mellan landsbygd och tätort saknas.

Miljömässig hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart när det gäller
klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet.
Detta beror bland annat på att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än nollalternativet, gällande
till exempel utbyggd laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling
av kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning
av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall och en
prioritering gällande utbyggnadsordning.
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda
ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten
Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktningarna följs.
Planförslaget bedöms också vara mer hållbart gällande
ekosystem och biologisk mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om att befintliga
naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras.
För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara något
mindre hållbart än nollalternativet då svaga samband
som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare. En ekodukt planeras dock över E18 och effekten behöver studeras vidare.
När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft
och risker bedöms planförslaget och nollalternativet
vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan
komma att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp
till luft och risker.
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Genomförande - hur ska FÖP Kungsängen bli verklighet?
FÖP:en uttrycker kommunens långsiktiga
viljeinriktning
De fördjupade översiktsplanerna för tätorterna uttrycker kommunens långsiktiga viljeinriktning för den
fysiska planeringen. Det är ett politiskt dokument som
antas av kommunfullmäktige.
Den fördjupade översiktsplanen blickar långt fram i
tiden, väger in både nationella, regionala och lokala
intressen och tar bredare hänsyn än detaljplaneringen.
Om den politiska viljeinriktningen ändras på ett betydande sätt ska översiktsplanerna också ändras i enlighet med detta. Detta för att ge en förutsägbarhet och
kontinuitet i planeringen för invånare, myndigheter
och andra aktörer som berörs av kommunens fysiska
planering.
Det här ska vi göra:
Bygga inifrån och ut
Börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk
infrastruktur, centrumnoder och service. Det förslag
till utbyggnadsordning som finns på nästa sida grundar sig på följande principer:
• Nära pendeltågsstation.
• Nära stadsdelscentrum.
• Nära kollektivtrafikstråk.
• Inom befintlig infrastruktur i form av VA-och
vägnät.
• Ingen ny tätortsbebyggelse utanför tätortsavgränsningarna.
Prioritera detaljplaner som bidrar till att uppfylla
kommunens mål
I de flesta planer och projekt finns visioner om att
skapa vackra miljöer, goda bostäder eller livskraftiga
verksamheter.
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Men för att ett projekt ska vara hållbart räcker det inte
med att projektet i sig har ett attraktivt innehåll. Allt
nytt vi bygger kommer att ha påverkan på de människor och det samhälle som redan finns. När vi lägger
pengar och resurser på att bygga nytt måste det nya
bidra till att vi uppnår våra mål om en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun.
Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättningarna när vi släpper fram nya detaljplaner
Att det råder en generell bostadsbrist i Stockholms län
innebär inte att behovet är konstant av alla typer av
bostäder. Tvärtom vet vi att efterfrågan på olika typer
av bostäder är beroende av konjunkturen.
För Upplands-Bro är detta något vi måste ta särskild
hänsyn till, då kommunen ligger långt ut i länet och
därmed har en mer konjunkturkänslig bostadsmarknad än mer centrala delar av Stockholm. För att få
ett hållbart genomförande som följer efterfrågan ska
kommunen ta sin del av ansvaret för att ge bästa möjliga förutsättningar för nyproducerade bostäder.
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släppa fram
planer i rätt tid. De detaljplaner som är under genomförande samtidigt ska erbjuda olika boendeformer,
inte konkurrera med varandra inom samma segment.
Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det också viktigt
att nyproduktionen erbjuder olika boendeformer och
hustyper för olika faser i livet.
Bygga bostäder som människor vill bo i
Vi ska fortsätta att bygga bostäder som människor vill
ha. Det innebär bostäder som är prisrimliga, ligger
nära kollektivtrafik och service och ger goda boendemiljöer. Bostäder som uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden.
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PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg inifrån och ut. Börja med det som är
närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov
och efterfrågan.
• Områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska
bevaras. I områden med naturvärdeklass 3
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas
vid byggnation.
Grönkompensera när vi tar naturmark i anspråk
Vid nybyggnation är det nästan alltid så att den mark
som tas i anspråk innehåller naturmark eller annan
form av grönska och naturvärden. Det kan vara motiverat att låta natur och växtlighet ge vika för nya bostäder, verksamheter eller något annat som är viktigt
för invånarna och kommunen, men vi ska alltid kompensera för det. När naturvärden försvinner ska nya
naturvärden tillföras i form av grönkompensation. Det
kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer
eller genom att långsiktigt skydda naturområden som
tidigare saknat skydd.
Följa upp den långsiktiga planeringen
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. För att bevaka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp
hur väl viljeinriktningarna i FÖP Kungsängen följs i
efterföljande politiska beslut, planering och genomförande. Uppföljningen kommer också att ge oss en
indikation på hur väl FÖP Kungsängen fungerar som
politiskt styrdokument.
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Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro,
samrådshandling, 2020-06-09.
Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars Upplands-Bro kommun
där inget annat anges. Några av inspirationsbilderna är av okänt
ursprung. Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild AB.
Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnadsutskottet som politisk styrgrupp.

Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i naturen
med flera större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av två världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att allt färre invånare
behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. Här finns ett rikt utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuder aktiviteter och avkoppling
för alla intressen och åldrar.
www.upplands-bro.se/tatort
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
08 581 690 00

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040
samrådshandling 2020-06-09

Planeringsförutsättningar
www.upplands-bro.se/tatort

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Stor-stockholms
naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med
50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en spännande
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt boende med en
aktiv fritid.

Planeringsförutsättningar tillhörande de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen i
Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 och FÖP Kungsängen 2040,
samrådshandling, 2020-06-09.

Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars Upplands-Bro kommun där
inget annat anges.
Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnadsutskottet som politisk styrgrupp.
www.upplands-bro.se
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
08 581 690 00
Lummiga innergårdar mellan flerbostadshusen i Tibble. Foto: WSP.
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Förord och läsanvisning
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning
av hur man avser att tillgodose allmänna intressen enligt
PBL 2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar för ”Planeringsförutsättningar”. Här redogör vi för de allmänna
intressen som är relevanta, som riksintressen, förordnanden och hänsynsområden. Var och hur avvägningar görs
mellan olika allmänna och till viss del enskilda intressen
redovisas i form av ställningstaganden och förslag i plandokumenten FÖP Bro och FÖP Kungsängen.
Planeringsförutsättningarna ska också läsas i relation till
den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och
FÖP 2016 för landsbygden. Till Landsbygdsplanen hör en
bilaga med planeringsförutsättningar för hela kommunens

yta. Denna bilaga är motsvarande för tätorterna.
I FÖP Bro och Kungsängen föreslås några mindre förändringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016. Dessa förslag
används genomgående här i planeringsförutsättningarna.
Läs mer om tätortsavgränsningens förändring i avsnittet
”Ändringar av tätortsavgränsningen i FÖP Bro/Kungsängen” i plandokumenten.

utgör ett underlag till tätortsplanerna. Kartorna i dokumentet
är ögonblicksbilder. Så kallad rullande översiktsplanering
innebär att löpande uppdateringar och kompletteringar
av kartorna sker i kommunens interna såväl som externa
kartverktyg. Den geografiska informationen är tänkt att
bli ett levande planeringsunderlag för fortsatt planering,
bygglovsprövning och annan tillståndsprövning.

Det är plandokumenten med dess utvecklingsstrategier,
planeringsinriktningar
och
markanvändningskartor
som kräver ett politiskt ställningstagande. FÖP Bro och
Kungsängen ska beslutas och antas i kommunfullmäktige.
Planeringsförutsättningarna beslutas inte politiskt utan

Bro prästgård ligger centralt i tätorten. Foto: WSP.
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Upplands-Bro och omvärlden
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Allmänna och mellankommunala intressen
Våra utmaningar är gemensamma

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

Mellankommunala och regionala intressen

Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen.Här följer en
kort redogörelse för kommunens syn på de mellankommunala intressen som är aktuella i FÖP Bro och Kungsängen.
I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan
dessa olika intressen.
Avvikelser från RUFS 2050
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängens tätort avviker från RUFS 2050 genom att peka ut Norra Stäksön för
bebyggelse. Detta finns inte utpekat i RUFS:en.
Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort
österut
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för fyrspår vid en
förlängning av Mälarbarnan, vilket kan gynna invånarna i
Bålsta. I övrigt påverkar inte utvecklingen i Bro och Kungsängen Håbos utvecklingsplaner.

Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna
Kommunen stödjer utvecklingen av Barkarby-Jakobsberg
som regional kärna. Det ökade utbudet av bostäder och handel i Barkarby-Jakobsberg, och den planerade tunnelbanelinjen till Barkarby är positivt för Upplands-Bro och knyter
kommunen starkare till Stockholmsregionen. Omvänt innebär också Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner på
sikt större befolkning och mer underlag för kollektivtrafik
och service i regionkärnan.
Järfällas utvecklingsplaner för Stäket
Upplands-Bro planerar för ett större antal bostäder på Norra
Stäksön, ett planprogram är under framtagande. Utvecklandet av fritids- och rekreationsmiljöer på Norra Stäksön
kommer vara ett positivt tillskott även för de boende i Järfälla.
Regionala gång- och cykelstråk
Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots
och på cykel. De regionala gång- och cykelstråken ska stärkas, liksom kopplingen till de lokala GC-vägarna.
Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklusive bussförbindelse från Bålsta
Påverkas inte.
Arlandaförbindelse/utbyggnad av Rotebroleden
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden är färdig och
avslutad).
Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner
(nöjes-/turism-/arbetspendling)  
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig runt på vatt-

net inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren.
FÖP:arna pekar ut strategiska kopplingar för båt som en
del av sin utvecklingsstrategi.
Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bålsta)
Påverkas inte.
Den regionala grönkilen, Görvälnkilen
Upplands-Bro vill värna och utveckla den regionala grönkilen. Det är ett tydligt ställningstagande i de fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen. Verksamhetsområdet i Brunna tillåts dock att växa en avgränsad bit västerut på ett sätt som inkräktar på en mindre del av grönkilen.
Vi föreslår också att en ny vägsträckning mellan Brunna
verksamhetsområde och Kockbacka trafikplats utreds för
att öka vägkapaciteten för tunga transporter till lager- och
logistikverksamheten. Denna vägsträckning skulle i så fall
gå genom grönkilen, parallellt med E18. Ett alternativ är en
ny halv trafikplats i Brunna som på motsvarande sätt skulle
kunna avlasta förbindelserna till E18.
För att stärka den svaga gröna koppling som RUFS 2050
pekar ut i grönkilen över E18 föreslår vi en eko- och sociodukt över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen. Förslaget går också att utveckla i samband med en eventuell ny
halv trafikplats. En eko- och sociodukt utformas för att både
fungera som en passage för djur av olika slag, vara som en
livsmiljö i sig själv och även tillåta människor att passera
Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden
Påverkas inte.

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09
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Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skridskoleder och dylikt.				    
Upplands-Bro är en friluftskommun där närheten till Mälaren, sjöar och natur är en av de största resurserna. Inom tätorten går Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön),
Upplands-Broleden som går genom både Bro och Kungsängen, samt Mälardalsleden genom Kungsängen mot Bålsta, Sigtuna och Järfälla. Genom att peka ut och stärka
strategiska kopplingar för gång och cykel ökar vi tillgängligheten till vandringslederna.
Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på
miljö, energi och återvinning/kretslopp
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tätorten och ska
även fortsättningsvis stärkas och utvecklas som en hub för
verksamheter med inriktning på miljö, energi och återvinning. Vi pekar också ut en ny gemensam kretsloppscentral
för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats.
Handelsutveckling i Brunna och Skällsta samt i grannkommunerna
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta även fortsättningsvis ska fortsätta vara kommunens nav för sällanköpshandel och volymhandel. Den torgnära handeln kommer
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och lokal prägel.
Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023).			
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med avfallshantering
genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. I FÖP Bro pekar vi ut en ny gemensam kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats.

8

Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan enligt vattendirektivet				
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär
att det finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för vattenförekomsten. De delar av Mälaren som är mottagare av vattnet som rinner från Bro och Kungsängen har
ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste
statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och
Kungsängen och för att skydda de känsliga recipienterna
krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska belastningen
av föroreningar.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid
förtätning och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och
Sätrabäcken ska värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för
öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering
med fokus på områden utmed Brovikens tillflöden. I planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare av dagvattnet
från Bro behövs en strategisk planering utifrån var åtgärder
kan vidtas för att göra största nytta. Kommunen har initierat
ett arbete med att ta fram en dagvattenplan och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett sådant
arbete.
Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricksvatten)
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon. Syftet med vat-

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

tenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet
för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. Detta för att säkra tillgången
till dricksvatten på lång sikt.
De fördjupade översiktsplanerna föreslår att Bro och
Kungsängen ska förtätas. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att
rena och fördröja dagvatten.
Som beskrivs under föregående rubrik föreslår de fördjupade översiktsplanerna ett antal utpekanden och planeringsinriktningar för att rena dagvatten och förbättra vattenmiljön
på olika sätt.

Allmänna och statliga intressen

Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att
på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och statliga
ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden.
När staten pekar ut geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för
riksintressen.
Totalförsvarets
riksintresse
och
avgränsning
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan		
Det finns ett litet område inom tätortavgränsningen i norra
Brunna och i delar av Viby som ligger inom Totalförsvarets influensområde. FÖP Kungsängen pekar ut en framtida strategisk vägkoppling från Rankhus till det befintliga
bostadsområdet i norra Brunna som ligger inom influensområdet. Vi bedömer inte att detta påverkar Totalförsvarets
riksintresse.
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FÖP Kungsängen lyfter också behovet av en hel trafikplats
i Kungsängen, samt av en ny halv trafikplats alternativt
ny vägsträckning mellan Brunna verksamhetsområde och
Kockbacka trafikplats. En sådan utökad vägkapacitet bör
vara till fördel även för Totalförsvaret och deras fordon.

fördjupade översiktsplanerna för tätorterna.

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

Flygets
riksintresse
samt
avgränsning
(Arlanda) och flygbullerpåverkan		
Kollektivrafikförbindelserna mellan Upplands-Bro och Arlanda är dåliga och kommunen ska verka för att få bättre
förbindelse till Arlanda flygplats. Bebyggelsen inom kommunens tätorter ligger inte inom influensområdet för flygbuller.

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken (hela Mälaren med dess öar och stränder)
Riksintresset för Mälaren med dess öar och stränder innebär
att exploatering och andra ingrepp i de utpekade områdena
inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden skadas påtagligt. För vart och ett av områdena gäller dessutom
särskilda förbud eller krav på hänsyn.
Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort som ligger söder om järnvägen, samt de östra delarna av Kungsängens
tätort där Rankhus och Norra Stäksön ingår. Utbyggnadsplanerna för Rankhus och Norra Stäksön motiveras med att
de innebär en utvidning av den befintliga tätorten, i vilket
fall undantag från lagen kan göras. Planering och utbyggnad ska dock ske med största möjliga hänsyn till natur- och
kulturvärden, ett synsätt som understryks och utvecklas i de

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området.

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området.

Riksintresse för kulturmiljövården
Det finns två utpekade riksintresseområden för kulturmiljövården i tätorterna: Bro och Görväln (se kartan över riksintresse kulturmiljövården längre fram i dokumentet).
I området Görväln har kommunen sedan tidigare pekat ut
området mellan järnvägen och Enköpingsvägen (Enköpingsvägens östra verksamhetsområde) som nytt mindre
verksamhetsområde. Den fördjupade översiktsplanen för
Kungsängen föreslår i stället att peka ut området för småskaliga service-, bostads- och kontorsbebyggelse samt att
del av ytan avsätts för dagvattenhantering. Den nya inriktningen bör ge bättre förutsättningar att bevara kulturmiljövärden i området än det tidigare utpekandet.
I området Bro finns redan en antagen detaljplan för bostadsbebyggelse (Tegelhagen) som är under utbyggnad, samt
ett pågående planuppdrag. Hanteringen av riksintresset för
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Markägoförhållanden

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

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

0
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Planlagda områden

Teckenförklaring
Planlagda områden
Pågående plan- och programuppdrag
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Verksamhetsområden

Teckenförklaring
Befintligt
Detaljplan finns ej utbyggt
Detaljplaneprogram finns
Pågående detaljplan
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i detljplanearbetet
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i FÖP 2040
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Areella näringar
– väghinder

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin
Väghinder objekt
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Bebyggelse, anläggningar och service
16
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Aktivitetsplatser

Teckenförklaring
Större friluftsområde med flera aktiviteter
Lekplatser
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Golfbana
Simhall
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Antal kvadratmeter
friyta per boende

Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende
14 - 20 kvm
20 - 30 kvm
30 - 40 kvm
40 - 50 kvm
50 - 60 kvm
> 60 kvm
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Gångavstånd
skola och förskola

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola
< 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
3000 - 4000
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Samhällsservice och
kommunal service

Teckenförklaring
Öppen förskola
Förskola kommunal
Förskola pedagogisk omsorg
Förskola fristående
Kulturskolan
Grundskola kommunal
Grundskola frisående
Fritidsgård
grundsärskola, särskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Egghult, skolskjuts
Nyborg, skolskjuts
Smidö, skolskjuts
Lennartsnäs, skolskjuts
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Boendetäthet Antal boende inom en
radie på 57 meter

Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter
< 20
20 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 350
350 - 420
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Kommunikationer, transporter och trafik
22

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Väghållare

Teckenförklaring
E 18
Järnväg
Enskild
Kommunal
Statlig
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Kommunikationer
– övergripande

Trafikplats Bro

840

269

907
Trafikplats Kockbacka

902

E18

Trafikplats Kungsängen

Teckenförklaring
Cykelnät
Kommunikation, större vägar
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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0

1 000 m

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Kollektivtrafik

Teckenförklaring
Busshållplats
Busslinje
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Teknisk försörjning
26
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Vatten och avlopp

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk
VA verksamhetsområde
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Kretsloppscentraler,
avfall och täkter

Teckenförklaring
Kretsloppscentral
Avfallshantering och möjlig framtida energiproduktion
Täkt - aktiv
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Vattenplanering
Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Vattenplanering –
ekologisk status och
avrinningsområden
Kartan är gjord utifrån data ur databasen för VISS
(VattenInformationsSystem Sverige) som beslutades 2009. Uppdatering pågår av databasen men
finns ej beslutad än.

Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven

Teckenförklaring
God ekologisk status

Lillsjön

Måttlig ekologisk status
Oklassad
Avrinningsområde till särskilt känsliga områden och våtmarker

Mälaren - Broviken

Avrinningsområde

Kungsängen

E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Vattenplanering ekologiskt känsliga
områden, vattenskydd, större vattentäkter
Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven
Teckenförklaring
Lillsjön

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

Mälaren - Broviken
Kungsängen

E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

Mälaren - Tibbleviken

0

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Markavvattningsföretag

Teckenförklaring
Markavvattning
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Vattenreglering

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet
Klass 1 (obefintligt)
Klass 2 (visst)
Klass 3 (påtagligt)
Klass 4 (högt)
Klass 5 (högsta)
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Kultur, natur, rekreation och friluftsliv
34
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Kulturmiljövärden
Riksintressen för kulturmiljövården
Håtuna - Håbo-Tibble
Bro
Låssa
Görväln - farled och herrgårdslandskapet

Lokala intressen för kulturmiljö

Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP 2010
samt i kulturmiljöutredningarna. ”Bro – kulturmiljöer” och ”Kungsängen – kulturmiljöer”
(2019).

Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930
Karaktärsområde
Särskilt värdefullt område
E 18
Kulturmiljö riksintresse
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Fornlämningar

Teckenförklaring
Fornlämning punkt
Fornlämning område
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Friluftsliv och
rekreation –
anläggningar

Teckenförklaring
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
Badplatser
Båtplats
Motionsspår
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Friluftsliv och
rekreation – leder

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk
Cykelnät
Vikingaslingan, skridskoled
Vandringsleder, förslag
Upplands-Broleden, vandringsled
Ridled
Mälardals cykelled
Kanotled
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Naturskydd

Teckenförklaring
Naturreservat
Naturreservatsförslag
Grön kil
Grön värdekärna
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Naturvärden –
övergripande

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde
Klass 2 - högt naturvärde
Klass 3 - påtagligt naturvärde
Klass 4 - visst naturvärde
Ängs- och betesmarker
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Naturvärden ädellöv

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))
Ädellövmiljöer
Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Naturvärden groddjur

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur
Spridningsområde groddjur
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Strandskydd

Teckenförklaring
Strandlinje
Standskyddsområde generell, 100 m
Planlagda områden
Beslut om utvidgat strandskydd som inte vunnit laga kraft
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Hälsa och säkerhet
44

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Översvämningar
skyfall

Teckenförklaring
Lågpunktskartering för översvämningsrisk vid skyfall, Länsstyrelsen
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Översvämningsrisk
Mälaren

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h
Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Ras och skred

Teckenförklaring
Risk för erosion (SIG)
Risk för stabilitet (SGI)
Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

1 000 m

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

47

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Risk och säkerhet

Teckenförklaring
Farlig verksamhet, Seveso
Riskanläggningar
Primärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods (ny föreslagen sträckning)
Sekundärled, farligt gods (föreslås utgå)
Kraftledning tillhörande stamnätet
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Höga maxtemperaturer

Teckenförklaring
17-19 grader C
19-21 grader C
21-23 grader C
23-25 grader C
25-27 grader C
27-29 grader C
29-31 grader C
31-33 grader C
33-35 grader C
35-38 grader C
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Riksintressen
50

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

36 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 - KFN 20/0122-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Riksintresse för
infrastruktur och
kommunikationer
Riksintressen gäller geografiska områden som har
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men
också för till exempel yrkesfiske och rennäringen.
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4
kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse
finns också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i
Stockholms län har en sida på webben där aktuella
länkar till riksintressebeskrivningar går att hitta.

Teckenförklaring
Riksintresse för järnvägsstation
Riksintresse för järnväg
Riksintresse för väg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Riksintresse för
kulturmiljövård, naturvård
och friluftsliv
Riksintressen gäller geografiska områden som har
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men
också för till exempel yrkesfiske och rennäringen.
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4
kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse
finns också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i
Stockholms län har en sida på webben där aktuella
länkar till riksintressebeskrivningar går att hitta.
Riksintresse för kulturmiljövården i tätorten:
3. Bro
8. Görväln
Riksintresse för naturvården i tätorten:

Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken, hela Mälaren
med dess öar och stränder.
3

Teckenförklaring
Riksintresse numrering
Kulturmiljö riksintresse
Riksintresse Natura 2000
LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2
Riksintresse friluftliv, MB 3:6
Riksintresse Naturvård, MB 3:6
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Planeringsunderlag och källor
Tryckta källor:
• Miljöbalken.

Burcin Sahin.

• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

• Bro kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

• Kungsängen kulturmiljöer. WSP, 2019.

• RUFS 2050.

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

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010,
antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011,
§ 162.
• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 1991.
• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 2.
Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholm
läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.
• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus
på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfullmäktige
2008-12-18.
• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2012-04-18.

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
• Länssyrelsens sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas
planering, januari 2019.
• Kommunövergripande naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun, 2019-2020.

Övriga källor
• Diverse underlag från Upplands-Bro kommuns GISdatabas.

• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommunfullmäktige.

Copyright kartor:

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kommun
2011.

• Tätortskartan Stockholms län.

• Upplands-Bro kommun (övergripande faktablad) 2012.

• Lantmäteriet.

• Länsstyrelsen.

• Turist- och fritidskarta. Upplands-Bro kommun 2012.
• Görvälnkilen från luften. Fotobok 2012, fotograf Can
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i
naturen med flera större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av
två världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att
allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta.
Här finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och
åldrar.
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Kungsängen
Kulturmiljöer 2019-12-13
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UPPDRAG, SYFTE & METOD
Uppdrag utförs i samband med nya fördjupade
översiktsplaner för Bro och Kungsängen.
Omfattningen är en komplettering och revidering
av det äldre kulturmiljöprogrammet för berörda
delar, men dokumentet ersätter inte tidigare
kulturmiljöprogram.
Utpekandet har gjorts på två nivåer där
karaktärsområden och särskilt värdefulla
områden identifierats. Karaktärsområdena
utgörs av en större sammanhängande miljö med
homogen karaktär och kulturhistoriska värden.
De särskilt värdefulla miljöerna har mycket
höga kulturhistoriska värden och är överlag
välbevarade. De särskilt värdefulla områdena är
oftast tydlig avgränsade miljöer.
Varje utpekat område beskrivs utifrån
kulturhistoriskt perspektiv med en tydlig
motivering om varför området och enskilda
byggnader, bebyggelse, platser och landskap
är kulturhistoriskt värdefulla. De för
kulturmiljön och det kulturhistoriska värdet
bärande karaktärsdrag definieras och beskrivs.
Uppdraget omfattar även att ge konkreta råd
för varje område som utpekats. Vilka skydd och
lagkrav som ställs för kommande planering i
kulturmiljön beskrivs. Likaså vilka byggnader,
bebyggelseområden och allmänna platser som
bedöms omfattas av förvanskningsförbud.
Bedömningarna har gjorts utifrån vedertagna
antikvariska metoder med utgångspunkt i
riksantikvarieämbetets plattform för värdering
4

och urval.
Kunskapsläget om områdenas historiska innehåll
är redan idag högt varvid uppdraget inte har
omfattat någon ny kunskapsinhämtning.
Uppdraget har istället främst behandlat
vilka miljöer som ger möjlighet att utläsa
historieskrivningen varvid en stor del av
uppdraget har genomförts i fält genom
inventeringar och karaktäriseringar.
Utifrån den metodologiska utgångspunkten
och den befintliga historieskrivningen har WSP
identifierat huvudsakliga bedömningskriterier
för vilka miljöer som ska väljas att lyftas fram
och vilka miljöer som bör betraktas vara särskilt
värdefulla och ur ett allmänt perspektiv ses
som särskilt motiverade att bevara. Kriterierna
har tagits fram utifrån kunskapsläget och
de identifierade bärande berättelserna. De
övergripande kriterierna utgör ett stöd för
värderingen.
Övergripande kriterier för särskilt värdefulla
områden:
•

Bebyggelse och uttryck som visar på
att samhällena ursprungligen varit
jordbruksbygd, oavsett skick

•

Bebyggelse och uttryck som visar på den tidiga
stationsetableringen i samhällena, oavsett
skick

•

Sammanhängande bebyggelseområden uppförda efter 1945 som visar på samhällenas
kraftiga expansion och som i huvudsak är
välbevarade

Avfärdade utpekade områden
I arbetet har ingått att utvärdera om områden
som är utpekade i tidigare kulturmiljöprogram
fortfarande har så pass höga värden att
de ska bedömas omfattas av förbud mot
förvanskning enligt 8 kap 13 § Plan- Bygglagen.
Punkthusbebyggelsen i Kungsängen på
Kungshöjden var sedan tidigare utpekat. Dessa
höghus från 1960-talet har under 1990-talet
hårdhänt byggts på och fasadförändrats. De
bedöms därför inte längre utgöra en särskilt
värdefull bebyggelsemiljö.

Källor och litteratur
Som underlags och källmaterial har främst
använts det befintliga kulturmiljöprogrammet
för Upplands Bro kommun från 1999 samt
fördjupningen från 2001, samt boken ”Det hände i
Upplands-Bro” av Börje Sandén. Historiska kartor
som studerats är hämtade från Lantmäteriets
digitala tjänst Historiska kartor. Historiska
fotografier är hämtade från Upplands Bro
kommuns bildwebb. Övriga bilder är tagna av
WSP.
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PLANERA I KULTURMILJÖ
Vår gemensamma kulturmiljö är viktig och har
ett betydande allmänintresse. Kulturmiljö är en
ändlig resurs och har den en gång förvanskats
kan inte värdet helt återställas. Kulturmiljön
tillhör alla och förvaltningen är allas ansvar, men
kulturmiljön skyddas och regleras också av flera
olika lagstiftningar. Kommunerna har ett särskilt
ansvar för skydd och förvaltande av vår kulturmiljö genom den fysiska planeringen. Majoriteten
av vår kulturmiljö har inget utpekat skydd och
det finns ingen central myndighet som ansvar för
den, utan det är kommunen som kan garantera att
värdefulla miljöer bevaras till kommande generationer. Kommunen är också enligt plan- och
bygglagen skyldig att skydda kulturvärden vid
planläggning av ett område eller andra typer av
ärenden.
Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse alltid.
Kravet gäller för all bebyggelse oavsett om en
byggnad eller bebyggelsemiljö har ett kulturhistoriskt värde. Ändringar ska göras varsamt med
hänsyn till byggnadens karaktär och värden.
Kravet handlar om att positiva egenskaper och
kvalitéer ska tas tillvara. För att uppnå varsamhet
krävs kunskap om byggnadens värden.

Förvanskningsförbudet gäller för särskilt värdefull
bebyggelse och bebyggelseområden.
Förvanskningsförbudet är ett mycket starkt skydd
för kulturmiljön. Men förvanskningsförbudet är
inget förändringsförbud utan skyddar bara de
uttryck och egenskaper som bär det kulturhistoriska värdet.
Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om
områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker
en förvanskning. Förvanskningsförbudet gäller
alltid för särskilt värdefulla miljöer oavsett om de
är utpekade eller inte. Förvanskningsförbudet ska
tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.
För att en byggnad ska kunna anses som särskilt
värdefull krävs att den särskilt väl belyser ett
visst förhållande eller sitt sammanhang och
har få motsvarigheter som kan belysa samma
förhållande. Få motsvarigheter ska förstås i
relation till hela byggnadsbeståndet och ska
bedömas utifrån såväl ett nationellt som regionalt
och lokalt perspektiv.
För att uppfylla lagstiftningens krav är det viktigt
att ha kunskap om kulturmiljön och dess värden.
Kommunen behöver veta vilka värden som finns
och hur de bör hanteras för att inte gå förlorade
när ändringar ska göras i kulturmiljö.
Exempelvis, för att undvika en förvanskning
måste bärande karaktärsdrag, egenskaper och
särarter identifieras och pekas ut. Dessa ska
skyddas och ligga till grund för val av ändringar.

Om ändringar ska göras i områden eller på
byggnader som pekats ut som särskilt värdefulla
bör alltid kommunens egna experter på
kulturmiljö tillfrågas. Vid planarbeten i särskilt
värdefulla områden, som kan komma att påverka
det kulturhistoriska värdet, bör kommunen
beställa en kulturmiljöutredning. I fråga om
bygglov som kan påverka värdet bör kommunen
begära in en antikvarisk förundersökning och
konsekvensbeskrivning.
Plan- och bygglagen
2 kap 6 §
Vid planläggning, i ärenden om bygglov /…/
ska bebyggelse och byggnadsverk utformas
och placeras på den avsedda marken på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av
en god helhetsverkan /…/ i ett ärende enligt
denna lag 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.
8 kap. 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
8 kap. 17 §
Ändring av en byggnad och flyttning av en
byggnad ska utföras varsamt så att man
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag
och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden.
5
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o

UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING

Karta

Utredningen har avgränsats utifrån
kommunens behov av underlag för
arbetet med fördjupad översiktsplan
samt utifrån kulturhistoriska strukturer
och samband. Det har inte gjorts
några fasta avgränsningar inom vilken
tidsram som har behandlats. Det
förhistoriska perspektivet har inte varit
ett fokusområde och utredningen har
ingen arkeologisk ansats. I vidare arbeten
kan arkeologiska insatser komma att
krävas för att ge en komplett bild av
fornlämningsförekomsten i området.
Utredningens fokus ligger på den
sammanhängande bebyggelsemiljön i
de båda tätorterna Bro och Kungsängen.
Kulturhistoriska miljöer utanför den
sammanhängande bebyggelsen har inte
lyfts eller utretts inom ramen för detta
uppdrag.
Rankhusområdet ligger utanför
utredningsområdet för detta uppdrag och
har därför inte tagits i beaktande i denna
utredning.

6

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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1
Överblick Kungsängen
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SAMHÄLLETS FRAMVÄXT
ÅRSRINGAR
- Särskilt urval av områden

1. Före 1900 Jordbrukslandskap
2. 1900-1945
Stationssamhälle
3. 1945-1970
Rekordåren
4. 1970-1980-tal

Kartan visar en schematisk bild av de i utredningen
identifierade mest betydelsefulla årsringarna i
Kungsängens bebyggelseutveckling. Före järnvägens
etablerande var hela området ett helt agrart
landskap och all bebyggelse därtill. Detta visas
genom det stora gula fältet. Ett par stationsanknutna
byggnader etableras under 1900-talets första hälft,
vilka visas med blått fält. Under 1960- och 1970-talen
tillkommer lejonparten av Kungsängens bebyggelse.
Detta visas genom grönt fält. Rosa fält visar
1970-talsetableringen i Brunna.

Jordbruk, medeltid och kyrka – Före 1900
Upplands Bro kommun är en trakt med
särskilt hög densitet av stora gods och säterier.
Detta beror dels på de goda tillgångarna på
naturresurser som vattenkraft, skog och bördig
jordbruksmark, dels på läget nära huvudstaden.
Under 1600-talet förlänades stora arealer mark
från kronan till adelsmän som betalning för deras
tjänster. Många drogs tillbaka i reduktionen kring
1680 och återgick till att vara så kallad kronojord.
Kronojord brukades av arrenderande bönder,
kronobönder, som betalade skatt till kronan.
Kungsängens kyrka hette fram till 1960-talet
Stockholms-Näs kyrka. Kyrkobyggnaden
etablerades under tidigt 1200-tal och är uppförd
i romans stil med rundbågiga fönster. Den har
under århundradens lopp kompletterats och
renoverats till den byggnad vi ser idag med
vitputsad fasad och betsat spåntak. Trakten
kring Stockholms-Näs kyrka var vid 1800-talets
slut fortfarande ett renodlat jordbrukslandskap.
Sedan 1500-talet fanns här ”Näs Kungsäng”
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Kungsängens kyrka, tidigt 1900-tal. Foto: Upplands-Bro bildwebb.

kronojord som utgjorde ett stort fält och Gustav
Vasa hade tillsatt en särskild ängsvaktare.
På samma fält ligger idag idrottsplatsen i det
moderna Kungsängen. Ängsvaktaren bodde i
änsvaktartorpet som låg i slänten ner mot fältet.
Ängen var inte betesmark utan skulle slås och
skickas som hö till hovstallet i Stockholm av
arrendatorerna i häradet. Förutom kronojord
ägde även kyrkan ett stycke mark, vilket namnet
Prästhagsvägen vittnar om. Marken var inte
lämplig för annat än betesmark.

Kungsängens järnvägsstation 1930-tal. Foto: Upplands-Bro
bildwebb.

Skördetid i Kungsängen år 1932 Foto: Upplands-Bro bildwebb.

Under 1870-talet drogs tidens stora innovation
och framtidsgarant fram, järnvägen. Det var
järnvägen mellan Stockholm – Västerås som skulle
säkra varutransporten från Bergslagen. En station
anlades vid det som skulle bli Kungsängen, som
då inte var något annat än mycket glest befolkad
jordbruksbygd. Förutom stationsbyggnaden
uppfördes efter ett par årtionden ett par
villor längs Prästhagsvägen på tomtmark som
prästgården låtit hyra ut. Ett gjuteri anlades vid
Ryssviken. Det hade åtta anställda och ett antal
bostadshus uppfördes åt dem söder om stationen.

Kungsängens stationsområde med utblick mot Ryssviken, 1912.
Foto: Upplands-Bro bildwebb.
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2. 1900-1945
Uppbyggandet av stationssamhället gick
långsamt. Vid år 1920 fanns det ca 25 bostadshus
i Kungsängen, ett par av dessa norr om stationen.
I slutet av 1920-talet gick det att friköpa
tomtmark men det satte inte fart på tillväxten.
En av de större villorna som uppfördes var
Villa Skoga, som finns kvar än idag. År 1945
hade antalet bostadshus i Kungsängen bara
vuxit till ca 70 stycken. Infrastrukturen var
illa skött då varken elektricitet eller avlopp
fungerade tillfredställande. En del lokalservice
och arbetstillfällen hade dock etablerats, till
exempel affären vid stationen och Lundins
speceriaffär från 1909 med postkontor. Denna
äldre centrumbebyggelse är idag riven.

3. 1945-1970
Efterkrigstiden innebar inte någon direkt
uppsving i utvecklingen av Kungsängen som
tätort, år 1952 bodde där ca 270 personer, men
sedan tog det ordentlig fart. Under år 1962
räknades invånarantalet till 1 250 personer.
Kommunen Upplands-Bro bildades 1952, med säte
i den äldre orten Bro. Det rådde akut bostadsbrist
i Sverige och bostadsförhållandena i Stockholms
innerstad var mycket dåliga. Storskaliga
bostadsprojekt genomfördes därför utanför
storstaden och befolkningen i Kungsängen ökade.
En villastad började under 1960-talet på allvar
att växa fram på det stora impedimentet norr om
stationen. Sedan uppfördes miljonprogrammet

Villa Skoga finns bevarad idag men dess trädgård är bebyggd
med Kungsängens centrum. Foto: 1930-tal, Upplands-Bro
bildwebb.

Flygfoto över Kungsängen från 1960-talet. Bebyggelsen är fortfarande
mycket gles. Foto: Upplands-Bro bildwebb.
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Tibble med nytt kommunhus, Tibblehuset, på
Tibble gårds tidigare åkermark. Två etableringar
av höga punkthus uppfördes, ett av dem
Kungshöjden. Ett modernistiskt centrum
uppfördes och befolkningen ökade till omkring
3000 personer i tätorten kring år 1970.
Det rådde en allmänt stor framtidsoptimism i Sverige under 1960-70-talet, så även i Upplands-Bro. I
regionplaneskiss från år 1966 såg man framför sig
en tät bebyggelse runt hela Mälaren och omkring
75 000 personer boende i Upplands-Bro – Bålstaområdet. Stadsarkitekten Hans Matell gick ännu
längre och såg framför sig att Kungsängen och Bro
skulle växa ihop med en befolkning på omkring
80-100 000 invånare.
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4. Från 1970
Småhusområden i Brunna och Tibble
uppfördes under 1970-talet. SL började då
köra pendeltågstrafik med anslutningsbussar
till Kungsängen. Först nu blev Kungsängen en
pendlarort med enkel och smidig anslutning till
huvudstaden.
Den riktigt storslagna befolkningsökningen
som kommunen hade spått på 1960-talet skedde
dock aldrig. Men mellan 1980 och 1990 hade
befolkningen i Kungsängen tätort uppgått
till omkring 7000 personer, det är mer än en
fördubbling på tio år. 2010 låg siffran på ca 10 000
personer. Under 1990-talets första år genomfördes
stora ombyggnadsprojekt i Kungsängens centrum
och i området kring stationen. Postmodernistiska
bostadshus uppfördes kring Villa Skoga. Ett nytt
centrum uppfördes och det sista av den tidigaste
centrumbebyggelsen revs. Spårområdet drogs
om något och byggdes ut med dubbelspår för
pendeltågstrafiken. Samtidigt revs det gamla
stationshuset och ett nytt i postmodernistisk
stil byggdes. Under 2000-talet har ytterligare
punkthus uppförts mittemot stationsområdet och
längs med Enköpingsvägen. Kommunhuset och
torget har byggts om och flera utbyggnadsprojekt
för villor pågår i tätortens utkanter.

Utsikt mot Ryssviken med Kungsängens gamla stationshus
precis innan det revs. Foto: 1993, Upplands-Bro bildwebb.
Det nybyggda Kungsängens centrum. Foto: 1993, Upplands-Bro
bildwebb.
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KULTURMILJÖVÄRDEN

Karta

o

1. Karaktärsområde

Brunna

Tangoslingan

2. Särskilt värdefullt
område
3. Agrara byggnader
uppförda före år 1930

Tibble

Villastaden

Kungsängen
kyrka
Tibble gård

Ekhammarskolan

4. Järnväg

Grönstråket
Kungsängen

Villor från före 1930 i Kungsängen tätort.

Kungsängen
centrum
Prästhagsvägen
Strandvägen
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Kartan visar en schematisk bild av vilka
kulturmiljöer som är identifierade i Bro.
De rosa fälten representerar så kallade
karaktärsområden, det vill säga områden med
en gemensamt viktig karaktär där särskild
hänsyn behöver tas till kravet om varsamhet.
2019. 10. 28
De röda inringade områdena utgör särskilt
värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms
ha kulturhistoriska värden som motiverar
att förbud mot förvanskning bör råda inom
dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
byggnader som uppförts före 1930-talet
och representerar en äldre och mer agrar
byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten
andel i tätortens bebyggelsebestånd.
Vissa delar av kulturmiljön bedöms vara
viktigare att bevara och bevaka än andra. I
Upplands-Bro finns en rik historia och det är av
största vikt att miljöer från de olika skedena av
samhällets utveckling finns bevarade, så att även
kommande generationer ska kunna förstå sin
livsmiljö och ha tillgång till historia. Åtta miljöer
har valts ut som särskilt värdefulla miljöer.
Dessa representerar olika delar av Kungsängens
historia, såväl den agrara historian där jordbruk
präglade landskapet, som den historia när
järnvägen drogs och ett stationssamhälle
växte fram. Slutligen utgör största delen av
Kungsängens bebyggda miljö av bebyggelse
som tillkommit efter andra världskriget, även
denna omvälvande och expansiva tid behöver
representeras och två miljöer från denna tid har
valts att belysas.

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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RÅD OCH RIKTLINJER
Bevarande och utvecklande står inte i motsats
till varandra, befintliga värden kan berika
och användas i utvecklingen av ett område.
Förutsättningarna för att bygga i kulturmiljö
är platsspecifika, det går inte att specificera ett
allmängiltigt tillvägagångssätt, däremot finns
korta och enkla förhållningssätt som underlättar
att följa lagstiftningens krav.
Vid planering i kulturmiljö ska de
kulturhistoriska värdena ses som en
grundförutsättning för hur och var det kan
kompletteras eller exploateras. Det är viktigt att
i ett tidigt skede klargöra miljöns möjlighet att
ta emot nya inslag utan att dess kulturhistoriska
karaktär eller kulturhistoriska värde påtagligt
förändras. Grunden är de värdebärande
uttryck, strukturer och samband som är särskilt
nödvändiga för miljöns värde. Grovt förenklat
kan sägas att områden som har en homogen
karaktär och är välbevarade är mer känsliga för
nya tillägg och förändringar än områden som
har en mer brokig karaktär och där det skett
flera förändringar.

•

•

•

•

Ändringar och ny bebyggelse påverkar
sin omgivning i olika omfattning. Vid
ändring och exploatering av sådan art som
misstänks kunna påverka kulturhistoriskt
värdefulla miljöer bör därför antikvariskt
underlag tas fram. Det gäller både inom och
intill dessa miljöer.
Inom och intill utpekade karaktärsområden
bör antikvariskt underlagsmaterial tas fram
i samband med exploatering i de ärenden
där det kan antas att utvecklingen påverkar
den intilliggande miljöns befintliga karaktär.
Vid utökning av tätorten kan
villabebyggelse med fördel placeras på
skogsbevuxna impediment i landskapet
snarare än på öppen åkermark. Detta för
att kraftiga trädridåer tillåter en visuell
åtskildhet samtidigt som det öppna
åkerlandskapet bevaras. Ny bebyggelse
bör inte placeras på jordbruksmark,
utan istället i utkanten av ett skogsparti
eller höjder i terrängen, efter befintliga
strukturer och vägnät.
Vid ändringar och kompletteringar
av områden ska det ursprungliga
stadsplaneidealet värnas, bland annat
i fråga om vägnätets och kvarterens
struktur, byggnaders volymverkan och

placering, samt i förekommande fall
trafikseparering.
•

Byggnaders ursprungliga arkitektoniska
uttryck bör bevaras och ska vara
vägledande vid om- och tillbyggnader,
detta gäller oavsett bebyggelsen ålder och
karaktär.

•

Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå
från platsens förutsättningar vad gäller
kopplingen till naturområde, vegetation
och terräng samt befintlig bebyggelse.

•

Äldre vägdragningar bör vara läsbara. Vägars sträckning bör inte ändras eller brytas.

•

Bibehålla den enhetliga utformningen i
områden med homogen karaktär.

•

Vid eventuell komplettering inom särskilt
värdefullt område är det viktigt att ta
motsvarande stor hänsyn till befintlig
terräng och vegetation för att tilläggen
ska smälta in i miljön. Det innebär att
byggnaden bör anpassas till den befintliga
terrängen och därmed undvika sprängning,
schaktning och fyllning i möjligaste mån.
Hällmark och uppvuxna träd ska värnas.
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Värdefulla
kulturmiljöer
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AGRAR BEBYGGELSE
- Särskilt värdefulla byggnader

Motiv till bevarande

Agrara byggnader
uppförda före år 1930

Det som idag är Kungsängen, var fram till 1960talet en glesbefolkad jordbruksbygd. En del mark
var statligt ägd, större gårdar som Sylta och Tibble
fanns också i området, liksom kyrkan. Under dessa
låg torpställen. Innan järnvägen tillkom fanns dels
ett sockencentrum med skola och klockargård
kring kyrkan, och dels ett slags centrum som hade
vuxit fram lite längre bort längs landsvägen kring
Tibble gård. Där fanns Tibbles gästgiveri, tingshus,
hållstall, soldattorp och prostgård.

Kartan visar en schematisk
bild av utbredningen av
äldre agrar bebyggelse som
hamnat i tätortsnära lägen.
De har samtliga i olika grad
tagits ur sitt sammanhang,
då kopplingen till jordbrukslandskapet delvis är bruten.

Karta
Lillsjögården

Urfjäll

Ekhammars
gård
Tibble gård

Hembygdsgård

Idag finns delar av viss agrar bebyggelse kvar i
Kungsängen. Intill kyrkan ligger hembygdsgården
med delvis ditflyttade äldre timmerbyggnader
och norr om kyrkan ligger Ekhammars gård
med huvudbyggnad och flyglar bevarad. Intill
har villakvarter dragits fram och jordbruket är
helt avvecklat. Längs med Enköpingsvägen finns
flera äldre agrara byggnader kvar. Dessa har
kringbyggts av sentida villakvarter och skilts
från jordbruksmarken som de tidigare hörde till.
Exempel på detta är Vickberga, Urfjäll (tidigare
Abrahamsberg) och Lillsjögården. I Kungsängens
norra del ligger ett rödfärgat äldre timmerhus
bevarat, idag inordnat i villakvarteret.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag
Dessa byggnader utgör mycket viktiga
komponenter för läsbarheten av Kungsängens
tidigare brukningshistoria. De har samtliga
ett högt kulturhistoriskt värde som motsvarar
särskilt värdefull byggnad i plan- och bygglagens
mening. Äldre bebyggelse med kulturhistoriskt
värde är en ändlig resurs. Den går inte att
återskapa då den försvunnit och den kan inte
förökas och det är därför viktigt att värna dessa
byggnader i planeringsprocessen.

Äldre timmerbygnad bevarad i villakvarter från 1960-talet.

•
•

•

Byggnader uppförda enligt traditionellt mönster på stengrund, i timmer med träpanel och
sadeltak täckt av lertegel.
Bostadshus och eventuella ekonomibyggnader
och öppna odlings- eller betesmarker utgör
en enhet vars samband behöver bevaras och
värnas.
Bebyggelsen är i regel uppförd på impediment
i landskapet.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata
byggnadens värden, oberoende av husens
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt
där ändringar utgår ifrån den befintliga
byggnaden och dess värden och kvaliteter.
Mer konkret handlar varsamhet om
hänsyn, exempelvis om anpassning
av byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, form och byggnadens samspel
med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Lillsjögården finns kvar som villa.
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Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett
kulturhistoriskt värde av stort allmänt
intresse är särskilt värdefulla. De
särskilt värdefulla byggnaderna och
bebyggelseområdena skyddas genom Planoch bygglagens förvanskningsförbud 8 kap
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett
förbud mot förändring. Förbudet skyddar
snarare de egenskaper och karaktärsdrag
som gör bebyggelsen värdefull. En
förvanskning uppstår när en byggnads
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger
till grund för byggnadens eller områdets
kulturvärden skadas. För att kunna
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda
kunskaper om byggnadernas värdebärande
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast
sakkunnig kulturvärden medverka.

Känslighet och potential

Enkla råd

Den agrara bebyggelsen har stor potential att
synliggöra och berätta om Kungsängens äldre
historia. I de fall det fortfarande finns en koppling
mellan byggnaderna med agrart ursprung till
öppna jordbruksmarker i närområdet är det av
stor vikt att detta samband inte bryts. De bedöms
också känslig för icke varsamma ombyggnationer
och renoveringar i form av till exempel
fönsterbyte eller kraftiga tilläggsisoleringar.
Dessa åtgärder riskerar att försvåra läsbarheten
av byggnadernas ursprungliga sammanhang och
gestaltning, vilket kan sänka det kulturhistoriska
värdet.

•

Hembygdsgården består av en mangårdsbyggnad som står på ursprunglig plats. Den östra
flygeln är ett soldattorp från Frölunda gård och den västra är en ekonomibyggnad från Stäket
med stall och loge, ditflyttade under 1940-talet.

18

•
•
•
•

Bebyggelsen ska så långt som möjligt
bevaras, särskilt ursprungliga
byggnadsdelar
Närliggande öppen mark bör inte bebyggas
Kommunen bör underlätta för att en
ny lämplig verksamhet kan inrymmas i
byggnaderna
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning
och ovarsamma åtgärder
Antikvariska underlag bör krävas i
samband med ändring
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Huvudbyggnad vid det som idag kallas Urfjäll. Byggnaden omges idag helt av villamatta.

Framför huvudbyggnaden finns en liten bit av allén kvar.
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KUNGSÄNGENS VILLASTAD
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär
På det stora impedimentet norr om Kungsängen
centrum har en villastad vuxit fram. Bebyggelsen
är från 1950-talets slut och framåt. De flesta husen
har uppförts under 1960-talet och 1970-talets
början. Vägnätet är slingrande och organiskt.
Tomterna är kuperade och byggnaderna är
placerade med stor hänsyn till den naturliga
topografin. Barrskogen som tidigare täckte
marken gör sig påmind på de flesta av tomterna.
Flera stråk och områden av naturmark är också
sparad mellan kvarteren.
Under 1960-talet utvecklades småhusbyggandet
i hela Sverige. Rationaliteten inom
flerbostadsbyggandet hade tagit fart under slutet
av 1950-talet och de erfarenheter och tekniska
landvinningar som gjorts tidigare användes
även för småhusbyggandet. Under 1960-talet
började villor i större omfattning uppföras som
grupphusområden helt byggda av byggbolag.
Konceptet att köpa ett nyckelfärdigt hus hade
skapats och villorna byggdes oftast prefabricerat
med färdiga byggelement som monterades ihop
på plats.
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Inom miljonprogrammets ramar, 1965-1975,
uppfördes en tredjedel av de nya bostäderna i
just småhus och grupphusbebyggelse och utgör
därför den största delen av vår bostadsstock i
villabebyggelse. I mitten av 1970-talet uppfördes
mer än 40 000 villor per år. Husen blev större,
och till skillnad från egnahemsrörelsens relativt
enkla småhus blev villorna rymliga och bekväma,
anpassade för den växande medelklassen.
Parallellt med den mycket enhetliga
grupphusbebyggelsen med likadana villor,
uppfördes även individuellt utfomade villor på
beställning av enskilda personer.

Gestaltningen hölls enkel och rationell, men
med stor variation mellan områdena av
fasadmaterial, färgsättning och takformer. Dessa
uppfördes vanligen också som prefabricerade
byggsatser av byggbolag. Eran omfattar även ett
stort bestånd av arkitektritad villabebyggelse
med mycket påkostade material så som portar
och fönster i teak och stora glasade partier.
Efter miljonprogrammet när byggandet av
flerbostadshus kraftigt minskade kvarstod den
höga produktionen av villor. Denna utveckling är
tydligt avläsbar i Kungsängen med karaktärer av
både typhus och mycket påkostade arkitektritade
villor.

Mycket välbevarad funkisvilla på Bergvägen.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata
byggnadens värden, oberoende av husens
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt
där ändringar utgår ifrån den befintliga
byggnaden och dess värden och kvaliteter.
Mer konkret handlar varsamhet om
hänsyn, exempelvis om anpassning
av byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, form och byggnadens samspel
med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Välbevarad funkisvilla på Rankhusvägen
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Bild sida 23: Tegelvilla på Skyttens väg 71 i
vinterskrud.

Karaktärer att värna

Känslighet och potential

Enkla råd

•

Modernismens villabebyggelse har en varierad
känslighet. Bebyggelsen i villaområden har
oftast ändrats i varierande omfattning där
renoveringar och tillbyggnader präglar vissa
kvarter samt där andra kvarter har genomgått
färre förändringar. Kvarter som är välbevarade är
känsliga för åtgärder som påverkar möjligheten
att se området som välbevarat. Områden med
en sammanhängande gestaltning är känsligare
för tillägg och åtgärder med en mer varierande
gestaltning. I områden med individuellt
utformade byggnader finns potential för tillägg,
förutsatt att de följer samma höga arkitektoniska
kvalitet och underordnar sig eller ansluter till
kulturmiljöns bebyggelse.

•

•
•

•
•

Samlade och enhetligt planerad
småhusbebyggelse, friliggande villor och
kedjehus från tiden 1950-1980
Relativt små fastigheter
Vissa områden har en upprepande
arkitektonisk utformning vad gäller placering,
volym, materialval och färgsättning och andra
områden en större variation i gestaltning och
uttryck
Liten och öppen förgårdsmark som skärmas av
med låg häck eller staket.
Närhet till gröna rekreationsområden

Fastigheten Ekhammar 4:209 ritades 1960 och har kvar mycket av sin ursprungkaraktär
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•
•

Mindre åtgärder som fasadändringar kan
innebära stor påverkan på ett helt kvarter.
Detta ska beaktas innan ändring.
Tillägg bör följa kringliggande bebyggelse i
fråga om volym och gestaltningsreferenser
Tillgång till grönska och direkta visuella
samband samt lummiga grönytor bör inte
skadas

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett
kulturhistoriskt värde av stort allmänt
intresse är särskilt värdefulla. De
särskilt värdefulla byggnaderna och
bebyggelseområdena skyddas genom Planoch bygglagens förvanskningsförbud 8 kap
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett
förbud mot förändring. Förbudet skyddar
snarare de egenskaper och karaktärsdrag
som gör bebyggelsen värdefull. En
förvanskning uppstår när en byggnads
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger
till grund för byggnadens eller områdets
kulturvärden skadas. För att kunna
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda
kunskaper om byggnadernas värdebärande
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast
sakkunnig kulturvärden medverka.
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Grupphus kring Rankhusvägen
- Särskilt värdefullt område

Brupphus i gult tegel på Ängsvägen.
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Motiv till bevarande

Känslighet och potential

De gula tegelvillorna längs Rakhusvägen och i
kvarter vid Ängsvägen ligger prydligt på rad.
Byggnaderna är små och regelbundet utformade.
Tomterna är små och plana, bebyggelsen utlagd
på tidigare åkermark. I slänten längs med
Ekhammarsvägen ligger en rad kedjehus med
fasader och sadeltak i rött tegel. Gavelsidorna är
vända mot vägen. Kedjehusen uppfördes 1957
som det första gruppbyggnadsprojektet i denna
del av Kungsängen. Byggnaderna är regelbundet
utformade med tidstypiskt formspråk. Detta
är karaktäristisk för 1960-talets etableringar
som uppfördes av byggbolag för att säljas till
privatpersoner. De allra flesta av dem har en
mycket välbevarad karaktär som tydligt berättar
om sin tids bostads- och stadsplaneringsideal.
Sammantaget bedöms bebyggelsen i området ha
ett högt kulturhistoriskt värde, vilket motsvarar
ett särskilt värdefullt bebyggelseområde i planoch bygglagens mening.

Bebyggelsen i detta område är känslig för
att enskilda byggnader skulle bryta det
homogena byggnadsmönstret. Utbyggnader
och fasadändringar, byte av material eller kulör
skulle påverka helhetsintrycket och läsbarheten
av byggnaderna som sammanhörande grupp.
Området är av samma anledning känsligt
för tillägg som nybyggnation. Denna typ av
åtgärd skulle sänka läsbarheten och sänka det
kulturhistoriska värdet. Bostadsområdet är anlagt
med närhet till grönytor och rekreationsområden,
enligt sin tids ideal. Det är därför viktigt att
bibehålla denna koppling och inte bygga igen
naturmarken.

Grupphusen ligger på rad med välklippta häckar.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

•

•

•
•

Samlade och enhetligt planerad
småhusbebyggelse som utgörs av rytmiskt
placerade friliggande villor samt kedjehus som
sammanbyggts med garage.
Husen har upprepande prydlig arkitektonisk
utformning. Där placering, volym, materialval
och färgsättning är homogen.
Små fastigheter med direkta funktionella
och/eller visuella kopplingar till park- och
grönområden.

•
•
•
•

Byte eller ändring av byggnadsdelar
bör endast utföras med stor försiktighet
och omsorg om den sammanhållna
gestaltningen.
Större exteriöra ändringar som
tilläggsisolering eller tillbyggnad i fasad mot
allmän plats ska undvikas.
Bebyggelsens skala/höjd kan inte påverkas
utan att miljön skadas.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder.
Antikvariska underlag bör krävas i samband
med ändring.

Kedjehusen på Ekhammarsvägen.
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Motiv till bevarande
Kring 1960-talet producerades det väldigt många
typ- och kataloghus, men eran omfattar även ett
stort bestånd av arkitektritad villabebyggelse
med mycket påkostade material så som portar
och fönster i teak och stora glasade partier.
Villorna var i regel detaljerat uttänkta till form
och funktion och ett vanligt karaktärsdrag var
att anpassa byggnaden efter topografin genom
att förlägga olika rum i något olika höjd med ett
eller två trappsteg emellan. Tak i kopparplåt, ofta
platta, var heller inte ovanligt.

Arkitektritade villor

- Särskilt värdefullt område

Ritningar till fastigheten Ekhammar 4:110 från 1959.
Upplands- Bro kommun bygglovsarkiv.

Arkitektritad villa med generös pergola till uteplatsen och lummig trädgård.
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I norra delen av Kungsängens villastad, längs
Bergencrantz väg och Skyttens väg finns en
samling mycket påkostade arkitektritade
villor tillkomna kring skiftet 1960-1970-tal.
Flera av villorna är ritade av en och samma
arkitekt, S. Brechensbauer, kringskiftet 19591960. Gemensamt för villorna är att de alla har
anpassats mycket hänsynsfullt till tomternas
topografi. Tomterna är ganska stora och lummiga
med uppvuxna barr- och lövträd som komplement
till arkitekturen. Fasaderna är av mexitegel,
lertegel eller puts. Flera av taken är platta med
detaljer av kopparplåt.
Villorna är representativa för den typen av
lite lyxigare villaarkitektur som under denna
period uppfördes även på de minsta orterna.
Bebyggelsen är mycket välbevarad och har höga
arkitektoniska kvaliteter. Sammantaget bedöms
bebyggelsen i området ha ett högt kulturhistoriskt
värde, vilket motsvarar ett särskilt värdefullt
bebyggelseområde i plan- och bygglagens mening.
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

Villorna som grupp bedöms känsliga för moderna
tillägg i form av ny bebyggelse som skulle bryta
den homogena och tidstypiska arkitekturstilen,
inom och nära intill området. Gaturummet
bedöms känsligt för borttagande av tidstypiska
låga murar, staket och den lummiga grönska
som kantar det idag. Villorna bedöms känsliga
för förändring i sin helhet så som ombyggnation
och tillbyggnader i form av material eller
kulörbyte, byggande av altaner eller fönsterbyte.
Trädgårdarna är känsliga för ändringar som
minskar grönskan, exempelvis stora hårdgjorda
ytor eller kompletterande byggnader. De
uppvuxna träden bör ses som en del av områdets
sammantagna gestaltning och är därmed mycket
känsliga för fällning.

•

•

•
•
•
•

Samlad bebyggelse, individuellt utformade
enbostadshus med ett tydligt gemensamt
formspråk.
Omsorgsfullt utformade byggnadsdetaljer i
påkostade material som teak och kopparplåt.
En till en och en halv våning, platt eller mycket flackt tak är vanligt förekommande.
Fasader i puts, tegel eller mexisten, ofta i kombination.
Stora trädgårdar, ofta ganska kuperade med
närhet till naturmark, vilka avgränsas mot
gatan av låga stödmurar och små häckar.

Välbevarad villa med generös trädgård på Skyttens väg.

•
•
•
•

Byte eller ändring av byggnadsdelar bör
endast utföras med omsorg om kvalitet och
hög detaljeringsgrad.
Större exteriöra ändringar som
tilläggsisolering eller tillbyggnad i fasad
mot allmän plats ska undvikas.
Träd bör inte fällas.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning
och ovarsamma åtgärder.
Antikvariska underlag bör krävas i
samband med ändring.

Mexitegel var ett mycket populärt fasadmaterial under 190-talets andra hälft.
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Kataloghus längs Östervägen

Motiv till bevarande

- Särskilt värdefullt område

Längs Östervägen ligger ett antal villor med
välbevarad utformning från omkring 1960-talet.
Vägen slingrar sig ner i en backe mot Kungsängen
centrum. Villorna är individuellt utformade och
följer topografin på ett smidigt sätt. Tomterna är
relativt stora med förgårdsmark och uppvuxna
fruktträd. Villorna är uppförda i en till två
våningar, och de flesta av dem har fasader i gult
eller rött tegel.

Kataloghus på Östervägen med formklippt
häck och fruktträd i trädgården.

Östervägen 86

28

Bebyggelsen representerar kataloghusbyggandet
som skedde på privat initiativ i syfte att bo med
sin egen familj i huset. Byggnaderna är mycket
välbevarade och visar tydligt på ett mellanskikt
av bebyggelse i efterkrigstiden, individuellt men
enkelt utformade villor.

Kataloghus på Östervägen 69 med tidstypisk förskjutning av byggnadskropp och taknock i sadeltaket.
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

Bebyggelseområdet bedöms vara känsligt för
förändringar i form av fasadändringar och
tillbyggnader av villorna. I intilliggande kvarter
kan ses exempel på detta vilket har förvanskat
läsbarheten av denna bebyggelses ursprungliga
gestaltning. Karaktären i området bedöms
också känsligt för avstyckning av tomter för
nybyggnation.

•

•

•
•
•

Samlad bebyggelse, individuellt utformade enbostadshus men med ett gemensamt uttryck i
fasadmaterial, takform och volymverkan.
Omsorgsfullt utformade byggnadsdetaljer i
påkostade material som teak och kopparplåt.
En till två våningar med sadeltak.
Fasader främst i tegel. Puts eller panel förekommer.

•
•
•
•

Välbevarad villa i gult tegel på Östervägen.

Byte eller ändring av byggnadsdelar
bör endast utföras med stor försiktighet
och omsorg om den sammanhållna
gestaltningen.
Större exteriöra ändringar som
tilläggsisolering eller tillbyggnad i fasad
mot allmän plats bör undvikas.
Bebyggelsens skala/höjd kan inte påverkas
utan att miljön skadas.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning
och ovarsamma åtgärder.
Antikvariska underlag bör krävas i
samband med ändring.

Välbevarad mindre villa sammanbyggd med garage på Östervägen.
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TIBBLE

- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
Bostadsområdet Tibble är uppfört på tidigare
jordbruksmark tillhörande Tibble gård. Marken
exproprierades under 1960-talet i samband med
det så kallade miljonprogrammet. Detaljplanen
för det nya området antogs och färdigställande
skedde strax efter år 1970.
Bostadsområdet består av centrum, flerbostadshus
utplacerade i en stor parkmiljö, ett område med
radhus samt ett område med mindre villor.
Samtlig bebyggelse har fasad i vit kalksandsten, så
kallat mexitegel. Gatorna är samtliga namngivna
efter olika bär. Den stora sammanhängande
parkmiljön består omväxlande av öppna gräsytor
med enstaka grupper av uppvuxna träd, planerade
alléer och barrskogsmark på impedimenten i
landskapet. Parken ansluter på ett mjukt och
naturligt sätt till det stora grönstråket som löper
i nord-sydlig riktning genom hela Kungsängen.
I närheten ligger även Ekensbergsskolan. Väster
om Granhammarsvägen ligger Tibble gårds
huvudbyggnad med ett par ekonomibyggnader
bevarade, vilket påminner om platsens tidigare
historia. Granhammarsvägen utgör en halv
kringled varifrån mindre, så kallade scaftvägar, leder till parkeringsplatser och garage
i bostadsområdets utkanter. Bebyggelsen och
parkmiljön är mycket välbevarad och av hög
gestaltningsmässig kvalitet.
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Känslighet och potential
Fönstren har blivit inplåtade, men tack vare
gemensam förvaltning har bebyggelsen en
fortsatt gemensam och väl sammanhållen
gestaltning. Det gemensamma fasadmaterialet
bidrar till en särskilt lättillgänglig läsbarhet
av området som en helhet. Något som inte
alltid är självklart i miljonprogramsområden
med typseparerad bebyggelse. Många
av bostadsområden tillkommna under
miljonprogrammets tid är förändrade,
renoverade och svåra att uppleva i sitt historiska
sammanhang. Tibble har dock förvaltats väl
och utgör i dag ett av de mer välbevarade
exemplen i regionen. Tibble uppvisar samtliga
bärande karaktärsdrag för ett miljonprogram
och utgör en välbevarad helhetsmiljö med
hög läsbarhet. Sammantaget bedöms Tibble
utgöra vad som motsvarar ett särskilt värdefullt
bebyggelseområde i plan- och bygglagens mening.
Lummiga innergårdar mellan flerbostadshusen.

Bostadsområdet som helhet bedöms känsligt
för moderna tillägg och förtätning i form av ny
bebyggelse, vilken skulle bryta den homogena
och tidstypiska arkitekturstilen inom området.
Gaturummet bedöms känsligt för borttagande
av den lummiga grönska som det utgör idag.
Bebyggelsen bedöms känslig för ändring i sin
helhet så som ombyggnation och tillbyggnader,
byte av material, kulörbyte eller byggande av till
exempel altaner. Detta gäller både flerfamiljshus
såväl som villor och radhus. Viss potential finns
för försiktiga och välanpassade tillägg, förutsatt
att de görs med stor omsorg och respekt om den
ursprungliga och tydliga planeringsidén.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata
byggnadens värden, oberoende av husens
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt
där ändringar utgår ifrån den befintliga
byggnaden och dess värden och kvaliteter.
Mer konkret handlar varsamhet om
hänsyn, exempelvis om anpassning
av byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, form och byggnadens samspel
med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Den stora parken är vad som sammanbinder bostadsområdet och utgör stadsrummet.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag
•
•

Den röda klätterväxten kompletterar den vita mexiväggen.

Småblommiga rosor var populärt under 1960- och 70-talet.
Björkar som idag vuxit sig stora och ger parken en lummig
karaktär.

Rader av planterad oxel ger riktning och hanterar övergången till parkeringsytan där biltrafiken tar vid.

32

•
•
•
•
•

Väl tilltagna grönytor.
Utpräglad trafikseparering utan
genomfartstrafik.
Enhetliga ljusa fasader i mexisten
Indragna balkonger.
Platta tak.
Enhetlig skala om tre våningar.
Tydliga visuella samband mellan
flerbostadshusen och enbostadshusen och
även tydlig sammanhållen gestaltning i fråga
om fasadmaterial.
Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett
kulturhistoriskt värde av stort allmänt
intresse är särskilt värdefulla. De
särskilt värdefulla byggnaderna och
bebyggelseområdena skyddas genom Planoch bygglagens förvanskningsförbud 8 kap
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett
förbud mot förändring. Förbudet skyddar
snarare de egenskaper och karaktärsdrag
som gör bebyggelsen värdefull. En
förvanskning uppstår när en byggnads
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger
till grund för byggnadens eller områdets
kulturvärden skadas. För att kunna
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda
kunskaper om byggnadernas värdebärande
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast
sakkunnig kulturvärden medverka.
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Enkla råd
•
•
•
•
•
•

Vid kompletteringar och ändringar bör
trafiksepareringen värnas och bevaras.
Bevarade byggnadsdelar bör bevaras och
underhållas och tillbyggnad undvikas.
Kompletteringar ska göras med stor respekt
för den sammanhållna gestaltningen, främst i
fråga om skala och ljusa fasadmaterial.
Grönytor och parker bör inte bebyggas utan
bör vidareutvecklas för närrekreation och som
mötesplatser.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder.
Antikvariska underlag bör krävas i samband
med ändring.
Parken är tänkt att erbjuda boende en trevlig miljö med naturen runt husknuten.
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MODERN BOSTADSPLANERING
- Faktaruta Miljonprogrammet

Under efterkrigstiden ses generellt en kraftig
utveckling av stadsbyggnadsidéerna i Sverige
och världen. De nya stadsdelarna uppfördes
med människan som kollektiv i centrum, bra
bostäder, god service och enkel tillgång till
kultur, rekreation och motion. De svenska stadsbyggnadsprojekten under 1950-talet fick stor
internationell uppmärksamhet och hyllades
som innovativa.
De nya stadsdelarna skulle planeras för att
skapa gemenskap och hemkänsla. De boende
skulle ha goda möjligheter till att umgås och
lära känna människor i sitt närområde. I den
tidiga efterkrigstiden skedde stora investeringar
i bostadsbyggandet över hela landet och ett
helt nytt planeringsideal präglade de nya
områdena. Bilismen ökade och personbilarna
blev vanligare hos familjerna. Trafiksituationen
blev ohållbar då infrastrukturen inte var
uppbyggd för att hantera bilar, vilket
resulterade i ett stort antal trafikolyckor.
Under 1950- och 60-talet växte en debatt om
trafiksäkerhet fram, där bilen var framtiden och
man förutsåg en kraftig ökning av bilar.

34

Trafiksystemen behövde självklart anpassas till
massbilismen och i nya stadsbyggnadsprojekt
kunde man bygga och planera så att människor
och bilar säkert skulle vara åtskilda från
varandra. Genom att trafiken leddes bort
från gatorna mellan husen bereddes mer
plats för grönytor och lekplatser. Vanligen
lades stor omsorg på landskaps-, park- och
gårdsarkitekturen för att skapa den goda och
moderna staden där människor skulle trivas.
Motion var en samhällsangelägenhet och i
rekordårens miljöer återfinns nästan alltid
idrottsplatser och närhet till motionsspår i det
gröna.
Det som kallas miljonprogrammet kan enkelt
förklaras genom att det under 1960-talet togs
beslut om att det i Sverige skulle produceras en
miljon bostäder mellan åren 1965-1975. Beslutet
grundar sig i den akuta bostadsbrist som rådde
i landet med trångboddhet och dåliga sanitära
omständigheter som följd.

Modernismens nya stadsdelar präglas av en
enhetlighet där stadsdelarna är noggrant
planerade för människor. Detta ses genom en
konsekvent trafikseparering och inplanerad
service. Byggnadernas storlek och gestaltning
varierar mellan olika områden men är inom
områdena sammanhållna. Den typiska
organisationen är ett centralt beläget centrum
dit också en typ av huvudgata leder. Närmast
centrum står de högsta skivhusen. Här kan också
ligga skola och annan offentlig service. I det
omkringliggande grönområdet är något lägre
flerfamiljshus utlagda i ett strukturerat mönster.
Ytterligare längre bort kommer radhus och
sedan villor. Den sparade naturmarken kan se
ut som en slump, men är noggrant utvald med
planerad park och bebyggelse runt omkring.
Gestaltningen är enkel med få dekorationer
och istället utgör materialval och repetition
byggnadernas utsmyckning. Grönska och parker
är bärande, där byggnaderna är placerade
i grönområden istället för invid en gata.
Grönytorna var platsen där människor skulle
mötas, parken utgjorde själva stadsrummet och
oftast finns närhet till större grönområden.
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Modernismens grundtankar – några
exempel
Grundförutsättningarna för 1960-talets arkitektur
formulerades redan i början av 1900-talet i ett
antal tankar och skrifter som kom att påverka
hur arkitekturen och stadsplaneringen senare
gestaltades över hela världen. För att nämna några
är Louis Sullivans devis ”Form follows function”
(1896) och Adolf Loos’ Ornament och brott (19081910) väl citerade källor i strävan efter den rena,
enkla formen (liksom senare Mies van der Rohes
”Less is more”). I Le Corbusiers Mot en ny arkitektur
(Vers une architecture, 1923) framhålls hur ny
teknologi och nya material kan möjliggöra den nya
arkitekturen. Le Corbusier lanserade också tanken
om att ”Bostaden är en maskin att bo i”.
I International Style (1932) av Philip Johnson
och Henry-Russell Hitchcock, framfördes
modernismens grundläggande samband mellan
estetik samt betong- och stålkonstruktionernas
naturliga och underliggande rytm. Det bör påpekas
att innehållet i dessa betydelsefulla skrifter inte
hade särskilt mycket med de kända arkitekternas
egna verk att göra. Den arkitekturen var i stor
utsträckning hantverksmässigt utförd, där
den nya betong- och ståltekniken snarare var
estetiska element än delar av en konstruktion.
Således murades den tidiga modernismens ikoner
mestadels i tegel, men i syfte att se ut som om de
vore betongkonstruktioner. Teorin och skrifterna
kom dock att få egna vingar och efterhand kom de
att sättas i samband med 1900-talets framgångsrika
teknologiska landvinningar.

Några drag i modernismens estetik:
•
•
•
•
•

Enhetlighet i den övergripande skalan – ett
”ovanifrånperspektiv”.
Stora markytor mellan byggnader eller bebyggelseområden som är mer eller mindre
”gröna”.
Enkla material i gestaltning.
Bilen var framtiden och arkitekturen skulle
uppfattas i farten – som en form av skulptur
i landskapet.
Teknologin används (om möjligt) som
estetik och byggnadstekniken skulle gärna
vara synlig i arkitekturen.

•
•
•
•
•
•

Strama, kubiska och enkla volymer som
möter marken direkt.
Rytmiskt komponerade fasader, utan variation och avbrott.
Speciell arkitektonisk utformning av
funktionella byggnadsdelar, såsom
balkonger eller trapphus.
Standardiserad uppdelning av fönster med
rationell vädringslucka.
Platta eller svagt sluttande tak.
Rationella och hållbara tak- och
fasadmaterial såsom tegel, men även puts
och betong.

Moderna bostadshus uppförs i Kungsängen. Foto: Upplands-Bros bildwebb.
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o

Karta

2019. 11. 28

GRÖNSTRÅKET KUNGSÄNGEN
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär
Väster om Kungsängens centrum breder en
långsmal dalgång ut sig. Den utgjorde en gång
en vik av Mälaren och på impedimenten kring
den har hittats lämningar från förhistorisk
tid. Den gamla sjöbottnen har gett goda
förutsättningar för odling och marken har under
flera århundraden använts som jordbruksmark.
Detta område var Kungsängen, kronans vall, som
skulle slås och skickas som hö till hovstallet. Där
av det tagna namnet Kungsängen för samhället.
Igenom landskapet löpte den gamla landsvägen
som var en av de första statligt subventionerade
landsvägarna i landet.
Idag utgör området ett stort grönstråk som
löper genom Kungsängen. Området är kantat
av bostadsbebyggelse. I den södra delen ligger
Ekhammarskolan med stora öppna idrottsplaner
och i norr breder gräsplaner med ytterligare
idrottsplats ut sig. Centralt i landskapsrummet
ligger Kungsängens kyrka samt rester av
Ekhammars gård. Det öppna stråket berättar om
Kungsängens och platsens tidigare historia och
användning och är därmed viktig för att det ska gå
att förstå hela Kungsängens tillkomst och kontext.
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Känslighet och potential

Karaktärer att värna

Området erbjuder god potential för rekreation och
idrottsområde vilket det också utnyttjas till idag.
Delar av området har potential till upprustning,
där hårdgjorda och grusade ytor förekommer för
parkering eller mindre upplag. Dessa kan med
fördel ges en rekreativ funktion istället. Området
har idag stora rekreativa kvaliteter som ett stort
och centralt grönområde där flera olika tidslager
och berättelser enkelt kan upplevas. Detta gör
området känsligt för ändringar som minskar
de rekreativa kvaliteterna så som exploatering
för verksamheter eller större exploatering av
bostäder.

•
•
•
•
•

Öppna gräsytor.
Uppvuxna träd och alléer.
Trädridåer och inramande grönska.
Siktlinjer över området.
Kyrkan och klockstapeln som landmärke.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata
byggnadens värden, oberoende av husens
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt
där ändringar utgår ifrån den befintliga
byggnaden och dess värden och kvaliteter.
Mer konkret handlar varsamhet om
hänsyn, exempelvis om anpassning
av byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, form och byggnadens samspel
med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Arvet av odlingslandskapet är tydligt i de öppna ytorna kring kyrkan
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Enkla råd
•
•
•
•
•
•

Områdets användning bör främst vara av
rekreativ karaktär eller för allmänna samhällsfunktioner.
Trädridåer bör värnas.
Byggrätter och bebyggelse bör placeras på ett
sådant sätt att de inte framträder i landskapet,
förslagsvis bakom befintliga trädridåer.
Äldre vegetation bör bevaras, träd och alléer
bör skyddas.
Öppna siktlinjer bör värnas.
Installationer och stängsel bör utformas på ett
sådant sätt att de inte framträder tydligt.

Trädallé förbi
hembygdsgården
mot kyrkan.
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Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett
kulturhistoriskt värde av stort allmänt
intresse är särskilt värdefulla. De
särskilt värdefulla byggnaderna och
bebyggelseområdena skyddas genom Planoch bygglagens förvanskningsförbud 8 kap
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett
förbud mot förändring. Förbudet skyddar
snarare de egenskaper och karaktärsdrag
som gör bebyggelsen värdefull. En
förvanskning uppstår när en byggnads
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger
till grund för byggnadens eller områdets
kulturvärden skadas. För att kunna
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda
kunskaper om byggnadernas värdebärande
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast
sakkunnig kulturvärden medverka.
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Sockencentrum

o

Motiv till bevarande

- Särskilt värdefullt område
Karta

2019. 11. 28

Kyrkan har idag en välbevarad fasad åt söder men har
byggts till mot norr.
Flygbild över det gamla sockencentrumet från 1960-talet. Här syns
kyrkskolan intill hembygdsgården och klockargården som idag är
riven, söder om kyrkan. Norr om kyrkan syns Ekhammars gård och
i öster kryper med moderna villabebyggelsen fram.
Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Kungsängens kyrka uppfördes under tidigt 1200tal och har under århundradena kompletterats till
den byggnad vi ser idag. Den låg en gång utmed
huvudvägen till Stockholm och representerade
en väldigt viktig institution i lokalsamhället.
Runt kyrkan låg prästgård, klockargård och
skolbyggnad som sockencentrum. Dessa är
idag rivna. Klockstapel från 1600-talet står
strax väster om kyrkan. Hembygdsgården med
välbevarade låga timmerbyggnader står sydöst
om kyrkobyggnaden. Under 1970-talet uppfördes
ett kapell i modernistisk stil och kyrkogården
utökades ungefär samtidigt. År 1967 bytte
Stockholms-Näs socken namn till Kungsängen.
Under senare 1900-tal har nytt församlingshem
uppförts. Kyrkan utgör ett kyrkligt kulturminne
och är skyddad enligt Kulturmiljölagen.
Miljön utgör en processkontext som visar
på samhällets utveckling. Kyrkomiljön med
kyrkobyggnad, kapell, kyrkogård, klockstapel
och hembygdsgård bildar en helhetsmiljö med
mycket höga kulturhistoriska värden. Företeelsen
församlingshem hör till denna berättelse
men själva byggnaden i sig saknar betydande
kulturhistoriska värden. Kyrkomiljön ligger därtill
fortsatt i ett öppet flackt landskap som den alltid
gjort, vilket bidrar till en hög läsbarhet av den
kulturhistoriskt värdefulla miljön.
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

Området kring kyrkan bedöms som mycket
känsligt då det är en så pass viktig historisk plats
för hela socknen. Viss potential för nybyggnad
och ombyggnad för kyrkans funktion finns
under förutsättning att detta sker med största
hänsyn till kyrkomiljöns kulturhistoriska
värde. Sådan bebyggelse behöver underordnas
kyrkobyggnaden till både höjd och storlek. Det
öppna gräsbevuxna landskapet kring kyrkan
bedöms känsligt för exploatering då detta skulle
bryta kopplingen kyrkomiljön haft till landskapet
under århundraden.

•

•
•

•
•

Omgivning av öppet landskap som den varit
sedan 1200-talet.
Klockstapel från 1600-talet med välbevarad
exteriör från 1700-talet.
Låga omgivande byggnader tillåter kyrkan att
ta plats vilket visar dess historiska betydelse.

•
•
•

Den äldre bebyggelsen ska bevaras.
Kringliggande öppen mark kan inte bebyggas utan att miljön skadas.
Alléer ska bevars och skyddas.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning
och ovarsamma åtgärder.
Antikvariska underlag bör krävas i
samband med ändring.

Trädallé in mot kyrka och sockencentrum.

Hembygdsgården sammanställdes på 1940-talet.
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Motiv till bevarande

Ekhammarskolan

- Särskilt värdefullt område

o

Karta

2019. 11. 28

Skolans aula är välbevarad med ursprungliga ljuskronor.
Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Den äldsta skolbyggnaderna på Ekhammarskolan, uppförd på 1950-talet.
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Ekhammarskolan ligger på den plats som
Stockholms Näs prästgård en gång låg. Det
är ingen slump att det moderna samhället
Kungsängen anlade en kommunal skola här.
Sockencentrum intill kyrka har alltid varit
den traditionella platsen för skola vilket
Ekhammarskolan byggde vidare på. Den äldsta
av de byggnader som utgör skolan idag är
uppförd omkring år 1951. Anläggningen har
sedan kompletterats under 1960-talet. Skolan
består av flertalet byggnader om en till två
våningar med fasader i gult tegel. Till miljön
hör även en vaktmästarbostad i form av en
mindre villa, även den i gult tegel, och enkel
att läsa in i helhetsmiljön. Skolan är ritad av
stadsarkitekt Hans Matell och Anders Nordströms
arkitektkontor i Uppsala. Till skolmiljön hör även
en huvudbyggnad med interiör väggfast konst
i tegelvägarna och aula. Flera generationers
idrottshallar, stora idrottsplaner, offentlig konst
på skolgården och kulturskolans byggnad, idag
iklädd blå puts.
Skolmiljön som helhet har tydliga arkitektoniska
kvaliteter och är mycket omsorgsfullt utformad
i sitt ursprungliga skick med välbevarad
exteriör. Relevansen sett ur ett lokalt perspektiv
är hög då den i Kungsängen är den enda i
sitt slag. Skolmiljön i sin helhet har ett högt
kulturhistoriskt värde, motsvarande en särskilt
värdefull bebyggelsemiljö i plan- och bygglagens
mening.
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Skolmiljön bedöms som mycket känslig för
rivning av enskilda byggnader och ändring så
som tillbyggnader, fönster- eller fasadbyte på
befintliga byggnader. Viss potential till förtätning
genom nybyggnation för skolverksamhetens
räkning finns förutsatt att dessa tar mycket
stor hänsyn till befintlig karaktär gällande höjd,
volym, material och stilspråk.

•
•
•
•

De låga skolbyggnader är glest placerade och
skapar flera olika rum i skolgårdsmiljön.
Flertalet verk av offentlig konst på såväl skolgården som i byggnaderna.
Fasader i gult tegel och puts.
Takfot i plåt.
T.H. Det stora uret på
huvudbyggnadens
tegelvägg är ett klassiskt
skolattribut.
Nedan. Välgestaltade
interiörer med stora
ljusinsläpp och utsikt.
Ursprungliga armaturer
med moderna glödlampor.
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Aulans interiör

Kulturskolans byggnad har blåputsad fasad.
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Fasaden på skolans huvudbyggnad med matsal och aula.

Enkla råd
•
•

•
•
•

Bebyggelse äldre än 1970 ska bevaras och
underhållas.
Tillbyggnader och kompletteringar kan
endast utföras om de underordnar sig den
ursprungliga arkitekturen, dess materialval
och volymverkan.
Skolgårdens omfattning och utformning ska
värnas.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder.
Antikvariska underlag bör krävas i samband
med ändring.

De äldsta skolbyggnaderna på Ekhammarskolan, uppförd och fotograferad på 1950-talet. foto: Upplands Bro kommuns bildwebb

Offentlig konst på skolgården.
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Karta

2019. 11. 28

Tibble gård

Motiv till bevarande

- Särskilt värdefullt område

Tibble gård ligger väster om Kungsängens
centrala delar. Kring denna gård fanns
det historiska centrumet i bygden, jämte
sockencentrum kring kyrkan ett stenkast österut
längs den gamla landsvägen.

Huvudbyggnaden på Tibble gård är inte en typisk herrgårdsbyggnad. Den uppfördes som en del i den gästgivaregård som
tidigare fanns på platsen. .

nvändas för bygglovsansökan.
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Huvudbyggnaden ligger i en park med allé som ansluter till den gamla landsvägen
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På Tibble gård hölls ting i gästgivaregården
för Bro härad Tingsrätt från år 1739 fram
till 1800-talets slut. En flygelbyggnad till
gästgivaregården uppfördes i detta syfte, vilken
är den enda byggnad av gästgivaregården som
finns kvar. Den byggdes 1909 om till privatbostad
då gårdens funktion som centrum upphörde och
återgick till att främst vara lantgård. Byggnaden
utgör idag huvudbyggnad på Tibble gård, även om
lantbruket är avvecklat.
Till miljön hörde tidigare även ett hållstall
och postgård varifrån posten delades ut, samt
soldattorp från sent 1700-tal. Flera byggnader
med arbetarbostäder uppfördes kring sekelskiftet
1900 som ”Gula villan” och ”Statarvillan”.
Landsvägen har tack vare gårdsmiljön och
dragningen av Enköpingsvägen bibehållit sin
äldre karaktär av smal grusväg.
Under 1960-talets stora bostadskris
exproprierades stora delar av Tibble
gårds åkermark för uppförandet av
miljonprogramsområdet Tibble.
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

Området är viktigt för rekreation med god
potential för att fortsätta utgöra en historisk
rekreativ miljö. Området som helhet är en mycket
känslig miljö med låg potential för att ta till sig
nya tillägg. De äldre enskilda byggnaderna är
känsliga för förändringar som inte utförs med
byggnadernas kulturhistoriska värden som
förutsättning. För att läsbarheten av gårdsmiljön
ska bibehållas är det viktigt att markerna kring
gården bevaras obebyggda. Kompletteringar som
omfattande fasadändringar eller tillbyggnader
kan skada de kulturhistoriska värdena.

•
•

•

Ladugårdsbyggnad på Tibble gård.

•
•

Äldre vägsträckning som är grusad.
Byggnader uppförda enligt traditionellt
mönster på stengrund, i timmer med träpanel
och sadeltak täckt av lertegel.
Bebyggelsen är uppförd på ett
landskapsimpediment.
Avsaknad av hårdgjorda ytor.

•
•
•
•
•

Soldattorp i anslutning till gårdsmiljön.

Den äldre bebyggelsen ska bevaras, ändringar
bör hanteras restriktivt.
Gamla landsvägen bör inte asfalteras.
Tillägg bör undvikas.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder.
Undvik att omringa gården med
villabebyggelse ytterligare.
Antikvariska underlag bör krävas i samband
med ändring.

Bostadshus för lantarbetare och statare på gården.
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STRANDVÄGENS MEXIVILLOR

Motiv till bevarande

- Särskilt värdefullt område

Villornas utformning kopplar direkt mot parken och vattnet
intill.
Villorna är förlagda så att samtliga har sjöutsikt

sansökan.

0

48

0.2 25

0.45

km
0.9

Längs Strandvägen ligger tre olika grupper av
villor med ett gemensamt formspråk. Samtliga
villor är ritade av arkitekt Rolf Thies under år
1967. Villorna ligger tätt ihop på båda sidor
vägen och är elegant terrasserade längs med
backen ner mot vattnet, vilket erbjuder varje
hushåll en vacker utsikt över Mälaren. Stilspråket
är modernistiskt, villorna har platt tak och
fasader i vitaste mexitegel. Garageportarna är av
lackat trä, liksom entrepartier och fönster. Hela
villaetableringen är av hög arkitektonisk kvalitet
och mycket omsorgsfullt utformade till material,
form och placering i terrängen. Villorna väster
om Strandvägen är uppförda om en våning och de
öster om Strandvägen om två våningar.
Villorna är synnerligen välgestaltade.
Tillsammans bildar de en sammanhållen
bebyggelsemiljö som berättar om en mycket
påkostad och exklusiv bostadsetablering i
Kungsängen, typisk för det sena 1960-talet. Ett
par av villorna har blivit målade med vit färg på
det vita mexiteglet, men trots det har villorna
en mycket välbevarad ursprunglig karaktär.
Byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde
och bedöms motsvara en särskilt värdefull
bebyggelsemiljö i plan- och bygglagens mening.
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Villorna är känsliga för all typ av förändring. De
är gestaltade för att ha ett helt identiskt utseende
sett till sin grupp. De är känsliga för ytterligare
målning med vit färg på mexiteglet, vilket har
en stor påverkan på byggnadens ursprungliga
genuina uttryck. Villorna är placerade i terrängen
och formgivna med fönsterpartier på grund av
utsikten mot vattnet. Denna koppling behöver
bevaras och byggnaderna är därför känsliga för
åtgärder som skulle hindra dess utsikt mot vattnet
och kopplingen till parken på något sätt.

•
•
•
•
•
•
•

Fasader i mexitegel med något mörkare fogar.
Platta tak.
Placeringen i slänten med terrassering ner
mot vattnet.
Fönster och dörrpartier samt garageportar i
lackat trä.
Balkongräcken med färgade fronter.
Visuell och funktionell kontakt med vattnet
och öppna gräsytor.
Tomter avgränsade mot gata med låga murar
eller häckar.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata
byggnadens värden, oberoende av husens
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt
där ändringar utgår ifrån den befintliga
byggnaden och dess värden och kvaliteter.
Mer konkret handlar varsamhet om
hänsyn, exempelvis om anpassning
av byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, form och byggnadens samspel
med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Villorna hade färgglada plåtar som balkongfronter.
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Enkla råd
•
•
•
•

Byte eller ändring av byggnadsdelar bör
endast utföras med omsorg om kvalitet och
hög detaljeringsgrad.
Exteriöra ändringar och till/ombyggnader ska
undvikas.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder.
Antikvariska underlag bör krävas i samband
med ändring.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett
kulturhistoriskt värde av stort allmänt
intresse är särskilt värdefulla. De
särskilt värdefulla byggnaderna och
bebyggelseområdena skyddas genom Planoch bygglagens förvanskningsförbud 8 kap
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett
förbud mot förändring. Förbudet skyddar
snarare de egenskaper och karaktärsdrag
som gör bebyggelsen värdefull. En
förvanskning uppstår när en byggnads
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger
till grund för byggnadens eller områdets
kulturvärden skadas. För att kunna
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda
kunskaper om byggnadernas värdebärande
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast
sakkunnig kulturvärden medverka.

Förgårdsmark med mindre trädgård och parkeringsplats på framsidan.
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Förgårdsmarken och intilliggande garage bildar intima trädgårdar.
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DRÖMMEN OM MEDELHAVET
Utblick

Det moderna Kungsängen
byggdes på 1960-och
1970-talet. Tidens stora trend
inom husbyggande var det så
kallade Mexiteglet, vilket är
tydligt avläsbart i Kungsängens
bostadsbebyggelse.
Mexitegel eller mexisten är
egentligen ett varumärkesnamn
inom den svenska Yxhult
koncernen från 1965. Stenen är
en kalksandsten bestående av en
blandning av sand, kalk och vatten,
vilket skapar en lera som härdas
genom att pressas samman och
bränns i ugn till tusen grader.
Typen av byggsten har producerats
i Sverige sedan 1880-talet. Då
var stenen formad som en slät
tegelsten vilken fogades med
smala fogar i fasaderna.
Namnet mexitegel kom
sig av charterturismen som
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hade blivit populär för många
svenskar under 1960-talet. Man
åkte till Sydeuropa och såg den
ljusa fasaderna i medelhavssolen.
”Mexi” skulle ge en exotisk koppling
till fasadstenen och påminna om
Medelhavet. Fasadmaterialet blev helt
omåttligt populärt. Tack vare sin stora
genomslagskraft under 1960-talet har
varumärkesnamnet kommit att bli ett
slags samlingsbegrepp för kalksandsten
från denna period. En tydlig skillnad
från 1880-talets sten var den skrovliga
ytan som istället blev trendig.
Yxhult AB producerade vid mitten av
1970-talet sten som motsvarade 15 000
villor per år. Det fanns flera producenter
av liknande produkter. Yxhult bröt sin
sandsten i gruvor 40 meter under jord
utanför Kumla och kunde tack vare
dessa tillgångar producera den allra
vitaste stenen. Andra producenter
använde dagbrott eller annan sand.
Mexitegel, och motsvarande produkt,

är ett praktiskt fasadmaterial, näst intill
underhållsfritt jämfört med puts eller
träpanel.
Under 1980-talet dog efterfrågan på
materialet ut helt och många företag
gick i konkurs, istället blev byggnader
med träpanel på fasaden populära
igen. Detta gör mexiteglet till en
mycket tydlig tidsmarkör. Den typiska
1960-1970-talsvillan är uppförd i en till
två plan, ofta i suterräng. Fasaden är
täckt med vitt mexitegel med inslag
av brunbetsad träpanel på till exempel
gavelröste eller intill fönsterband.
Villorna hade balkonger, terasser eller
uteplatser och gav sina boende en
förnimmelse av sin chartersemester.
Källa: GP T. Thorsell 16/04 2007
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PRÄSTHAGSVÄGEN

Motiv till bevarande

- Särskilt värdefullt område

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

Förutom tidens stora framtidsgarant, järnvägen,
var trakten kring det som skulle bli Kungsängen
kopplad till omvärlden genom ångbåtstrafik
över Mälaren. Ångbåtarna användes främst
för transport av jordbruksvaror men också
för resenärer. Under 1800-talets slut blev det
populärt i de mer bemedlade klasserna med
så kallat sommarnöje. Det var en villa utanför
staden i naturskönt läge precis vid vatten som
familj och vänner reste till för veckoslut och
sommarveckor. Strax söder om Kungsängens
järnvägsstation ägde prästgården kuperad mark,
som inte dög till annat än bete, vilken man under
1910-talet delade upp i tomter och hyrde ut på
kontrakt om 50 år. Här uppfördes sommarvillor
med sjöutsikt över Ryssviken och närhet till både
järnväg och ångbåtsbrygga. Ett par av villorna
ska ha varit demonstrationsexemplar från
Stockholmsutställningen år 1897. Det gör dem till
kanske de första monteringsfärdiga husen i sitt
slag.

0

0.1

0.2

Villorna har sina framsidor vända mot sjösidan.
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Villorna är klädda i träpanel och har samtliga
brutna sadeltak. De är fritt placerade i den branta
och klippiga slänten ner mot vattnet och stor
hänsyn har tagits till den befintliga terrängen. De
flesta av dem har genomgått byte av till exempel
takmaterial och fönster men har som grupp en väl
bibehållen karaktär. Området representerar den
allra tidigaste villabebyggelsen i det som skulle
bli Kungsängen och har ett högt kulturhistoriskt
värde motsvarande ett särskilt värdefullt
bebyggelseområde i plan- och bygglagens mening.

Villorna ligger oregelbundet i slänten ner mot vattnet.

Känslighet och potential
Villabebyggelsen bedöms känslig för ytterligare
fönsterbyten, tillbyggnader, byte av material
eller andra förändringar. Detta för att bevara
dess karaktär. Tomterna är känsliga för utplaning
genom schaktning eller hårdgjorda ytor som
betongsten eller asfaltering, då det bryter mot
områdets ursprungliga karaktär. Området har god
potential att fortsätta fungera som privatbostäder.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata
byggnadens värden, oberoende av husens
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt
där ändringar utgår ifrån den befintliga
byggnaden och dess värden och kvaliteter.
Mer konkret handlar varsamhet om
hänsyn, exempelvis om anpassning
av byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, form och byggnadens samspel
med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Små bodar hör till karaktären i trädgårdarna kring villorna.
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

•

•

•
•
•

Träarkitektur från 1910-tal med brutna sadeltak och träpanel.
Oregelbunden placering i brant slänt och stor
anpassning till naturlig topografi.
Små bodar och badhus på tomterna,
med slingrande små gångvägar upp från
Prästhagsvägen.
Sjöutsikt och strandtomter med egna små
bryggor.

•

•
•
•

Byte eller ändring av byggnadsdelar
bör endast utföras med omsorg om
byggnadens ursprungliga gestaltning.
Större exteriöra ändringar som
tilläggsisolering eller tillbyggnad bör
undvikas då byggnaderna är exponerade
såväl från gata som från vattnet.
Tomternas topografi bör inte ändras.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning
och ovarsamma åtgärder.
Antikvariska underlag bör krävas i
samband med ändring.
Brutna sadeltak på villorna längs Prästhagsvägen
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Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett
kulturhistoriskt värde av stort allmänt
intresse är särskilt värdefulla. De
särskilt värdefulla byggnaderna och
bebyggelseområdena skyddas genom Planoch bygglagens förvanskningsförbud 8 kap
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett
förbud mot förändring. Förbudet skyddar
snarare de egenskaper och karaktärsdrag
som gör bebyggelsen värdefull. En
förvanskning uppstår när en byggnads
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger
till grund för byggnadens eller områdets
kulturvärden skadas. För att kunna
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda
kunskaper om byggnadernas värdebärande
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast
sakkunnig kulturvärden medverka.
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1970-TALETS VILLABEBYGGELSE
Utblick

Typiskt för 1970-talets villabebyggelse
är kataloghusen, tätt byggda på små
tomter. Många villaområden uppfördes
inom miljonprogramsprojektet, vilket
kunde ge storskaliga och rätvinkliga
områden med tät likformig bebyggelse.
Inom miljonprogrammets ramar,
1965-1975, uppfördes en tredjedel av
de nya bostäderna i just småhus och
grupphusbebyggelse och utgör därför
den största delen av vår bostadsstock i
villabebyggelse. I mitten av 1970-talet
uppfördes mer än 40 000 villor per
år. Husen blev större, till skillnad från
egnahemsrörelsens relativt enkla småhus
blev villorna rymliga och bekväma,
anpassade för den växande medelklassen.
Parallellt med den mycket enhetliga
grupphusbebyggelsen med likadana villor,
uppfördes även villor på beställning av
enskilda personer.
Områdena var trafikseparerade och
byggdes med gemensamma lekplatser.
Jämfört med tidigare år ses en större
variation av gamla och nya fasaddetaljer.
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Den stora efterfrågan på villor möjliggjorde
storskaliga projekt av typhusmodell
som efter uppförande såldes av
byggbolaget till privatpersoner. Under
seklets senare del togs större hänsyn till
marknadens önskemål. Mer svängda
gator skapades och grupperingar av hus
och förskjutningar av huskroppar för att
skapa upplevelsen av ett litet och tryggt
bostadsområde. Lokalservice som skola
och dagis skulle fortsatt finnas nära till
hands. Trafiksepareringen gav vika och
parkeringsplatser kunde i många fall
anläggas på den enskilda villa- eller
kedjehustomten.
Färgsättningen och fasadmaterialen
varierar kraftigt men mustiga färger
är vanligt. Förekomst av tegel och
kalksandsten (mexi), gärna i kombination
med panel ses vanligen. Taken var stora, i
45 graders vinkel med väl tilltagen takfot
och täcktes med mörka betongpannor.
Typiskt mot slutet av 1970-talet blev
också en så kallad joddlarbalkong på
gaveln av huset, indragen i fasadlivet med
fortsättning av husets sadeltak ovanför.
Efter energikrisen 1973 bygdes hus med
små fönster. Energisnålare lösningar med

dubbelglas mot seklets slut möjliggjorde
stora fönsterpartier åter igen.
I mer individualistiskt utformade
villaområden med färre hus och större
tomter förekommer villor med inspiration
från USA under sent 70-tal med stora
valmade tak i mörk färg. En annan riktning
var kataloghus som starkt associerade
till den traditionella röda stugan med
vita knutar - en bild av den svenska
landsbygden som präntats fast i det
kollektiva minnet vid denna tid. Fönster
försågs även med spröjs och dekorativa
fönsterluckor. Detta kan även läsas
som en reaktion mot modernism och
miljonprogrammets minimalistiska estetik.
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Fristående villor på mycket små tomter och trafikseparerade kvarter..

Tangoslingan med kombinationen av mexitegel och brunbetsad träpanel på gavelröstet.
Tätt placerade kedjehus utan trafikseparering.
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NORRA BRUNNA
- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär
Brunna ligger norr om Kungsängen och har
en befolkning på omkring 4000 personer.
Norra Brunna uppfördes under 1970-talet då
jordbruksmark togs i anspråk. Området består av
villor, kedjehus och radhus i en till en och en halv
våning. Bebyggelsen är tät och regelbunden. Den
är trafikseparerad med lokala parkeringsytor till
de närmast gruppen bostadshus. Inom området
finns flertalet lekplatser. Topografin är helt
plan och bebyggelsen omgärdas av skog. Precis
utanför Brunna ligger Livgardet som flyttades
till nyuppförda kaserner 1970. Brunna var delvis
tänkt att förse personalen med bostäder.
Området uppvisar de typiska karaktärsdragen
för ett villaområde från 1970-talet. Bebyggelsen
är tät och regelbunden, organiserad gruppvis
efter byggnadstyp. Områdets planeringsideal är
fortfarande tydligt avläsbara. Byggnaderna har
träpanel och sadeltak med betongpannor eller
andra moderna material. Husen har upprepande
arkitektonisk utformning vad gäller placering,
volym och materialval. Under årens lopp
har vissa fasadrenoveringar och fönster- och
takbyten genomförts, vilket delvis brutit upp den
gemensamma gestaltningen av området.
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vändas för bygglovsansökan.
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Känslighet och potential

Karaktärer att värna

Brunna bedöms som känsligt för omorganisation
av stadsplanen och trafiklösningen. Områdets
helhetskaraktär bedöms också känsligt för
ytterligare ombyggnationer utan hänsyn till
områdets helhetskaraktär. Tillbyggnader och
fasadändringar kan innebära stor påverkan på
områdets sammantagna karaktär. Brunna har god
potential att fortsatt fungera som bostadsområde.

•
•
•
•

Samlade och enhetligt planerad
småhusbebyggelse, friliggande villor, radhus
eller kedjehus.
Små fastigheter.
Husen har upprepande arkitektonisk
utformning vad gäller placering, volym,
materialval och färgsättning.
Liten och öppen förgårdsmark som skärmas av
med låg häck eller staket.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata
byggnadens värden, oberoende av husens
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt
där ändringar utgår ifrån den befintliga
byggnaden och dess värden och kvaliteter.
Mer konkret handlar varsamhet om
hänsyn, exempelvis om anpassning
av byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, form och byggnadens samspel
med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Bilder nedan: Tre exempel på villor byggda tätt ihop på små tomter med regelbunden volym och formverkan. träpaneler och traditionell färgsättning.
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Enkla råd
•
•

•
•

Exempel på villor utan trafikseparering.
Fristående villor på mycket små tomter och trafikseparerade kvarter.
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Trafiksepareringen ska bibehållas.
Byte av byggnadsdelar och kompletering
med volymer bör utföras samordnat mellan
fastighetsägarna i samma kvarter, till exempel
bör riktlinjer för tillbyggnad av exempelvis
uterum och materialval tas fram.
Grönstrukturer bör värnas och inte minska i
omfattning.
Bebyggelsens skala/höjd bör inte påverkas.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett
kulturhistoriskt värde av stort allmänt
intresse är särskilt värdefulla. De
särskilt värdefulla byggnaderna och
bebyggelseområdena skyddas genom Planoch bygglagens förvanskningsförbud 8 kap
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett
förbud mot förändring. Förbudet skyddar
snarare de egenskaper och karaktärsdrag
som gör bebyggelsen värdefull. En
förvanskning uppstår när en byggnads
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger
till grund för byggnadens eller områdets
kulturvärden skadas. För att kunna
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda
kunskaper om byggnadernas värdebärande
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast
sakkunnig kulturvärden medverka.
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Tangoslingan

o

Motiv till bevarande

Karta
- Särskilt värdefullt
område

2019. 11. 28

Längs tangoslingan ligger en rad gruppbyggda
villor med välbevarad ursprungskaraktär från
sent 1970-tal. Byggnaderna är regelbundet
placerade längs en böjd väg. Samtliga villor
har ett gemensamt formspråk och gestaltning
med fasader i mexitegel med gavelrösten
täckta i stående träpanel, betsade eller målade
i brunt. Taken är stora och branta, täckta av
mörka pannor. Fönstren är små och spröjsade.
Flera av husen har dekorativa fönsterluckor i
bottenvåningen. Trädgårdarna avgränsas av låga
häckar eller staket. Olika barrväxter är vanligt
förekommande.

Tomterna är något större än i övriga Brunna och avgränsas av formklippta häckar mot gaturummet.

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Villorna längs Tangoslingan representerar
en intressant och vanligt förekommande
kombination av 1970-talets moderna
bostadsgestaltning med trendiga material
som mexitegel i kombinationen med träpanel,
samtidigt som spröjsade fönster och fönsterluckor
tagits upp som en hänvisning till en idé om ett
traditionellt nationalromantiskt hem. Namnet
Tangoslingan vittnar också om dåtidens
intresse för vad som sågs som exotiska kulturer.
Villorna berättar på ett tydligt sätt om sin tids
bostads- och stadsplaneringsideal och har en
välbevarad ursprungskaraktär. De har ett högt
kulturhisotriskt värde som bedöms motsvara ett
särskilt värdefullt bebyggelseområde i plan- och
bygglagens mening.
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Känslighet och potential
Villorna längs Tangoslingan bedöms känsliga
för förändringar så som tillbyggnader och
fasadförändringar som byte av fönster eller
fasadmaterial. Då byggnaderna är uppförda i
grupp och utgör en helhetsmiljö är det viktigt
att de fortsatt har en gemensam karaktär.
Individuella förändringar på enskilda villor
riskerar att bryta upp denna helhetsmiljö.

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag
• Fasader i mexitegel med gavelrösten i
mörkbrunt stående träpanel.
• Regelbunden placering.
• Mörka sadeltak utan stora takkupor.
• Små fönster med spröjs i brunbetsat trä, dekorativa fönsterluckor.
• Trädgårdar med välklippta häckar och många
barrväxter.

Villorna är fristående och regelbundet placerade med gavlarna mot vägen.

Enkla råd
• Undvik tillbyggnader i form av till
exempel uterum och stora takkupor.
• Undvik fasadändringar i form av t.ex. byte
av material, kulör eller fönster och dörrar.
• Trädgårdarnas småskaliga och välskötta
karaktär med välklippta häckar, fruktträd
och barrväxter bör värnas.

Originalarmatur intill dörr till trädgården.
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KUNGSÄNGENS CENTRUM
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
I början av 1990 talet genomfördes en ett stort
ombyggnadsprojekt i centrala Kungsängen.
Ett nytt centrum byggdes med torg och flera
bostadshus. Den gamla tågstationsbyggnaden
revs då pendeltågspåret drogs om och sprängdes
ner i berget. En ny stationsbyggnad uppfördes,
den konstruerades som en gång över spåren och
med ett tidstypiskt formspråk. Bostadshusen
norr om stationen är uppförda i beigefärgat tegel,
i postmodernistisk lekfull stil. Balkongerna är
stora och generösa i ärggrön plåt. Byggnaderna
är oregelbundet placerade och uppbrutna.
Byggnadskropparna skapar gårdar med bevarad
naturmark, ner mot Enköpingsvägen byggdes
terrasshus som påminner mycket om exempel
från 1900-talets mitt. Byggnaderna är upp till fyra
våningar höga.

gglovsansökan.

0

0.2 25

0.45

Omväxlande volymer bildar ett varierat gaturum.
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Kungsängens centrum utgör ett tydligt och
välbevarat exempel på det tidiga 1990-talets
bostadsbyggande och samhällsplanering. Området
representerar en tid när bostadstrenderna
vänder. Under 1980-talet kom bostadsbyggandet
åter igång efter en avmattning från
miljonprogrammet. Nya områden uppfördes
och arkitekturen och planidealen förändrades.
Kungsängens centrum visar tydligt på den
brytning som skedde mellan miljonprogrammets
byggande i park och innerstadsidealet som smått
kom tillbaka under 1980-1990-talet.
Kungsängens centrum har även en typisk
gestaltning för tiden. Sneglandet mot den
äldre stenstaden ses i fasadmaterial där teglet
helt dominerar. Samtidigt finns delar av
modernismens ideal kvar, med ett helhetsgrepp
och enhetlighet i områdets gestaltning och
planering.

km
0.9

Grönstrukturen på innergårdarna är en viktig del i gestaltningen.
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Känslighet och potential
Området är känsligt för förändringar som
bryter mot den tydliga stadsplaneringstanken.
Området har även en sammanhållen och
utpräglad gestaltning, vilken är känslig för
åtgärder som inte utförs anpassat. Området har
en hög exploateringsgrad och bör betraktas som
färdigbyggt.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata
byggnadens värden, oberoende av husens
ålder. Varsamhet är ett förhållningssätt
där ändringar utgår ifrån den befintliga
byggnaden och dess värden och kvaliteter.
Mer konkret handlar varsamhet om
hänsyn, exempelvis om anpassning
av byggnadsmaterial, takutformning,
färgsättning, form och byggnadens samspel
med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Lekfulla former i arkitekturen

Lägre bostadshus och grönytor skapar intima innergårdar
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Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Den mycket tidstypiska kombinationen av
beige tegel och plåtdetaljer i ärggrönt.
Lekplatser och gräsmattor, trädplaneringar,
bevarad naturmark.
Oregelbundenheten i volymplacering
Den enhetliga arkitekturen med fasadmaterial
i tegel och sammanhållen fönstersättning.
Trafiksepareringen där genomfartstrafik leds
bort från området.
Grönstrukturer och planteringar samt
uppvuxna träd, sparad naturmark.

•
•
•
•

Terrasshusen är en flört med femtiotalet.
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Trafiksepareringen ska bibehållas.
Grönstrukturerna ska bevaras.
Byggnadsdetaljer bör inte ändras, vid
underhåll bör de bytas mot likvärdiga som
inte påverkar gestaltningen.
Området bör inte kompletteras med nya
volymer.
Byggnaderna bör inte byggas till eller
byggas på.
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning
och ovarsamma åtgärder.
Antikvariska underlag bör krävas i samband
med ändring.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett
kulturhistoriskt värde av stort allmänt
intresse är särskilt värdefulla. De
särskilt värdefulla byggnaderna och
bebyggelseområdena skyddas genom Planoch bygglagens förvanskningsförbud 8 kap
13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett
förbud mot förändring. Förbudet skyddar
snarare de egenskaper och karaktärsdrag
som gör bebyggelsen värdefull. En
förvanskning uppstår när en byggnads
karaktärsdrag eller egenskaper som ligger
till grund för byggnadens eller områdets
kulturvärden skadas. För att kunna
efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda
kunskaper om byggnadernas värdebärande
karaktärsdrag och egenskaper. Vid ändring
av särskilt värdefulla byggnader bör oftast
sakkunnig kulturvärden medverka.
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Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Sara.HagstromYamamoto@upplands-bro.se

Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan
för Bro, FÖP Bro 2040
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner kultur- och fritidskontorets yttrande om
förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040.

Sammanfattning
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro. I uppdraget ingår att
särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat klimat och
trafikens brister och behov. FÖP Bro ska förtydliga förutsättningarna och
inriktningen på den fysiska utvecklingen i Bro på lång sikt.
Kultur- och fritidskontorets yttrande

Den fördjupade översiktsplanen har föregåtts av en grundlig uppdatering och
värdering av kulturmiljöerna i tätorterna, vilket har skapat bra förutsättningar
för att från början ta hänsyn till och bevara kulturvärden i planeringen. Planen
har generellt en uttalad ambition att utvecklingen ska göras i kombination med
att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och
tillgängliggörs, vilket är positivt. Det är bra att bevarande Görnvälnkilen som
lyfts fram, dock kan även de positiva konsekvenserna för kulturvärden läggas
till i sammanhanget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Det är bra för utvecklingen av Kvistaberg som målpunkt att kopplingen mellan
Bro och Kvistaberg uppmärksammas och planeras stärkas för gång- och
cykeltrafik. Det är svårt att utifrån kartmaterialet i samrådshandlingen avgöra
om de nya föreslagna vägarna eller öppningar av vägar för genomfart med bil
följer befintligt vägnät, vilket är en viktig utgångspunkt för kulturmiljön.
Om ambitionen att riva hus inom karaktärsområdet Bro stationssamhälle
kvarstår behöver det utredas och synliggöras som en negativ konsekvens av
planen. I några sammanhang behöver kulturvärdena synliggöras som en viktig
del av landskapets värden. Kulturmiljöns roll i att utveckla attraktiva
närmiljöer i Bro kan lyftas fram bättre.
Med tanke på en trolig förestående betoning av riksintresseområdets
kärnvärden kring Bro kyrka och förstärkning av dess kopplingar behöver de
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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KFN 20/0123

aktuella planuppdragen Klockaren och Härnevi hage som områden för
bostadsbebyggelse utredas noggrant om de är lämpliga planer att genomföra
med hänsyn till riksintresseområdet.
Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I
vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att
vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och
träffpunkter för fritidsaktiviteter, både inom kultur och idrott. Med sikte på
2040 kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet
men även mindre anläggningar i närmiljön för spontanidrott. Dessutom
kulturlokaler, lokaler för biblioteksverksamhet och övriga mötesplatser.
I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även
vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel. Viktigt också att
planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i fokus.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse med yttrande den 13
september 2020.



Samrådshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP
Bro 2040, KS 18/0015.

Ärendet
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att särskilt
belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat klimat och trafikens
brister och behov. FÖP Bro ska förtydliga förutsättningarna och inriktningen
på den fysiska utvecklingen i Bro på lång sikt. Planen ska se till helhet och
sammanhang och underlätta för kommande processer så som detaljplanering,
bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i
prioriteringar i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Den fördjupade översiktsplanen har föregåtts av en grundlig uppdatering och
värdering av kulturmiljöerna i tätorterna, vilket har skapat bra förutsättningar
för att från början ta hänsyn till och bevara kulturvärden i planeringen. Planen
har generellt en uttalad ambition att utvecklingen ska göras i kombination med
att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och
tillgängliggörs, vilket är positivt.
Det är bra också ur kulturmiljösynpunkt att planen betonar vikten att bevara
centrala grönstråk som Görvälnkilen mellan Bro och Kungsängen. I
beskrivningen anges anledningar till bevarande som klimatet, den biologiska
mångfalden och djurlivet samt frilufts- och rekreationskvaliteter. Till detta är
det fördelaktigt om beskrivningen lägger till kulturvärden eftersom gröna kilar,
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som Görnvälnkilen, också bevarar kulturlandskapet och den landskapsbild som
hör till det.
Den fördjupade översiktsplanen har i många fall tagit bra hänsyn till de
områden som lyfts fram i kulturmiljöutredningen. Exempelvis föreslås småhus
i park i stråket mellan Stora Sandhagen och Lejondalsvägen. Planeringen av
bostadsområdets södra gräns har skett med hänsyn till avgränsningen av det
särskilt värdefulla området kring Stora Sandhagen, där det är viktigt att bevara
både bebyggelsen och den omgivande öppna marken.
I avsnittet som handlar om att stärka kopplingar är det bra att kopplingen
mellan Bro tätort och Kvistaberg uppmärksammas. En stärkt sådan koppling
för gång och inte minst cykel är positivt för utvecklingen av Kvistaberg som
besöksmål och målpunkt för boende i Bro och även boende i fler delar av
kommunen.
Det är svårt att utifrån kartmaterialet i samrådshandlingen avgöra om de nya
föreslagna vägarna eller öppningar av vägar för genomfart med bil följer
befintligt vägnät. Det är viktigt att vägar anpassas till befintligt vägnät. Inom
karaktärsområdet Bro stationssamhälle, där gatunätet är helt oregelbundet och
till stor del oförändrat sedan tidigt 1900-tal, ska det befintliga huvudsakliga
gatunätet inte ändras vid ändringar och kompletteringar. Här är en fördel att
anvisningen från kulturmiljöutredningen tas in i texten som en viktig grund i
planeringen.
Planen anger också att några idag privata fastigheter kan behöva förvärvas för
att en större bussterminal ska få plats. Kulturmiljöutredningen anger att
karaktärsområdet Bro stationssamhälle är mycket känsligt för ytterligare
rivning av bebyggelse från före 1960-talet, vilket skulle försvåra läsbarheten
och därmed påverka områdets karaktär och kulturhistoriska värde negativt. Om
ambitionen kvarstår behöver det utredas och synliggöras som en negativ
konsekvens av planen.
Planen uttrycker viljeinriktningen:
När Bro växer och förtätas vill vi göra det på ett sätt som harmonierar med
landskapet och tar hänsyn till de särskilda förutsättningarna på platsen. På det
sättet kan vi spara och förstärka natur- och landskapsvärden vid nya
exploateringar, och låta dem berika nya områden och bidra till goda
boendemiljöer. Vi vill också höja attraktiviteten i Bro genom att öka
tillgängligheten till våra främsta värden som är Mälaren, sjöarna och
naturområdena.
Viljeinriktningens har en godtagbar ambition. Förtätning som harmoniserar
med landskapet och tar hänsyn till de särskilda förutsättningarna på platsen ska
dock spara och förstärka både kultur- och naturvärden. Eftersom båda dessa
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värden är bärande i landskapsvärden behöver kulturvärdena synliggöras i
texten och märkas i den beskrivna viljeinriktningen.
Kulturmiljöns roll i att utveckla attraktiva närmiljöer i Bro kan lyftas fram
bättre. Det finns fornlämningsmiljöer inom tätorten som sköts av kommunen
och fler miljöer som med fördel kan röjas och förmedlas till de boende.
Dessutom kan olika tidsringar av bebyggelse från olika tider i både Bro och
Kungsängen, exempelvis de som kulturmiljöutredningen benämner särskilt
värdefulla områden och särskilt värdefulla byggnader, synliggöras genom
information på plats i någon form.
I planförutsättningarna har, helt riktigt, befintliga riksintresseområden för
kulturmiljö tagits upp. Det är dock viktigt att uppmärksamma att Länsstyrelsen
2015 påbörjade en översyn av alla riksintressen. I arbetet med översynen ingår
att aktualisera värdetexter, att ta fram fördjupande kunskapsunderlag samt att
justera geografiska avgränsningar. Riksintresset Bro kommer att revideras,
troligen både vad gäller värdetexten och riksintresseområdet, där en
förflyttning av riksintresseområdet mot norr är föreslagen. Revideringen
beräknas vara klart under hösten 2020.
Med tanke på en trolig förestående betoning av riksintresseområdets
kärnvärden kring Bro kyrka och förstärkning av dess kopplingar behöver de
aktuella planuppdragen Klockaren och Härnevi hage som områden för
bostadsbebyggelse utredas noggrant om de är lämpliga planer att genomföra
med hänsyn till riksintresseområdet.
Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I
vår växande kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att
vara aktiv. En förutsättning för detta är att det finns lokaler, anläggningar och
träffpunkter för fritidsaktiviteter, både inom kultur och idrott. Med sikte på
2040 kommer det att behövas flera större idrottsanläggningar för föreningslivet
men även mindre anläggningar i närmiljön för spontanidrott. Dessutom
kulturlokaler, bibliotek och övriga mötesplatser.
I nya bostadsområden ska det finnas ytor som lockar barn, unga och även
vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till ökad trivsel. Viktigt också att
planeringen har könsperspektivet och jämlikhet i fokus.
Det är också viktigt att det inte skapas barriärer när kommunen växer och nya
bostadsområden byggs. Detta gäller inte minst de nya områdena Tegelhagen
och Trädgårdsstaden som byggs söder om järnvägen i Bro.
Planen lyfter fram att ”Den lokala stoltheten och sammanhållningen ska
stärkas”. Ett bra exempel på detta är när ungdomarna i Bro säger ”Nya
Aktivitetsparken är det bästa som hänt i Bro”. En park som utformats i en nära
medborgardialog och som är ett gott exempel i framtida planering. I en
växande kommun behövs flera liknande aktivitetsytor/mötesplatser.

4 (5)

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040

Datum

2020-09-13

Vår beteckning

KFN 20/0123

Kultur- och fritidskontoret ställer sig bakom de områden som i kartor
markerats med 8 och 9, dvs områden att utveckla som mötesplats, friluftsliv
och aktivitet. Även ytan vid Målarvägen - Lantmätarvägen kan läggas till och
ses som möjlig för utveckling.
När det gäller Bro Torg är kultur- och fritidskontoret positiva till inriktningen
att aktivera torget och området i direkt anslutning med bland annat kultur- och
fritidsaktiviteter för att skapa liv och öka tryggheten. En annan användning av
Broskolans lokaler skulle kunna bidra till detta.
En utveckling av Bro IP till ett idrottscenter för både inomhus- och
utomhusidrotter är välkommet. I dagsläget är behovet av nya
idrottsanläggningar större i Bro jämfört med Kungsängen och att samlokalisera
anläggningen med en ny skola är bra. En ny GC-bro, gång och cykelbro över
järnvägen är nödvändig för att säkra tillgängligheten till Bro IP.
Kultur- och fritidskontoret ser både Kvistaberg och Fiskartorpet som attraktiva
besöksmål i framtiden och som behöver utvecklas.

Barnperspektiv
Förbättrad, säker trafikplanering och ökad tillgänglighet till natur- och
kulturvärden samt friluftsliv bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med
möjlighet till rika fritids- och kulturupplevelser.
Kultur- och fritidskontoret
Hanna Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Bilagor
1. Samrådshandlingar, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP
Bro 2040, KS 18/0015
2. BRO kulturmiljöutredning 2019-12-03
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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HÅLLBARHETSKONSEKVENSBESKRIVNING
FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER FÖR BRO OCH KUNGSÄNGEN

Upplands-Bro kommun
Samrådshandling Våren 2020

STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-545 556 30
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn
Organisationsnummer: 556655-7137
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Förord och läsanvisning
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De
inledande delarna som beskriver metodik, process och
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig.
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:
Ulrika Gyllenberg, Avdelningschef övergripande samhällsplanering
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare
Karin Svalfors, Samhällsplanerare
Susanna Evert, Samhällsplanerare
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.
Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun
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Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av
hållbarhet integrerats i processen.
Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).
Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan)
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering.

Bro

Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.
Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda
recipienten Mälaren är det därför viktigt att
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.

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

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget
vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre.
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

Kungsängen

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.

Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.
För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och
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stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor.
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga.
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och
kommunal service kostnadseffektivt.
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Värder os för Br o till vänster och för Kungsängen till höger . Blå linje r epr esenter ar planför slaget och röd linje nollalter nativet.

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och

, LinkedIn
Organisationsnummer:

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs.
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund och syfte

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning

En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
trädde i kraft. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara
tillämpliga.

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer

, LinkedIn
Organisationsnummer:
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eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.
Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod
1.3.1. Arbetssätt

Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Tabell 1. Hållbarhetskriter ier för FÖP för Kungsängen och Bro
Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig naturoch kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort

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

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

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser

Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex
miljökvalitetsnormer.
Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen.

1.4. Hållbar utveckling

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

Miljömässig
hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet

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

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Social
hållbarhet

Figur 1. Modell av hållbar u tveckling
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2. AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.
Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintresset E18.
Tabell 2. Avgr änsning i geogr afi, tid och nivå
Geogr afi

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

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

Tid

I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

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

Nivå

Strategisk/Övergripande

Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.
Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.
I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§

, LinkedIn
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Tabell 3. Avgr änsning i sak
Kr iter ier Social hållbar het

Utvär der as genom att bedöma om:

Beskr ivs under följande r ubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätor ter na

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

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Kulturmiljö
Folkhälsa

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

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

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
J ämlik tillgång till utemiljöer och offentliga r um
Miljöer som fr ämjar god folkhälsa
Kr iter ier Miljömässig hållbar het

Utvär der as genom att bedöma om:

Beskr ivs under följande r ubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infr astr uktur för r esande utan fossila br änslen

FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.

Klimat och klimatanpassning

Rena och levande vattenmiljöer

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

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

Väl funger ande ekosystem och en r ik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband

Grönstruktur och biologisk mångfald

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

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t

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

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

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

Kr iter ier Ekonomisk hållbar het

Utvär der as genom att bedöma om:

Beskr ivs under följande r ubrik i HKB

Koppling till 6 kap miljöbalken

Resur seffektiv mar kanvändning och
utbyggnadsor dning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet

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

Goda för utsättningar för att bo och för sör ja sig

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas

FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastr uktur, lokalför sör jning och
ser vice till medborgar na

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

Kommunalekonomi och robusthet

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

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

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

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s
globala miljömål

Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna

, LinkedIn
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mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen
om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri,
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt
Ekosystem och ekologisk mångfald.
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv.
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8
övergripande målområden.
De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB täcks in
av de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna
HKB görs därför en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och
folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se Figur 2.
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3. BRO
3.1. Nulägesbeskrivning

Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta.
Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden,
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles.
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.

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

E18

Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskr ivning av planför slag
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Figur 3. Orienter ingskar ta över Br o.
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Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på
dagtid.
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de
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nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tiofemton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.
När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela
området med dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i
olika scenarion.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kar tan visas bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kar tan visas bland annat infrastr uktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i UpplandsBro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.
Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.

•

•
•
•

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
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•

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

•

•

•

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

3.2.3. Övriga alternativ

I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
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plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt,
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
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•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil,
bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till
Mälaren och Lejondalssjön.
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser.

3.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåver kan och klimatanpassning

I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infr astr uktur för r esande utan fossila br änslen
Miljöer anpassade för att klar a extr ema
väder situationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).

I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.

Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).
Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering,
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där
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Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.
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Figur 6. Riskomr åden för över svämning, stabilitet, skred i finkor niga jor darter samt för or enade områden. Str ategiska omr åden för för dröjning av dagvatten
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Konsekvenser
Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila
bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet Infrastruktur
för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.
En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka
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tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester”
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i
att minska biltrafik.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer,
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv,
se kapitlet om Grönstruktur och biologisk mångfald.
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I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst)
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.
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Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och
kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
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Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
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dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett
sådant arbete.
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.
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Gr önstr uktur och biologisk mångfald
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Väl funger ande ekosystem och r ik biologisk
mångfald

Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden.
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar,
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är
EU:s skydd för vissa naturtyper.
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande
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grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två
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områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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Hälsa och säker het

Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som fr ämjar god folkhälsa
Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör

, LinkedIn
Organisationsnummer:

lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har ännu inte svarat på detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar.
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och
att buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över.
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed
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lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen.
De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer,
utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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3.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa

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

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
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kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
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Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen.
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Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer
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centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper.

Boendemiljö och tr ygghet

Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad.
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.

Hållbarhetskriterier:

Bedömningsgrunder och förutsättningar

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätor ter na
J ämlik tillgång till utemiljöer och offentliga r um

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)
Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
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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)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget i någon större
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro,
detta för att locka besökare från Kungsängen.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik.
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock
utredas närmare i den fortsatta planeringen.
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad,
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.
I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på
grönområden och stadsrum.
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Kultur miljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kultur miljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på
och kring ett åskrön som visar på en omfattande bosättning från
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande
odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av
herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre
järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Dessutom är, som nämnts
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tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd
varför planförslaget inte bedöms bidra till Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och tätort.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av
kulturmiljöer.

Figur 7. Schematisk bild över kultur miljöer identifier ade i Br o (WSP, 2019a).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för
att bevara och utveckla dessa.
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I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid
utveckling av stationsområdet. Den reviderade
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av
detta riksintresse pågår.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Ar betsmar knad och när ingsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda för utsättningar att bo och för sörja sig
Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas

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

Befolkning och bostadsmar knad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda för utsättningar att bo och för sörja sig

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.
Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter.
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Bro.
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek,
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna
tillfredsställa olika önskemål och behov.
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms
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planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resur seffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infr astruktur , lokalför sör jning
och ser vice till medbor gar na

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
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utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader
kan nyttjas för flera funktioner.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida
planering förväntas bli mer resurseffektiv.
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Figur 8. För eslagen utbyggnadsor dning i Bro
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4. KUNGSÄNGEN
4.1. Nulägesbeskrivning

Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas
som långa.
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars
gård.
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både
regional och lokal betydelse.
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Figur 9. Or ienter ingskarta över Kungsängen.

4.2. Alternativredovisning
4.2.1. Planförslag
Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010).
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis
motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskr ivning av planför slag
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.
Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble,
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt
stråk.
Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum.
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro,
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rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.
Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska
överbryggas som barriär.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse,
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större
utsträckning.
När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras.
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.
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Figur 10. Planför slag för Kungsängen, kar tan visar bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 11. Planför slag för Kungsängen, kartan visar bland annat infr astruktur och kopplingar.
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4.2.2. Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.
I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
•

Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång
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•
•
•

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som
befintlig areell näring på landsbygden.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och
arbetsplatser, fler ytor för kommersiell
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med
mera)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell
istället för korsning, förtätning, omvandla till
småstadsgata)
o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen
(förbättrad orienterbarhet)
o Kungsängens station (reservera plats för ny
bussterminallösning, utökning av terminaldäck,
bättre kopplingar med mera)
o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sportoch fritidsverksamheter)
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny
trafikplats i Brunna.
o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen)
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•

•

•

•

o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen.
Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-,
bostad- och kontorsbebyggelse istället för
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av
Norrboda verksamhetsområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.
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•

Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen.

4.2.3. Övriga alternativ

I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika
utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och
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som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats.
Dessa har varit:
•

•

Tibble - i samband med workshop kring
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt
värdefullt område. Detta ledde till förändring av
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och
begränsades.
Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna.
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4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser.

4.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåver kan och klimatanpassning

I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infr astr uktur för r esande utan fossila br änslen
Miljöer anpassade för att klar a extr ema
väder situationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult,
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT
öster om trafikplats Kungsängen.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön,
se Figur 12.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna.
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut
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längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara.
I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för
översvämning.
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Figur 12. Riskområden för över svämning, stabilitet, skr ed i finkor niga jor dar ter samt för or enade omr åden. Str ategiska omr åden för fördr öjning av dagvatten.
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Konsekvensbedömning

Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt,
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande
utan fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.
I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018)
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även
lokalt inom Kungsängen.
Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en omställning.
Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för
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att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra
intressen skapar förutsättningar för detta.
Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och
därigenom minska utsläpp av växthusgaser.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder).
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor,
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om
Grönstruktur och biologisk mångfald.
Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen
(väster om Gröna Dalen).
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Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.
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Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för BrunnaKungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt.
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område.
(ÖP 2010)
Figur 13. Gröna Dalen
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro
kommun, 2015)
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Miljökvalitetsnormer
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18)
Ekologiskt känsliga områden
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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.
Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av
naturlighet.
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon.
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och
Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja
dagvatten.

Grönstr uktur och biologisk mångfald

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås.
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och
skyfall.

Hållbarhetskriterier:

De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Väl funger ande ekosystem och r ik biologisk
mångfald

I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar,
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön.
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd
om 300 m.
Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och
Rankhus.
Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur.
Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem
och en rik biologisk mångfald behöver åtgärder för att stärka
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle,
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det
svaga sambandet.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med
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naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas.
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga
processer som till exempel resiliens mot framtida
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
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När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas.
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen.
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen,
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra
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Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som
finns utredas.
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Hälsa och säker het

fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på
detta.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)

Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.

Hållbarhetskriterier:
Miljöer som fr ämjar god folkhälsa
Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit
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Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden
med förorenad mark (bland annat i Brunna).
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att
buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan,
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk,
buller och luft särskilt ses över.
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I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla.
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.
I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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4.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa

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

Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk.
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019).
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Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen.
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och
tillgången till friytor lägre.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter,
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen.
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 att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland
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annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas.
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig
och rekreativ miljö.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan.
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet.
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 :

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 65

besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt,
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett
barnperspektiv.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas.
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor,
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför
positiva konsekvenser för folkhälsan,
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Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma
eller att utveckla högt blodtryck.
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Boendemiljö och tr ygghet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätor ter na
J ämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast.
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar.
Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig.
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)
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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)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen.
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott,
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.
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Planförslaget bedöms bidra till Jämlik tillgång till offentliga
rummet, till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer
jämlik tillgång till det offentliga rummet.
I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en
ökad sammanhållning inom Kungsängen.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet.
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Kulturmiljö

Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätor t

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad
jordbruksmark.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en farledsmiljö och
kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i
Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på
vattnet och till lands alltsedan järnåldern. Riksintresset utgörs också
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-,
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel SyltaTibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.
Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifier ade i Kungsängen
(WSP, 2019b).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och tätort eftersom den begränsade
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed.
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble.
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av
riksintresset Görväln.
De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.
I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön.
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På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken
utredas.
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4.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Ar betsmar knad och när ingsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda för utsättningar att bo och för sör ja sig
Möjligheter för när ingslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.
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I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till
företagen i kommunen.
I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer
varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas.
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Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom
Kungsängen.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om
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inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande
verksamheter.
Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för
näringslivet inom Kungsängen.
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Befolkning och bostadsmar knad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda för utsättningar att bo och för sör ja sig

Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten.
Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och
försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.
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I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.
Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och
behov.
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Kommunalekonomi och r obusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsor dning
Kostnadseffektiv infr astr uktur, lokalför sörjning
och ser vice till medbor garna

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt
till de centrala delarna av Brunna.
Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag.
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet.
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt,
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget
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utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas.
Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.
I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och
robusthet.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna.
Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv
markanvändning och utbyggnadsordning.

Figur 15 För eslagen utbyggnadsordning Kungsängen
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 16. Illustration över de fyr a olika gr upper na av ekosystemtjänster .

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

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika
tillgängliga för alla.

Figur 17. Landskapets för måga till flödesr egler ing där rött innebär dålig
för måga ner till mör kblått som innebär mycket god för måga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,
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Figur 18. Identifier ade betydelsefulla omr åden för hälsa och inspiration
marker at med gr önt.

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

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 20. Identifier ade viktiga miljöer och spr idningsvägar för ar ter knutna
till ädellöv och våtmarker .
Figur 19. Identifierade omr åden för biologisk mångfald – vär defulla biotoper .
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Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.
I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30 C, i de mest
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta
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verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka
effekterna av värmeböljor.
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.
I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.
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6. KUMULATIVA EFFEKTER
Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse.
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18.

6.1. Naturmiljö

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

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.

6.2. Vattenmiljö

Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till
E18.

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

6.3. Riksintresset E18

E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.
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Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET
Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

7.1. Nollalternativet Bro
7.1.1. Miljömässig hållbarhet

När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar
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som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från
planförslaget.

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden,
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i
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7.1.2. Social hållbarhet

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet.

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 :

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 83

Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något
mindre.

definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.

Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.

7.1.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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7.2. Nollalternativet Kungsängen
7.2.1. Miljömässig hållbarhet

När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan.
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.
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För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet i delar vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband,
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område.
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling
av Kungsängens station som planförslaget.

7.2.2. Social hållbarhet

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård)
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.
I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar
rörande Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga
utifrån detta hållbarhetskriterium.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen
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och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt
som de förtätas.
7.2.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i
Kungsängen.
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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8. SAMLAD BEDÖMNING

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP.
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag.
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.

8.1. Samlad bedömning Bro
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Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.
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Figur 21. Värder os för Bro. Blå linje r epr esenter ar planför slaget och röd linje nollalter nativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro
Aspekter och hållbar hetskriter ier
som bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – gr ön mar ker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbar t) jämför t med nollalter nativet Vit mar kering
innebär att planförslaget bedöms var a likvär digt med nollalter nativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

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

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

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

Gr önstr uktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.

Hälsa och säker het
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö
Boendemiljö och tr ygghet
En blandning av boende och
funktioner
Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum

, LinkedIn
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Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – gr ön marker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalter nativet.
Vit mar ker ing innebär att planför slaget bedöms vara likvärdigt med nollalter nativet.

Kultur miljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort
Ar betsmar knad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmar knad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
r obusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro.

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

8.2. Samlad bedömning Kungsängen

Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte
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finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.
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Figur 22. Värder os för Kungsängen. Blå linje r epr esenter ar planför slaget och röd linje nollalter nativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen
Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen
Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer
Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer
Gr önstr uktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Samlad bedömning – gr ön marker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalter nativet.
Vit mar ker ing innebär att planför slaget bedöms vara likvärdigt med nollalter nativet.
Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser. Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall.
Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget
att planeringsinriktningarna följs.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende.

Hälsa och säker het
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.

Boendemiljö och tr ygghet
En blandning av boende och
funktioner

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum

, LinkedIn
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Aspekter och
hållbarhetskriter ier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – gr ön marker ing innebär att planför slaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalter nativet.
Vit mar ker ing innebär att planför slaget bedöms vara likvärdigt med nollalter nativet.

Kultur miljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas. Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.

Ar betsmar knad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmar knad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
r obusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna
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Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
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8.3. Målkonflikter - hållbarhet

I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.
Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.
I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.
Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverkan dessa värden negativt.
För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen
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bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

8.4. Målanalys

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

9. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE
I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.
•

•

, LinkedIn
Organisationsnummer:

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

•

•

•

•

viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.
I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner
Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar.
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig
utgångspunkt i fortsatt planarbete.
Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.
Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge
och utformning på en ekodukt behöver till exempel
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

•

I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen
även i Bro.
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Förord och läsanvisning
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De
inledande delarna som beskriver metodik, process och
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig.
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:
Ulrika Gyllenberg, Avdelningschef övergripande samhällsplanering
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare
Karin Svalfors, Samhällsplanerare
Susanna Evert, Samhällsplanerare
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.
Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun
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Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av
hållbarhet integrerats i processen.
Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).
Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan)
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering.

Bro
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.
Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda
recipienten Mälaren är det därför viktigt att
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.

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

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget
vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre.
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

Kungsängen

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.

Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.
För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och
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stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor.
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga.
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och
kommunal service kostnadseffektivt.
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Värderos för Bro till vänster och för Kungsängen till höger. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och

, LinkedIn
Organisationsnummer:

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs.
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund och syfte
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning

En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
trädde i kraft. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara
tillämpliga.

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer
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eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.
Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod
1.3.1. Arbetssätt
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.

, LinkedIn
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Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro
Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig naturoch kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort

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

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

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser
Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex
miljökvalitetsnormer.
Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.

, LinkedIn
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I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen.

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

Miljömässig
hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet

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

, LinkedIn
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Social
hållbarhet

Figur 1. Modell av hållbar utveckling
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2. AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.
Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintresset E18.
Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå
Geografi

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

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

Tid

I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

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

Nivå

Strategisk/Övergripande

Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.
Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.
I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§
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Tabell 3. Avgränsning i sak
Kriterier Social hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna

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

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Kulturmiljö
Folkhälsa

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

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

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Kriterier Miljömässig hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen

FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.

Klimat och klimatanpassning

Rena och levande vattenmiljöer

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

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

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband

Grönstruktur och biologisk mångfald

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

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

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

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

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

Kriterier Ekonomisk hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap miljöbalken

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet

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

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och
service till medborgarna

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

Kommunalekonomi och robusthet

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

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö

Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

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

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

E18

Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskrivning av planförslag
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Figur 3. Orienteringskarta över Bro.
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Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på
dagtid.
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de
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nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tiofemton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.
När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela
området med dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i
olika scenarion.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i UpplandsBro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.
Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.

•

•
•
•

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
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•

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

•

•

•

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

3.2.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
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plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt,
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
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•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil,
bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till
Mälaren och Lejondalssjön.
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser.

3.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).

I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.

Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).
Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering,
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där
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Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 24

Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser
Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila
bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet Infrastruktur
för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.
En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka
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tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester”
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i
att minska biltrafik.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer,
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv,
se kapitlet om Grönstruktur och biologisk mångfald.
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I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst)
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer

Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.
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Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och
kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
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Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
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dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett
sådant arbete.
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.
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Grönstruktur och biologisk mångfald
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

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

, LinkedIn
Organisationsnummer:

grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två
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områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör
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lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har ännu inte svarat på detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar.
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och
att buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över.
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed
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lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen.
De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer,
utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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3.3.2. Social hållbarhet

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

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
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kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
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Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen.
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Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer
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centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper.

Boendemiljö och trygghet

Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad.
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.

Hållbarhetskriterier:

Bedömningsgrunder och förutsättningar

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)
Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
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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)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget i någon större
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro,
detta för att locka besökare från Kungsängen.
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Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik.
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock
utredas närmare i den fortsatta planeringen.
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad,
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.
I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på
grönområden och stadsrum.

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 37

Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på
och kring ett åskrön som visar på en omfattande bosättning från
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande
odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av
herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre
järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Dessutom är, som nämnts
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tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd
varför planförslaget inte bedöms bidra till Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och tätort.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av
kulturmiljöer.

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

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för
att bevara och utveckla dessa.
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I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid
utveckling av stationsområdet. Den reviderade
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av
detta riksintresse pågår.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

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

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

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.
Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter.
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Bro.
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek,
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna
tillfredsställa olika önskemål och behov.
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms
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planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

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

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
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utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader
kan nyttjas för flera funktioner.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida
planering förväntas bli mer resurseffektiv.
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Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro
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4. KUNGSÄNGEN
4.1. Nulägesbeskrivning
Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas
som långa.
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars
gård.
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både
regional och lokal betydelse.
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Figur 9. Orienteringskarta över Kungsängen.

4.2. Alternativredovisning
4.2.1. Planförslag
Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010).
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis
motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskrivning av planförslag
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.
Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble,
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt
stråk.
Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum.
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro,
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rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.
Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska
överbryggas som barriär.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse,
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större
utsträckning.
När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras.
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.
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Figur 10. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 11. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat infrastruktur och kopplingar.
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4.2.2. Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.
I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
•

Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång
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•
•
•

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som
befintlig areell näring på landsbygden.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och
arbetsplatser, fler ytor för kommersiell
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med
mera)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell
istället för korsning, förtätning, omvandla till
småstadsgata)
o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen
(förbättrad orienterbarhet)
o Kungsängens station (reservera plats för ny
bussterminallösning, utökning av terminaldäck,
bättre kopplingar med mera)
o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sportoch fritidsverksamheter)
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny
trafikplats i Brunna.
o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen)
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•

•

•

•

o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen.
Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-,
bostad- och kontorsbebyggelse istället för
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av
Norrboda verksamhetsområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

•

Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen.

4.2.3. Övriga alternativ
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika
utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och
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som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats.
Dessa har varit:
•

•

Tibble - i samband med workshop kring
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt
värdefullt område. Detta ledde till förändring av
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och
begränsades.
Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna.

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 51

4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser.

4.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult,
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT
öster om trafikplats Kungsängen.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön,
se Figur 12.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna.
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut

, LinkedIn
Organisationsnummer:

längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara.
I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för
översvämning.
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Figur 12. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten.
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Konsekvensbedömning
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt,
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande
utan fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.
I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018)
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även
lokalt inom Kungsängen.
Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en omställning.
Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för
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att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra
intressen skapar förutsättningar för detta.
Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och
därigenom minska utsläpp av växthusgaser.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder).
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor,
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om
Grönstruktur och biologisk mångfald.
Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen
(väster om Gröna Dalen).
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Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.
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Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer

Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för BrunnaKungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt.
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område.
(ÖP 2010)
Figur 13. Gröna Dalen
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro
kommun, 2015)
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Miljökvalitetsnormer
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18)
Ekologiskt känsliga områden
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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.
Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av
naturlighet.
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon.
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och
Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja
dagvatten.

Grönstruktur och biologisk mångfald

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås.
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och
skyfall.

Hållbarhetskriterier:

De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar,
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön.
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd
om 300 m.
Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och
Rankhus.
Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur.
Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem
och en rik biologisk mångfald behöver åtgärder för att stärka
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle,
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det
svaga sambandet.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med
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naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas.
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga
processer som till exempel resiliens mot framtida
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
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När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas.
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen.
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen,
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra
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Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som
finns utredas.
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Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit
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fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på
detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden
med förorenad mark (bland annat i Brunna).
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att
buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan,
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk,
buller och luft särskilt ses över.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla.
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.
I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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4.3.2. Social hållbarhet

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

Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk.
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019).
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Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen.
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och
tillgången till friytor lägre.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter,
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen.
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 att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland
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annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas.
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig
och rekreativ miljö.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan.
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet.
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
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besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt,
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett
barnperspektiv.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas.
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor,
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför
positiva konsekvenser för folkhälsan,
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Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma
eller att utveckla högt blodtryck.
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Boendemiljö och trygghet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast.
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar.
Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig.
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)
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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)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen.
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott,
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.
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Planförslaget bedöms bidra till Jämlik tillgång till offentliga
rummet, till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer
jämlik tillgång till det offentliga rummet.
I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en
ökad sammanhållning inom Kungsängen.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet.
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Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad
jordbruksmark.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en farledsmiljö och
kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i
Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på
vattnet och till lands alltsedan järnåldern. Riksintresset utgörs också
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-,
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel SyltaTibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.
Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Kungsängen
(WSP, 2019b).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och tätort eftersom den begränsade
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed.
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble.
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av
riksintresset Görväln.
De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.
I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön.
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På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken
utredas.
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4.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.
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I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till
företagen i kommunen.
I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer
varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas.

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 71

Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom
Kungsängen.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om
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inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande
verksamheter.
Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för
näringslivet inom Kungsängen.
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Befolkning och bostadsmarknad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig

Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten.
Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och
försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.
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I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.
Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och
behov.
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Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning
och service till medborgarna

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt
till de centrala delarna av Brunna.
Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag.
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet.
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt,
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget
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utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas.
Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.
I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och
robusthet.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna.
Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv
markanvändning och utbyggnadsordning.

Figur 15 Föreslagen utbyggnadsordning Kungsängen
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 16. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster.

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

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika
tillgängliga för alla.

Figur 17. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,
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Figur 18. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration
markerat med grönt.

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

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 20. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna
till ädellöv och våtmarker.
Figur 19. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper.
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Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.
I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta
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verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka
effekterna av värmeböljor.
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.
I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.

6. KUMULATIVA EFFEKTER
Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse.
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18.

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

6.2. Vattenmiljö

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

6.3. Riksintresset E18
E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.

Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till
E18.

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET
Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

7.1. Nollalternativet Bro
7.1.1. Miljömässig hållbarhet
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar
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som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från
planförslaget.

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden,
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i
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7.1.2. Social hållbarhet
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet.
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Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något
mindre.
Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel
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definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.
7.1.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.
Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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7.2. Nollalternativet Kungsängen
7.2.1. Miljömässig hållbarhet
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan.
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.
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För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet i delar vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband,
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område.
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling
av Kungsängens station som planförslaget.

och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer.

7.2.2. Social hållbarhet

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt
som de förtätas.

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård)
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.
I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar
rörande Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga
utifrån detta hållbarhetskriterium.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen
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7.2.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i
Kungsängen.
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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8. SAMLAD BEDÖMNING

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP.
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag.
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.

8.1. Samlad bedömning Bro
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Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.
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Figur 21. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro
Aspekter och hållbarhetskriterier
som bedömts i HKB:n

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

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

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

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

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

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

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö
Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner
Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum
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Organisationsnummer:

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

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

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort
Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro.

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro.

Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad inifrån och ut utgör Tegelhagen (söderut mot
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.

Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

8.2. Samlad bedömning Kungsängen
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte
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finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.
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Figur 22. Värderos för Kungsängen. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen
Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

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

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser. Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall.

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer
Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer
Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget
att planeringsinriktningarna följs.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

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

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.

Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum
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Organisationsnummer:
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Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

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

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas. Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.

Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna
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Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
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8.3. Målkonflikter - hållbarhet
I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.
Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.
I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.
Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverkan dessa värden negativt.
För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen

, LinkedIn
Organisationsnummer:

bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

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

9. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE
I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.
•

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

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen.pdf

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 97

•

•

•

•

•

viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.
I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner
Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar.
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig
utgångspunkt i fortsatt planarbete.
Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.
Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge
och utformning på en ekodukt behöver till exempel
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.
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•

I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen
även i Bro.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 68

2020-05-27

Fördjupad översiktsplan för Bro tätort Samråd
Dnr KS 18/0015

Beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med
tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med PBL SFS
2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Särskilda uttalanden
Erik Karlsson (V) deltar ej i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas.
Den fördjupade översiktsplanen för Bro ger bland annat riktlinjer för hur Bro
torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka kopplingar som behöver
tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen av Bro stationsområde tas upp i
ett eget avsnitt och visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för
utveckling av kollektivtrafiken.
Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27
maj (skickas ut efter justering)



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020

8 (41)

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : KS 18_0015-11 Protokollsutdrag från KS 20200527 § 68

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27



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



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



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



Bro kulturmiljöer, WSP, 2019.



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



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



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



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



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



Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265.



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



RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

Förslag till beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med
tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med PBL SFS
2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Protokollsanteckning
Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande
protokollsanteckning:
Socialdemokraterna avvaktar att ta ställning i väntan på samrådet.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-05-27

Erik Karlsson (V) lämnar för Vänsterpartiets räkning följande
protokollsanteckning:
För att Vänsterpartiet skall kunna avge en röst i ett så pass viktigt ärende måste
vi ha våra medlemmar med oss i att kunna tillstyrka att förslaget ograverat
lämnas ut till samråd. Den korta tid som vi nu har haft mellan det att vi
mottagit förslaget medför att vi inte har kunnat inhämta medlemmarnas mandat
att ta ställning i ärendet.

Beslutet skickas till:


Enligt remisslistan.
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FÖP BRO 2040
samrådshandling 2020-06-09

www.upplands-bro.se/tatort
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Våra utmaningar och mål är gemensamma!
Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar samhällsutveckling och helhetssyn. Social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga
arbetet och samhällsbygget.
Agenda 2030 och de globala målen är våra gemensamma, liksom de mål och utmaningar som finns i
Stockholms- och Uppsalaregionen.
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Illustrationskarta - utvecklingsinriktning
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Högbytorp

Utvecklingsinriktning

E18

Hur gör vi det?

Lejondalssjön

Vi skapar en tätare och trevligare småstadskärna
Vi förtätar med bebyggelse av småstadstyp i centrala
Bro och stärker torg och gaturum med gestaltning.

Skällsta

Vi ger plats åt vattnet
Vi stärker kopplingen till Mälaren och Lejondalssjön
och gör plats för dagvattenhantering med rekreativ
kvalitet.

Bro
Kvista

Vi bygger på naturen och landskapets villkor
Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med
kulturlandskapet och bidrar positivt till både grön och
blå infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen.

J

En
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E18
Görvälnkilen

När vi förtätar förbättrar vi samtidigt
När vi förtätar tar vi tillfället i akt att höja kvaliteten
på både bebyggelsestruktur, mötesplatser och grönområden.

Tegelhagen
Örnässjön

Rättarboda

Vi utvecklar stationsmiljön
Vi lägger grunden för en stationsmiljö som är anpassad efter resenärernas behov.
Mälaren
Tätortsavgränsning

J

Torg, service och handel, befintlig
och förslag

Järnväg - stråk och
station

Målpunkt Mälaren

Strategisk utveckling järnväg
och bussterminal
Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Eko- sociodukt, förslag

Förslag kretsloppscentral
Förslag trafikplats, tillbyggd eller ny halv.

Målpunkt friluftsliv

Strategiska kopplingar gång- och cykel

Strategiska vägkopplingar,
befintliga och förslag

Strategiska kopplingar båttrafik

Idrottsplats och aktivitetscentrum

Strategiska blågröna stråk = rekreativa
grönytor och dagvattenhantering
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Hur översiktsplanerar vi för Bros framtid?
Kort beskrivning av uppdraget
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett
förändrat klimat och trafikens brister och behov.
FÖP Bro ska förtydliga förutsättningarna och
inriktningen på den fysiska utvecklingen i
Bro på lång sikt. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för kommande processer så
som detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal
ekonomi.

december 2011 och aktualitetsförklarades i mars 2018.
I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro är en geografisk fördjupning och blir alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.
FÖP Bro innehåller ett antal nya planeringsinriktningar. Dessa föreslås ersätta befintliga planeringsinriktningar i kapitel 10 i ÖP 2010, ”Bro”. I övrigt fortsätter
alla planeringsinriktningar i ÖP 2010 och FÖP 2016
att gälla som vanligt.

liga strategikartor med ett eget lager. I två fall föreslår
FÖP Bro att ändra tätortsavgränsningen på grund av
pågående detaljplanearbeten.
I kapitlet om genomförande föreslås hur kommunen
bör prioritera i sin utbyggnad. Där kan finnas motstridiga tankar jämfört med den beslutade detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. FÖP Bro ska dock
se till en långsiktigt hållbar utveckling på en övergripande nivå.

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

Planens relation till ÖP 2010 och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande översiktsplan. Upplands-Bro har
en kommunövergripande översiktsplan som heter
ÖP 2010. Den antogs av kommunfullmäktige i

Relation till pågående planprojekt
De detaljplaneuppdrag som är beslutade värderas inte
av samrådsförslaget utan hanteras som givna förutsättningar. Pågående planuppdrag presenteras i samt-

Relation till pågående förstudier
För Bro stationsområde pågår en mer detaljerad förstudie med olika scenarier för bussterminal, infartsparkering och olika kopplingar och stråk som till exempel
det mellan stationen och Bro centrum. Arbetet sker i
samverkan med Trafikförvaltningen och Trafikverket.
Studien slutredovisas hösten 2020.
Relation till andra styrdokument
Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet
och service. Social, ekonomisk och miljömässig håll-

Definitioner av de fyra teman som genomsyrat arbetet med planförslaget:
Barnperspektivet:

Social hållbarhet:

Ett förändrat klimat:

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

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

Vi utgår från Barnkonventionen och att:

Trafikens brister och behov:

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
respekterad.

1 Definitionen är lånad av Stockholms Stad (2015), Skillnadernas Stockholm –
Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.

4

Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens mål
om att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka och att skapa ett mer transporteffektivt
samhälle.
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barhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget. De strategi- och styrsystem som finns inom
kommunen har beaktats i planförslaget.
Planområde och tätortsavgränsning
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen för
tätortsutvecklingen av Bro. I FÖP 2016 justerades
den något. Och nu sker detaljplanering för bostäder
i två områden utanför tätorten. Därför justerar vi tätortsavgränsningen i enlighet med detta.
Precis som tidigare gäller detaljplanekrav inom
tätortsavgränsningen, och all nybyggnad ska ske i
överensstämmelse med gällande planer eller föregås
av detaljplaneprövning.
Ändringar i tätortsavgränsning FÖP Bro:
Minskad yta vid i ÖP 2010 utpekat utvecklingsområde nr 3 ”Kvista”. Prioriteras i stället för att utvecklas
som befintlig areell näring inom landsbygden.
Utvidgad yta vid Kockbacka trafikplats samt pågående planuppdrag ”Klockaren” och ”Härnevi hage”.

Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och grönstruktur med andra kommuner,
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt.
Allmänna och statliga intressen
Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning
och planeringsförutsättningar.
I planeringsförutsättningarna redogör kommunen för
hur FÖP Bro förhåller sig till riksintressen med mera
och resultatet av avvägningarna visas i plandokumentet.
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag
att på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och
statliga ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden. När staten pekar ut geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för riksintressen.
Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver
samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen.
En sammanställning av de mellankommunala intressen som är aktuella för FÖP Bro redovisas i planeringsförutsättningarna på sidan sju. I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning som
FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan dessa
olika intressen. Detta gäller till exempel fyrspårsreservat längs Mälarbanan, värnandet av den regionala
grönkilen och utvecklingen av Högbytorpsområdet.

Varför är FÖP Bro så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en
tydligare styrning av den fysiska planeringen, och
fokusera på de frågor som är viktiga att samråda med alla
inblandade. Det ska vara lätt att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för planförslagets avvägningar och hänsynstaganden är
samlade i flera olika dokument som följer med som
underlag:
1. Planeringsförutsättningar:
Består av tematiska kartbilder över kommunen med
gällande riksintressen, natur- och kulturvärden med
mera samlat. Här finns också beskrivningar av avvägningar och hänsyn samt tydliggörande av skillnader
mellan ÖP 2010 och FÖP Bro 2040.
2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive miljökonskvensbeskrivning.
3. Förstudie för Bro centrum.
4. Förstudie för området ”Öster om Kockbacka”.
5. Kulturmiljöinventering för Bro.
6. Trafiknätsanalys för Bro.
7. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning
inklusive övergripande naturvärdesinventering.
8. PM för statistik och analyser för social hållbarhet.
9. PM för genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser
(ur barnperspektiv bland annat).
Här hittar du planeringsförutsättningarna:
www.upplands-bro.se/tatort

Förslag FÖP Bro.
Nytt förslag jämfört
				med gällande FÖP
				2016 beige fält).
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Bro år 2040 - en småstad nära storstaden
Ortens historia och karaktär
Bro är kommunens näst största tätort med omkring
9 700 invånare (2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett serviceutbud. Pendeltåget
löper genom orten och går i halvtimmestrafik mot
Stockholm och Bålsta.
Från kyrkan mitt i byn till ett pendlarsamhälle
Tätorten Bro har, som namnet antyder, sitt ursprung
kring Bro kyrka och Brogård. Bro kyrka uppfördes
under 1100-talet och vid den tiden var Upplands-Bro
en strategisk centralbygd mellan Birka, Sigtuna och
Uppsala.
Under 1900-talets första hälft växte Bro fram i makligt tempo. Tillskotten var småskaliga och inordnades
i landskapet allt eftersom. Vid nittonhundratalets mitt
påbörjades en kraftigare tillväxt som kulminerade under sextio- och sjuttiotalet för att sedan avta. År 2001
öppnades den nya pendeltågsträckan Kungsängen –
Bålsta med ny pendeltågstation i Bro. Detta kan ses
som startskottet till en ny period av bebyggelseutveckling i Bro.
En blandning mellan småstad och förort
Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och centrum. Den mesta
bostadsbebyggelsen av bostadsområden som ligger
separerade från varandra. Gator och parkeringar är
mycket generöst tilltagna och berättar om bilsamhällets framväxt. Bebyggelsen är genomgående låg och
gles. Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Bro
har samtidigt drag av småstad.
Orten är lätt åtkomlig via järnvägsstationen och E18
med två trafikplatser, samtidigt som landsbygden är

6

väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro centrum har en i grunden tilltalande gestaltning
med småstadskänsla, och det finns kvar flera vackra
gamla byggnader med högt kulturmiljövärde i centrala lägen.
Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning
av olika stilar, och delar av miljonprogramsområdena
har renoverats och upprustats för att bli trevligare och
mer varierat med olika höjder och färger. Samhället
har också en stark närvaro i form av skolor och förskolor, bibliotek och simhall som ligger i centrum.
Bro år 2040

att peka på vikten av att skapa rörelse mellan de befintliga och de nybyggda delarna av Bro.
Den lokala stoltheten och sammanhållningen stärks
När samhället genom kommunen satsar ännu mer på
att förvalta och utveckla de miljöer vi har rådighet
över och samverkar med andra lokala aktörer, visar
vi i handling att Bro är en viktig plats. Därför ska vi
förbättra tätortsnära natur- och rekreationsområden i
samband med att vi förtätar med ny bebyggelse, göra
det lättare att röra sig mellan olika områden för både
bilar, cyklar och fotgängare, och utveckla och öka tillgängligheten till särskilda målpunkter. I Bro 2040 har
vi genom fysisk planering ytterligare stärkt de funktioner som gör att man känner sig stolt över sin ort: ett
levande centrum, väl omhändertagna offentliga platser, konst, kultur, välskötta mötesplatser, vacker natur
och kunskap om kulturhistorien.

Bro utvecklas i riktning mot småstad
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet, arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. Dessa
kvaliteter kan vi bygga vidare på! Det finns bibliotek,
simhall med äventyrsdel, centrum med mataffär och
ett mindre butiksutbud, tätortsnära skogsområden och
idrottsplatser, Sätrabäcken och Brobäcken, närhet till
naturområden, Mälaren och Lejondalssjön med rekreationsmöjligheter. Bro behöver förstärkning, inte en
total omdaning, för att bli en tryggare, roligare och
mer attraktiv plats att bo på. Genom att förtäta med
småstadskaraktär, höja kvaliteten på mötesplatserna
och öka tillgängligheten till ortens målpunkter ska Bro
bli tätare, trivsammare och uppnå sin fulla potential.

Vi står fast vid att grönkilen värnas och utvecklas
Söder om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen, som
är av både regional och lokal betydelse, parallellt med
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en
tydlig gräns mellan Bro och Kungsängen. Vikten av
att bevara centrala grönstråk både för klimatets, den
biologiska mångfaldens och djurlivets skull, liksom
för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är stor. Vi
står fast vid ställningstagandet att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner utvecklas.

Gamla och nya Bro kopplas ihop
I Bro har man inlett två stora utbyggnadsprojekt söder om järnvägen, Trädgårdsstaden och Tegelhagen,
med utrymme för över 2500 bostäder. Det kommer att
innebära att en helt ny del av Bro växer fram på andra
sidan järnvägen under de kommande tio till femton
åren. En av den här planens viktigaste uppgifter blir

När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kommun att bo och leva i. För att främja friluftslivet och
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt över E18.
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Bro 2040
Högbytorp
E18

Trafikplats Bro

Lejondalssjön
Tätortsavgränsning
Entréer till tätorten

Hällkana

Skällsta

Bebyggelse av olika slag
Grönområden rekreation och ekosystemjänster

Bro

Pågående detaljplaner vår 2020 (inom tätort)

Trafikplats
Kockbacka

Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark
Eko- sociodukt, förslag

Kvista

En

J

kö
pin

gs

vä
ge

n

J

Befintlig järnväg och stationsläge

E18

Ny kretsloppscentral

Görvälnkilen

Målpunkter vid Mälaren
Större friluftsområden med flera aktiviteter
Bro IP utveckling

Tegelhagen
Örnässjön

Rättarboda

Torg, service och handel, befintliga och förslag
Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering
Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Totalförsvarets influensområde

Mälaren
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Bro torg
Torget är tätortens hjärta
Bro torg ska utvecklas som en levande mötesplats i
kommunen. Det ska vara en plats som skapar liv och
rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och
tillgång till efterfrågad service. En trivsam torgmiljö
ökar attraktiviteten hos orten i stort, och kan bidra till
att människor söker sig till kommunen för att bo och
arbeta.
Bro torg - ett centrum för människor snarare än
handel
Bro torg är idag ett utomhustorg med en varierad och
tilltalande småstadsstruktur. På torget finns ett mindre
antal affärer och restauranger, och i direkt anslutning
ligger också Brohuset med bibliotek och simhall.
Torget ligger cirka en kilometer från stationen, varför man inte får de kommersiella fördelar som riktigt
stationsnära centrumnoder får. Däremot ligger det i
det geografiska centrumet av tätorten med närhet till

många bostadsområden av olika karaktär och täthet.
Det gör Bro torg till en potentiell mötesplats för människor med olika bakgrund och förutsättningar, vilket är
en tillgång både för torget och kommunen som helhet.
Utmaningar:
• Hård konkurrensen från främst externa handelsplatser i närliggande områden begränsar möjligheten att utveckla handeln i Bro centrum.
• Det finns behov av att stärka tryggheten i centrum
och önskemål från invånarna om att utbudet ska öka.
Det här ska vi göra:
Stärka underlaget för service och restauranger
genom att förtäta centralt
En förtätning med bostäder i centrum längs med
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle både ge
ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet att
stärka attraktiviteten och småstadskänslan med rätt typ
av bebyggelse.

Utveckla Bro torg som mötesplats för alla som
bor i Bro
Bro torg som kommersiellt centrum konkurrerar med
externa handelsplatser i Skällsta, Brunna, Järfälla och
Bålsta, liksom med e-handeln. Det är viktigt att Bro
torg upprätthåller samhällsfunktioner och service för
att tillgången till detta ska vara jämlik, och för att signalera att Bro är en viktig plats.
Med rätt insatser kan torget fortsätta att erbjuda närservice och viss lokal handel, men det finns inte tillräckligt befolkningsunderlag för ett kraftigt ökat
handelsutbud. Däremot är Bro torg viktigt för ortens
identitet och som gemensam samlingspunkt för människor från olika delar av Bro. Torget ska vara en plats
som är tillgänglig för alla, kvinnor och män, unga och
gamla från alla delar av Bro.
För att torget ska bli en tryggare och mer attraktiv mötesplats behöver vi höja kvaliteten på utemiljön på ett
sätt som stärker småstadskänslan och ger intrycket av

Inspirationsbilder - stimulerande rum och lekmiljöer, möblering i utemiljö, fasadliv med balkonger och bostadshus med lokaler i markplan i torgmiljö Bildkälla okänd.
8
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Bro torg

8

en väl omhändertagen offentlig plats. Nya byggnader
och gestaltning av stråk, hållplatser och parkeringar
kan skapa tydliga och trivsamma entréer till torgområdet och göra att sträckan till stationen känns kortare.
Torget skulle också vinna på om fler kommunala verksamheter lokaliserades dit, för att ytterligare stärka
samhällets närvaro i centrala Bro.
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Satsa på genomtänkta boendeformer av hög kvalitet
Bro centrum är trots sitt stationsnära läge ingen självklar magnet för inflyttande befolkning. För att en förtätning med lägenheter ska bli lyckad krävs väl gestaltade bostäder som erbjuder något mer än bara ett
boende. Det handlar om att bygga attraktiva bostäder
för målgrupper som har råd att efterfråga dem. I Bro
dominerar hyresrätten som upplåtelseform, varför fler
prisvärda bostadsrätter skulle kunna bidra till större
variation. Yngre seniorer är också en grupp som saknar tilltalande boendealternativ i Bro idag, och där attraktiva bostäder med gemensamhetsytor skulle kunna
fylla ett behov. Ny bebyggelse bör också gestaltas på
ett sätt som bidrar till att stärka småstadskänslan.
Överbrygga Enköpingsvägen som barriär för att
stärka kopplingen mellan torget och stationen
Enköpingsvägen ligger som en barriär mellan gamla
Bro och Råby och Finnsta, och därmed också mellan
stationen och torget. För att öka rörligheten mellan
områden och känslan av närhet behövs det fler ställen
att ta sig över Enköpingsvägen. Övergångsställen är
att föredra eftersom gångtunnlar inte minskar barriäreffekten lika mycket och ofta upplevs som otrygga.

Öka vuxennärvaron i centrum med fler arbetsplatser
På kortare sikt kan detta ske genom att kommunala
verksamheter flyttar till lokaler på central plats i Bro.
På längre sikt kan kommunen skapa förutsättningar
för ytterligare arbetsplatser genom att förtäta i strategiska lägen i centrala Bro, för att öka befolkningsunderlaget för service och på så sätt möjliggöra för ytterligare någon restaurang eller liknande att etablera sig
i centrum. Den nya bebyggelsen skulle också kunna
erbjuda någon extra lokalmöjlighet i bottenvåning, till
exempel på ett hörn längs Köpmanvägen.
Likaså kan en ny användning av Broskolans lokalerför arbetsplatser och kulturaktiviteter innebära ett positivt tillskott till centrum och skapa mer aktiviteter
och vuxennärvaro på kvällstid.
Skapa nya kopplingar över och runt torget
Öppna upp för både gående och bilister. En ny- eller
ombyggnation av skollokalerna kan öppna upp passager mellan huvudbyggnaderna. Det möjliggör ett öppnare stadsrum och ett bättre flöde genom Bro centrum.
och ökar tillgängligheten till närliggande grönområde
och fritidstaktiviteter.

PLANERINGSINRIKTNINGAR
• Utveckla Bro torg genom att förtäta och gestalta den offentliga miljön på ett sätt som
stärker området som mötesplats och dess
koppling till stationen.
• Skapa utrymme för fler arbetsplatser i centrala Bro, för ett levande näringsliv och torgområde.
• Förtäta centrala Bro med genomtänkta boendeformer av hög kvalitet som stärker småstadskänslan.
Bind samman ny och befintlig bebyggelse med
gemensam odling
Skapa öppna gårdar med gemensam stadsodling eller
annan form av odlingslotter mellan den nya bebyggelsen längs Norrgrindsvägen och Råbyområdet.

Aktivera området runt omkring torget för att
skapa liv och öka tryggheten
För att torget ska kännas som en trygg mötesplats på
både dag- och kvällstid behöver de omliggande byggnaderna aktiveras. Detta kan ske på olika sätt, både
genom gestaltning och omprogrammering av byggnader till att innefatta andra aktiviteter än de ordinarie på
de tider när det är möjligt. Det kan handla om kulturoch fritidsaktiviteter, föreningsliv eller att helt ändra
funktionen av vissa byggnader.
Inspirationsbilder - småstadsgata, stadsodling, öppna gröna gårdar och parkeringsplatser med landskapsgestaltning.
10
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Bro stationsområde
Pendeltågsstationen ska växa i takt med Bro
Området närmast stationen är attraktivt för många olika
funktioner och konkurrensen om marken är stor. Exploatörer vill bygga bostäder stationsnära och pendlare
vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. Man ska kunna byta smidigt mellan buss, cykel,
bil eller taxi och pendeltåg. Området runt Bro station är
trångt och mark behöver reserveras för bytespunktens
funktioner som inte kan förläggas på annan plats.
Hela stationsområdet med alla dess funktioner utvecklas
för att vara attraktivt och med fungerande kollektivtrafik.
I takt med att Bro växer behöver även busslinjenätet ses
över. Fler bussar kräver mer plats vid stationen.
För stationsområdet pågår en mer detaljerad förstudie.
Olika scenarier ska belysas för samhällsservice, bussterminal, infartsparkering och pendeltåg. Kopplingar
och stråk studeras. Studien slutredovisas hösten 2020.
Utmaningar:
• Stationen är redan idag för trång och dagens bussterminal och infartsparkeringar kommer inte att
räcka till för den utökade kollektivtrafik som behövs när Bro växer.
• Bro station har idag bara en uppgång som ligger
i den östra delen av perrongen. Två entréer behövs för att öka tillgängligheten till stationen och
minska barriäreffekten av järnvägen.
• När Trädgårdsstaden är utbyggd kommer järnvägen att utgöra en betydande barriär mellan gamla
och nya Bro.
• Bristande kapacitet i järnvägssystemet gör att
pendeltågen endast går i halvtimmestrafik i Bro.
Lösningar behövs som möjliggör kvartstrafik snarast. Ett nytt vändspår kan vara en sådan.

12

Det här ska vi göra:
Reservera ytor vid Bro station för utveckling av
kollektivtrafiken.
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att fungera och vara
ett attraktivt alternativ ska ytor reserveras för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera. Ytor
behövs både på norra och södra sidan av järnvägen
och vid östra och västra änden av perrongen. Vi måste
prioritera bytespunktens funktioner före andra intressen om den ska fungera för fler bussar och tåg.
Se över behovet av markförvärv
Några idag privata fastigheter kan behöva förvärvas
för att en större bussterminal ska få plats. Om det inte
går att utöka ytan för terminalen vid stationen kan linjenätet behöva utformas med bussarnas tidsreglering
på annan plats, antagligen i Bro centrum. Nuvarande
infartsparkering norr om spåren är för smalt för att få
plats med vändmöjlighet för buss där.
Reservera plats för en ny stationsentré till västra
änden av perrongen i Bro.
Kommunen har länge drivit frågan om ytterligare en
entré i Bro. Den skulle minska avståndet till många
arbetsplatser och tillkommande bostäder och därmed
göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig. Den skulle
också ge fler möjligheter till bra lägen för infartsparkering. Nu tar vi nästa steg och pekar ut en yta där
förutsättningar för en till stationsentré ska undersökas.
Eftersom det är viktigt att våga pröva alla alternativ i
tidiga skeden väcker vi också frågan om möjligheten
även finns att omlokalisera perrongen österut?
Peka ut vändspår väster om perrongen i Bro.
Ett nytt vändspår väster om perrongen kan vara ett sätt
som gör det möjligt att köra pendeltågen i kvartstrafik.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg tätt nära stationen och öka tillgängligheten till stationen för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer.
• Reservera ytor vid Bro station för utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och
cykel, rastlokal för bussförare och stationsnära service. Prioritera bytespunktens funktioner före andra intressen.
• Planera för ett vändspår för pendeln samt
en ny stationsentré till västra änden av perrongen i Bro.
• Skapa ny vägförbindelse över eller under
järnvägen väster om perrongen och koppla
den till en västlig entré.

Skapa en ny vägförbindelse över eller under järnvägen väster om perrongen och koppla den till en
västlig entré.
En västlig förbindelse vid järnvägen i Bro pekades
ut i ÖP 2010 men har inte realiserats än. En övereller undergång kopplad till västlig entré behövs för
att minska barriäreffekten av järnvägen och göra det
lätt att röra sig mellan gamla och nya delar av Bro. Det
bör undersökas närmare om det är möjligt med en bro
för både motortrafik och gång- och cykel.
Reservera mark för att i framtiden möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.
Fyra spår även väster om Kallhäll kan i framtiden krävas för fortsatt utveckling av såväl pendeltågs- som
regional- och fjärrtågstrafiken.
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Bebyggelseutveckling
Högt exploateringstryck kräver en långsiktig
strategi
Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på ett
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Under 2017 och 2018 antogs två stora detaljplaner
som ligger inom Bro tätort: Trädgårdsstaden etapp 1
och Tegelhagen. Tillsammans innehåller planerna mer
än 2000 bostäder i både flerbostadshus och småhus,
och utbyggnaden av dessa kommer att förändra Bro
i grunden. Utgångspunkten när vi blickar mot 2040
och 2050 är att vi ska stärka och komplettera Bro med
både småhus, stadsradhus och lägre flerbostadshus
som anknyter till platsen och bidrar till att stärka helhetskänslan och orienterbarheten.
Utmaningar:
•

•

•

•

Det är viktigt att göra saker i ”rätt” ordning för att
utnyttja infrastrukturen på ett ekonomiskt hållbart
sätt och undvika nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik och service.
Kommunen behöver anpassa takten med vilken
nya bostäder kommer ut på marknaden. Det höga
exploateringstrycket i Upplands-Bro och grannkommunerna riskerar annars att leda till osålda eller outhyrda bostäder.
Tätorternas grönområden bidrar till ortens attraktivitet, invånarnas trivsel, förbättrad folkhälsa och
många andra värden för både människor, växter
och djur. Men behovet av tätortsnära grönska konkurrerar med behovet av bostäder och vägar.
Klimatförändringarna ställer nya och högre krav på
oss, både när det gäller befintlig och tillkommande
bebyggelse. Vi måste bygga energisnålt och på ett
sätt som klarar extremare väder, höga temperaturer
och bidrar till en miljömässigt hållbar livsstil.

Det här ska vi göra:
Bygga ihop det spridda och förtäta det glesa.
Bro är idag en ort där bebyggelsen är utspridd över en
stor yta och avstånden ibland kan upplevas som större
än de egentligen är. För den fortsatta utbyggnaden bör
fokus vara att binda ihop tätorten på ett sätt som skapar mer liv och rörelse och ger bästa möjliga underlag
för service och kollektivtrafik. Det nya området i Tegelhagen bildar en länk från centrala Bro ner till Mälaren och ökar tillgängligheten till naturen och vattnet.
Vi förtätar för att förbättra, och förbättrar när vi
förtätar
Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och planteringar. Ytorna används
i olika hög grad för rekreation och lek, och en del av
dem kommer att tas i anspråk när Bro förtätas. De
förtätningar som görs ska innebära något positivt för
Broborna, och kommunen ska ta tillfället i akt vid
förtätningsprojekt att höja kvaliteten på närliggande
grönytor. Vid förtätning är det också viktigt att skapa
vackra och inkluderande offentliga rum, och goda boendemiljöer med avseende på buller och luftkvalitet.
Bygga i rätt ordning
För att ny bebyggelse ska bidra till att stärka och förädla tätorten måste den ske på rätt sätt. Det som ligger
närmast torget och stationen ska prioriteras högst. På
det sättet skapar vi de bästa förutsättningar för både
gamla och nya invånare.
Bygga på naturen och landskapets villkor
När Bro växer och förtätas vill vi göra det på ett sätt
som harmonierar med landskapet och tar hänsyn till
de särskilda förutsättningarna på platsen. På det sättet
kan vi spara och förstärka natur- och landskapsvärden
vid nya exploateringar, och låta dem berika nya om-

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bibehåll Bros måttliga skala och förtäta och
förädla tätortens markanvändning i riktning
mot ”småstad”.
• Satsa främst på förtätning och utveckling av
befintligt bestånd.
• Prioritera områden för bostäder som redan
finns utpekade för bebyggelseutveckling i
översiktsplanen. Koppla till befintliga områden och undvik ”satelliter”.
• Förtäta på sådant sätt att bebyggelsen blir
mer blandad och kvaliteten höjs på grönområden och stadsrum.
• Stärk mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt utsatta vid
höga temperaturer, till exempel skolor, äldreboenden och centrum.
• Reservera ytor för dagvatten, översvämningar och skyfall.
• Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare
upplevelse och en större biologisk mångfald.

råden och bidra till goda boendemiljöer. Vi vill också
höja attraktiviteten i Bro genom att öka tillgängligheten till våra främsta värden som är Mälaren, sjöarna
och naturområdena.
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Bygga för en ökad folkhälsa
Vi vet att det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Skillnaderna syns mellan olika
kommuner, mellan olika områden inom kommunen,
och framför allt mellan kvinnor och män. Den fysiska
planeringen har en viktig roll i att främja folkhälsan.
Vi ska utveckla våra tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som Råbyskogen (1), Bro IP och Hällkana (2).
Vi ska skydda utsatta grupper vid värmeböljor genom
att bevara och lägga till grönska och skugga vid skolor, äldreboenden och centrum. Vi ska stärka tryggheten i centrala Bro för att öka möjligheten för alla att
röra sig utomhus såväl dag- som kvällstid.

Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är
en grundprincip i kommunens fysiska planering. I nya
detaljplaner är utgångspunkten alltid att hantera dagvattenfrågan inom planen. Möjligheterna till detta varierar dock mellan olika detaljplaner, och det finns bristande dagvattenhantering även i befintlig bebyggelse.
Därför pekar vi ut större stråk som är viktiga att utveckla för att dagvattenhanteringen verkligen ska vara
klimatanpassad och robust. Vi kallar det strategiska
blågröna stråk som integrerar ekologiska, rekreativa
och estetiska funktioner. Ytor avsätts för öppna och
gestaltade rekreativa dagvattenlösningar. De ska fungera som en resurs och bidra till både förbättrad vattenkvalitet och attraktiva och funktionella stads- och
parkmiljöer. I Bro ligger dessa blågröna stråk framför
allt utmed Sätrabäcken (1) och Nygårdsbäcken (2).

I delar av sträckningarna pågår redan utvecklingsprojekt. Det pågår också ett arbete med att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska dagvattnets påverkan på
Broviken.
Bygga för att stärka kopplingar
Vägnätet ska på sikt bli mer välintegrerat med fler
kopplingar mellan områden och motverka barriäreffekter. Vi behöver utveckla kommunens befintliga
struktur där säckgator idag är vanligt. Detta gör vi till
exempel genom att koppla ihop Råby skog och Finnsta skog och skapa ny tillfart till Bro torg.
Genom att skapa stråk som är trygga och trevliga för
både gång och cykel och bil och med målpunkter längs
vägen ökar orienterbarheten i de offentliga rummen.
Vi ska skapa bättre kopplingar till vattnet för gångcykel, buss och bil och också gestalta dem som stråk
med rekreationskvalitéer.

Diagram bygga för en ökad folkhälsa:

Diagram rekreativa dagvattenlönsningar:

Diagram bygga för att stärka kopplingar:

2

1

1
1
1

Tätortsavgränsning

Större friluftsområden

Strategiska blågröna stråk

Bro IP utveckling

Strategisk koppling gång- och cykel

Torg, service och handel

2

Tätortsavgränsning
Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Målpunkter vid Mälaren
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Tätortsavgränsning

Större friluftsområden

Strategiska blågröna stråk

Bro IP utveckling

Strategisk koppling gång- och cykel

Torg, service och handel

Målpunkter vid Mälaren

Strategisk koppling bil

Tätortsavgränsning

Större friluftsområden

Tätortsavgränsning

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk

Kungsängens IP utveckling

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Strategiska blågröna s
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Målpunkter vid Mälaren

Torg, service och handel

Strategisk koppling gån

Målpunkter vid Mälaren
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Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten,
som tätortsnära skogar, grönska och vatten.
Tätorternas grönområden konkurrerar med behovet av
bostäder och vägar. Men naturen i och nära tätorter är
viktig även för människan. Med hjälp av FÖP Bro vill vi
skapa ett sammanhängande blågrönt nät som är lätt att
röra sig genom. Vi ska fortsätta utveckla våra gröna stadsrum, parker och naturområden så de kan fungera som
innevånarnas utomhusvardagsrum och användas året
runt. Planförslaget följer de riktlinjer och strategier som
kommunens Grönplan redan tagit fram. Flera åtgärdsförslag har, eller håller på att, förverkligas.
I Bro ska också vattnet få ta plats. Kopplingen till Mälaren och Lejondalssjön ska stärkas, målpunkter vid vattnet
ska utvecklas, och Brobäcken och Sätrabäcken ska värnas
och utvecklas som de tätortsnära upplevelsevärden de är.
Diagram ekosystemtjänster och ny bebyggelse:

2
3

2
1 1 1

Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
FÖP Bro föreslår även ny bebyggelse som varken finns
med i ÖP 2010 eller ingår i något pågående detaljplanearbete. Förslaget skiljer på några olika typer av bebyggelse:

offentligt gaturum och blågrönt stråk med möjligheter för
rekreation, dagvattenhantering, skydd mot vind och hetta
och stadsodling. De blågröna stråken förbinder och ger
förutsättningar för biologisk mångfald.

Hus i småstad (1)
Förtätning med ”hus i småstad” föreslås längs Enköpingsvägen, Norrgrindsvägen, Köpmanvägen samt i
delar av Gamla Bro, till exempel runt stationsområdet.
Blandad bebyggelse med stadsvillor och flerbostadshus
upp till cirka fyra våningar. Gator, torg, parker och vattenrum utgör tillsammans ett nätverk av offentliga rum
som ska vara tillgängliga, trygga och tillåtande. De samspelar på strategiska ställen med lokaler i bottenvåningar
för en levande småstadsmiljö. Lekplatsen är en självklar
del i det offentliga rummet. Kulturmiljövärden tas tillvara
vid till exempel villaomvandlingar. Ny bebyggelse förväntas trots förtätning bidra till att öka andelen kvalitativ
grönyta för rekreation, odling och hållbarhetsåtgärder.
Småhus i park (2)
Föreslås i till exempel stråket mellan Stora Sandhagen
och Lejondalsvägen och nordväst om Brohuset. Kombination av park, dagvattenhantering, ny vägkoppling och
ny bebyggelse. Stadsradhus med entrésida som möter ett

Småhus i natur (3)
Föreslås i till exempel i Kvista och Öster om Kockbacka. Sammanhängande bostadsbebyggelse med
markbostäder. Bostäderna hålls ihop för att kunna
skapa större sammanhängande gemensamma grönområden. Bostäderna ska anpassas till landskapet och
undvika plansprängning och onaturlig schaktning. Det
är nära till naturen. För området öster om Kockbacka
finns mer detaljerad förstudie framtagen.
Hus i jordbrukslandskap (4)
Föreslås mellan Kockbackarondellen och Sandbodavägen. Ny vägförbindelse och kluster av bostadsbebyggelse med markbostäder likt äldre gårdsbildningar.
Materialval på fasad, tak och utformning av detaljer
görs så att det liknar befintlig äldre bebyggelse och
passar in i kultur- och naturmiljön på platsen. Upplevelsevärden och utblickar som hänger samman med
landskapets avläsbarhet ska inte byggas bort.

2
4

3

Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag

Inspirationsbilder bebyggelsetyperna 2, 3 och 4 - ”småhus i park”, ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”.
Bildkällor: Okänd, arkitekterna Brunnberg och Forshed samt Mostphotos.

Areella näringar,
tätortsnära jordbruksmark
Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag
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Vad menar vi med ”förtäta”?
Att förtäta betyder i stadsplaneringen att man bygger
nya hus inom befintlig bebyggelse. I tätortsmiljö kan
det vara att bygga på obebyggda markplättar eller att
bygga på antalet våningar på befintliga hus. Förtätning
innebär alltid att det blir fler bostäder och människor
på samma yta som förut.
Att bygga på obebyggd mark utanför tätbebyggda områden är inte att förtäta, även om den nya bebyggelsen
gränsar till den befintliga och ligger inom tätortsavgränsningen. Stora projekt på obebyggd mark, som Trädgårdsstaden och Tegelhagen, är inte förtätningsprojekt.
Vad menar vi med ”stadsmässighet”?
När vi talar om ”stadsmässighet” eller ”småstadsmässighet” i de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna menar vi ett stadsrum som är aktivt under dygnets
flesta timmar.
Parker, torg och offentliga byggnader är en sammanbindande del av gatunätet och bidrar till en blandning
av funktioner och ett varierat socialt liv. Husens entréer vetter direkt mot gatan. Det finns en mänsklig
närvaro i fasadlivet med till exempel balkonger eller
lokaler. Skalan anpassas efter den gående människan
men bilar är tillåtna i princip i hela gatustrukturen.
Gatunätet är så kontinuerligt som möjligt och det finns
flera sätt att röra sig mellan olika målpunkter. Det är
nära till service, kultur, natur, vatten, kollektivtrafik,
handel och bostäder.
Här ändrar eller detaljerar FÖP Bro användning
för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
1. Kockbacka verksamhetsområde.
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde
i bullerutsatt läge mellan väg och järnväg. Nu föreslås
det dels som ett område för ny skola samt småska-
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liga service-, frilufts- eller idrottsanläggningar (1a)
och dels för areella näringar, jordbruksmark (1b). En
del av ytan i 1a avsätts också för rekreativ dagvattenhantering. Det är fortsatt viktigt att reservera mark för
fyrspår på Mälarbanan utmed hela sträckan.
2. Kvista
Tidigare utpekat för bostadsbebyggelse men en stor
del övergår till att pekas ut för naturmark och areellea
näringar - jordbruksmark och föreslås tillhöra landsbygden och ej ingå i tätortsutvecklingen.
3. Söder om Ginnlögs väg
Området ligger utanför täortsavgränsningen och är tidigare utpekat som utredningsområde för bostadsbebyggelse. I samband med pågående detaljplanering av
områdena Klockaren och Härnevi hage har dock detta
område bedömts som olämpligt att bebyggas med
hänsyn till bland annat Riksintresset för kulturmiljö
och utgår därmed som utredningsområde.

7. Klöv och lilla Ullevi
Planuppdrag finns som syftar till att undersöka möjligheten att bygga bostäder vid handelsplatsen vid trafikplats Bro.
Här pågår detaljplanering inom tidigare utredningsområde i ÖP 2010: (Pågående planer inom
utvecklingsområde listas ej.)
8. Klövberga
Planarbete pågår och syftar till att utveckla ett varierat
område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att viktiga delar av natur- och
kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs.
Diagram detaljplaner och ändringar jämfört med ÖP 2010:

8

4. Öster om Kockbacka
Förstudie finns framtagen och medföljer som bilaga
till FÖP Bro som detaljerar förslaget till struktur för
tillkommande markbostäder, infrastruktur och rekreationsområden.
Här pågår detaljplanering som ändrar användning för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
5. Klockaren
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i närheten
av Bro Hofs golfbana. Anknyter till utbyggnaden av
Tegelhagen.
6. Härnevi hage
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i närheten
av Bro Hofs golfbana Anknyter till utbyggnaden av
Trädgårdsstaden och Bro IP.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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1a

1b 4

Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010

Tätortsa

Pågåend
Förslag
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Målpunkter, näringsliv och service
I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna,
två externa handelsplatser: Brunna Park och Skällsta.
Handeln i Bro och Kungsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal
inriktning (Ica, COOP, apotek, tobaksaffär, kemtvätt
etc.), medan handelsplatserna erbjuder ett större utbud
och mer sällanköpshandel (Stora COOP, Willys, Biltema, Plantagen etc.).
De externa handelsplatserna är de lokala centrumens
största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir
större och mer varierat.
I Bro Centrum finns närservice i form av ICA-butik,
tobaksaffär, restaurang, grill, optiker, kemtvätt/skomakeri, gym, bibliotek, apotek med mera. Utbudet är,
jämfört med Kungsängen Centrum, mer lokalt orienterat och riktar sig främst till boende i Bro tätort och
närliggande områden.
Bro ska vara en småstad, inte en sovstad
Vi vill att Bro ska vara en levande småstad snarare
än en sovstad. Detta kräver att det finns arbetsplatser,
handel, och kultur i centrala delar av kommunen för
att skapa liv och rörelse även på dagtid.
Utmaningar:
• Bro centrum och handelsplatsen i Skällsta konkurrerar såväl med externa handelsplatser i Bålsta
och Järfälla som med e-handeln. Det behövs en
medveten strategi för att främja en fortsatt närservice vid Bro torg och en levande handel i Skällsta.
• Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, kulturhistoriska byggnader och
platser och närhet till Mälaren och Lejondalssjön.
Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det
kan handla om att gång- och cykelvägar saknas

eller att kulturhistoriska platser och tätortsnära natur
inte förvaltas eller utvecklas.
Det här ska vi göra:
Bygga en ny skola vid Finnstarondellen
Kommunen kan kombinera ny skola med en satsning på Bro idrottsplats och bygga ut verksamheterna på den norra sidan om järnvägen. Läget är en
entré till Bro och här föreslås småskaliga service-,
frilufts- eller idrottsanläggningar. Detta innebär
en förändrad användning jämfört med i ÖP 2010.
Likaså har den här platsen ett strategiskt läge för hantering av dagvatten för stora delar av Bro tätort. Vid
eventuell exploatering måste därför tillräckligt stora
ytor för dagvattenhantering säkras.
Utveckla Bro IP som en gemensam mötesplats för
unga i kommunen
Bro IP ska fortsätta att utvecklas som Bros idrottscentrum och en mötesplats för kommunens unga. Det
kan handla om fler idrottsytor, åtgärder för att öka
tryggheten ytterligare och skapa en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och yngre
barn och vuxna. Kopplingen över järnvägen och till
den föreslagna nya skolan behöver stärkas och förutsättningarna för en gång- och cykelbro över järnvägen
bör därför undersökas. En sådan sammanbindande
funktion skulle också stärka kopplingen mellan befintliga Bro och Trädgårdsstaden, och öka tillgängligheten inte bara till Bro IP utan också till det rekreativa
dagvattenstråk som FÖP:en pekar ut.
Utveckla målpunkter och tätortsnära natur
Fina samlingsplatser som naturreservat, parker, badplatser och kulturhistoriska platser stärker den lokala
stoltheten och sammanhållningen i en ort. Vi ser att
det är viktigt i Bro att satsa på de platser som finns
och ytterligare stärka dem som målpunkter för de bo-

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Låt Norrboda och Skällsta fortsätta vara
kommunens nav för sällanköpshandel och
volymhandel, och utveckla Bro och Kungsängens torg som mötesplatser med vardagsnära handel, restaurang, service och möteslokaler.
• Utveckla attraktiva närmiljöer som lockar till
kortare resor och mer hemester*. Utveckla till
exempel Fiskartorp och Kvistaberg till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål.
*Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten
av hemmet.
ende. Det ska märkas att Bro är en liten ort med stora
värden. Här är gott om samlingsplatser som naturreservat, badplatser och friluftsområden.

Inspiration Höghöjdsbana i Hällkana.
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Infrastruktur
Idag har det lokala vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för tillväxt. Förändringar
i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att få ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar
blir vägnätet också mer robust.
I Bro ska allt kännas lika nära som det är
Avstånden är inte stora i Bro, men den glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är. När Bro växer
söderut på andra sidan järnvägen och ner mot Mälaren
blir det än viktigare att binda ihop de olika delarna
med varandra och överbrygga barriärer.
Vi vill att Bro ska vara en ort som hänger ihop inbördes, där människor lätt rör sig mellan olika områden.
När vi utvecklar och förtätar inom befintlig tätort är
vägstrukturen en viktig del för att få olika delar att
hänga ihop bättre. Ett bättre ihopkopplat vägnät möjliggör också effektivare bussförbindelser.

Gestaltningen ska stärka småstadskänslan
Gator, vägar och stråk är en viktig del av stadsbilden.
Det handlar inte bara om hur man kan röra sig, utan
också om hur gaturummen ser ut. För att öka attraktiviteten och småstadskänslan bör Enköpingsvägen på sikt
kunna bli mer av en småstadsgata genom Bro än en traditionell landsväg. Förtätning med lämplig bebyggelse
längs med vägen ska göras på ett sätt som gör gaturummet mer småstadslikt. För att bygga vidare på detta
uttryck bör även delar av Ginnlögs väg och Rösaringsvägen förändras från landsväg till mer av ett gaturum i
takt med att samhället växer vidare ned mot Mälaren.
Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att förflytta
sig till fots och med cykel
Gång- och cykelvägnätet ska vara överskådligt och
lätt att orientera sig i. Förutom daglig förflyttning i
vardagen behöver nya förbindelser utvecklas för rekreation och friluftsliv. Gestaltningen av gc-vägar och
deras omgivningar är central för tryggheten.

Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i
samhället. Detta minskar rörligheten och känslan
av samhörighet mellan olika områden. Dessa barriärer behöver överbryggas på olika sätt för att
skapa ett mer sammanhållet samhälle.
• För att knyta ihop samhället bättre kan nya vägar
behöva byggas i befintliga områden och på ytor
som idag endast är tillgängliga för gående och cyklister.
• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logistikverksamheten i Brunna industriområde kan
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för
alla tunga transporter.
• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elförsörjning av nya områden är ett reellt problem.
Kommunen kan komma att behöva prioritera mellan utbyggnadsområden.

Inspirationsbilder småstadskänsla från Holland och Tyresö samt exempelbild gatusektion ur TRAST - gatutyper en exempelsamling.
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Infrastruktur Bro
Högbytorp
E18
Tätortsavgränsning
Entréer till tätorten
Trafikplats Bro

Strategisk koppling bil, ny väg eller öppnad genomfart

Lejondalssjön

Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg eller
öppnad genomfart
Strategisk koppling båt

Hällkana

Skällsta

Förslag eko-sociodukt
Ny kretsloppscentral

Bro

Utökad hel trafikplats

J

Befintlig järnväg och stationsläge

Kvista

En

J

kö

Målpunkter vid Mälaren

Bro IP utveckling

Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering

pin

gs

vä

ge
n

E18

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Torg, service och handel, befintliga och förslag

Trafikplats
Kockbacka

Görvälnkilen

Tegelhagen
Örnässjön

Rättarboda

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Grön koppling
Regionalt svagt grönt samband
Totalförsvarets influensområde

Mälaren
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Det här ska vi göra:
Knyta ihop områden genom att skapa nya kopplingar i det lokala vägnätet
Några nya vägkopplingar bör undersökas för att knyta ihop samhället bättre och skapa alternativa vägar.
Bland annat nya genare förbindelser till Bro torg från
norra Råby respektive norra Finnsta, ny koppling mellan Lejondalsvägen och Kockbackavägen samt ny förbindelse över järnvägen väster om stationen. Det är
också viktigt att kopplingen mellan befintliga Bro och
kommande Trädgårdsstaden blir stark och att det blir
lättare att ta sig över järnvägen. För att skapa bättre
kopplingar till Mälaren och Tegelhagen föreslås nya
gång- och cykelvägar och att området mellan Ginnlögs väg och Rösaringsvägen prioriteras för att skapa
fler bra kopplingar mot Bro stationsområde.
Låta Enköpingsvägen bli mer av en småstadsgata
För att öka småstadskänslan och minska barriäreffekten bör Enköpingsvägen bli mer av en stadsgata
genom Bro än en traditionell landsväg. Det kan ske
genom förtätning med lämplig bebyggelse och fler
övergångsställen i stället för planskilda korsningar.
Till exempel bör lokaler i entrévåningar prioriteras
i strategiska lägen. Se nedan för konceptdiagram ur
planarbetet. Likaså bör rondellen vid Köpmanvägen
utformas som en korsning i stället.
Principskiss småstadsgata:

Skalan är 2-4 våningar och tillåter
både flerbostadshus och
stadsradhus.
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Utveckla entréerna till tätorterna
Entréerna till tätorten är de punkter där man upplever
att man kommer in i tätorten utifrån. För boende i tätorten som kommer hem från jobbet eller resan är det
kanske den punkt där man känner att man är ”hemma”. För den som kommer till Bro för första gången
är entréerna det första intrycket man får av Bro som
plats. För att stärka Bros identitet som en småstad
nära storstaden behöver vi utveckla entréerna på ett
medvetet sätt. Därför pekar vi nu ut dessa entréer där
gestaltningen och möjligheten att orientera sig är extra
viktig.
Peka ut alternativ för eventuellt ny vägkapacitet
för Brunna industriområde
För att öka vägkapaciteten för de omfattande tunga
transporterna till den växande lager- och logistikverksamheten i Brunna bör alternativa förbindelser till
E18 utredas. Alternativ kan eventuellt vara en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats.
Reservera yta för ny kretsloppscentral
Vid Kockbacka trafikplats föreslås ett nytt samlat
centrum för kommunens kretsloppsverksamhet och
tillhörande funktioner. En eller ett par hektar på respektive sida om Kockbackavägen tros vara möjliga att
utveckla. Fördjupade studier av ytdisposition behövs
för att bedöma möjligheterna bättre. Det behöver också tillkomma nya vägkopplingar, dels en anslutning i
söder ifrån Kockbackavägen, dels en ny koppling västerut mot Finnsta.
Det finns inget politiskt beslut om att slå ihop dagens
två kretsloppcentraler till en. Särskild dialog ska genomföras i frågan.

Lokaler i strategiska lägen
för att skapa aktiva
entrévåningar
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PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg ut laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
• Utveckla ett väl definierat cykelnät för effektiva cykelresor.
• Öka tillgängligheten för gående och cyklister
till service, pendeltågsstation, fritidsanläggningar och områden för rekreation och friluftsliv.
• Minska barriäreffekten av järnvägen när
Trädgårdsstaden byggs ut, och bind ihop
gamla och nya delar av Bro med varandra.

Skiss yta för ny kretsloppscentral:
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Tätortsavgränsning
Kopplingar för bil, ny väg
Kopplingar för gång- och
cykel

Ytor att utreda för
kretsloppscentral med mera
Strategiska blågröna stråk
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra
betydande miljöpåverkan och omfattas av kravet enligt 6 kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning. Kommunen har utvidgat arbetet till att göra
en hållbarhetsbedömning. Den uppfyller miljöbalkens
krav men låter även sociala och ekonomiska aspekter
konsekvensbedömas. Arbetet har genomförts stegvis
och skett integrerat och parallellt med kommunens
planarbete.
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv Planförslaget och
planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.
Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos. Det
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Ekonomisk hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart jämfört med
nollalternativet för alla studerade aspekter. När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling
av bostäder, verksamheter och service samt att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras.
I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör
natur- och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till en attraktiv
boendemiljö i Bro.
Genom att planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms planförslaget också
vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
Social hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folkhälsa
kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna
till fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten
till natur- och kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå
och cykla. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. I
planförslaget anges också hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljö (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget
innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark jämfört
med nollalternativet.

Miljömässig hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt grönstruktur och biologisk mångfald.
Planförslaget ger bättre försättningar att resa fossilfritt
och klara extrema vädersituationer samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet.
Detta beror bland annat på att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar
ut områden för utveckling av kollektivtrafik, strategiska
områden för fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning.
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda
ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten
Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktningarna följs.
För grönstruktur och biologisk mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt
att klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska
områden med högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en positiv förändring jämfört med
nollalternativet.
När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft
och risker bedöms planförslaget och nollalternativet
vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan
komma att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp
till luft och risker.
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Genomförande - Hur ska FÖP Bro bli verklighet?
FÖP:en uttrycker kommunens långsiktiga
viljeinriktning
De fördjupade översiktsplanerna för tätorterna uttrycker kommunens långsiktiga viljeinriktning för den
fysiska planeringen. Det är ett politiskt dokument som
antas av kommunfullmäktige.
Den fördjupade översiktsplanen blickar långt fram i
tiden, väger in både nationella, regionala och lokala
intressen och tar bredare hänsyn än detaljplaneringen.
Om den politiska viljeinriktningen ändras på ett betydande sätt ska översiktsplanerna också ändras i enlighet med detta. Detta för att ge en förutsägbarhet och
kontinuitet i planeringen för invånare, myndigheter
och andra aktörer som berörs av kommunens fysiska
planering.
Det här ska vi göra:
Bygga inifrån och ut
Börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk
infrastruktur, centrumnoder och service. Det förslag
till utbyggnadsordning som finns på nästa sida grundar sig på följande principer:
• Nära pendeltågsstation.
• Nära stadsdelscentrum.
• Nära kollektivtrafikstråk.
• Inom befintlig infrastruktur i form av VA-och
vägnät.
• Ingen ny tätortsbebyggelse utanför tätortsavgränsningarna.
Prioritera detaljplaner som bidrar till att uppfylla
kommunens mål
I de flesta planer och projekt finns visioner om att
skapa vackra miljöer, goda bostäder eller livskraftiga
verksamheter.

22

Men för att ett projekt ska vara hållbart räcker det inte
med att projektet i sig har ett attraktivt innehåll. Allt
nytt vi bygger kommer att ha påverkan på de människor och det samhälle som redan finns. När vi lägger
pengar och resurser på att bygga nytt måste det nya
bidra till att vi uppnår våra mål om en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun.
Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättningarna när vi släpper fram nya detaljplaner
Att det råder en generell bostadsbrist i Stockholms län
innebär inte att behovet är konstant av alla typer av
bostäder. Tvärtom har vi sett flera exempel i länet på
när framför allt nyproducerade bostadsrätter blir svåra
att sälja när konjunkturen försvagas.
För Upplands-Bro är detta något vi måste ta särskild
hänsyn till, då kommunen ligger långt ut i länet och
därmed har en mer konjunkturkänslig bostadsmarknad än mer centrala delar av Stockholm. För att få
ett hållbart genomförande som följer efterfrågan ska
kommunen ta sin del av ansvaret för att ge bästa möjliga förutsättningar för nyproducerade bostäder.
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släppa fram
planer i rätt tid. De detaljplaner som är under genomförande samtidigt ska erbjuda olika boendeformer,
inte konkurrera med varandra inom samma segment.
Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det också viktigt
också nyproduktionen erbjuder olika boendeformer
och hustyper för olika faser i livet.
Bygga bostäder som människor vill bo i
Vi ska fortsätta att bygga bostäder som människor vill
ha. Det innebär bostäder som är prisrimliga, ligger
nära kollektivtrafik och service och ger goda boendemiljöer. Bostäder som uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden.
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PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg inifrån och ut. Börja med det som är
närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov
och efterfrågan.
• Områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska
bevaras. I områden med naturvärdeklass 3
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas
vid byggnation.
Grönkompensera när vi tar naturmark i anspråk
Vid nybyggnation är det nästan alltid så att den mark
som tas i anspråk innehåller naturmark eller annan
form av grönska och naturvärden. Det kan vara motiverat att låta natur och växtlighet ge vika för nya bostäder, verksamheter eller något annat som är viktigt
för invånarna och kommunen, men vi ska alltid kompensera för det. När naturvärden försvinner ska nya
naturvärden tillföras i form av grönkompensation. Det
kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer
eller genom att långsiktigt skydda naturområden som
tidigare saknat skydd.
Följa upp den långsiktiga planeringen
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. För att bevaka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp hur
väl viljeinriktningarna i FÖP Bro följs i efterföljande
politiska beslut, planering och genomförande. Uppföljningen kommer också att ge oss en indikation på
hur väl FÖP Bro fungerar som politiskt styrdokument.
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Genomförande Bro
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Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro,
samrådshandling, 2020-06-09.
Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars Upplands-Bro kommun där
inget annat anges. Några av inspirationsbilderna är av okänt ursprung. Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild AB.
Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnadsutskottet som politisk styrgrupp.

Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i naturen
med flera större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av två världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att allt färre invånare
behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. Här finns ett rikt utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuder aktiviteter och avkoppling
för alla intressen och åldrar.
www.upplands-bro.se/tatort
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
08 581 690 00
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FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040
samrådshandling 2020-06-09

Planeringsförutsättningar
www.upplands-bro.se/tatort
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Stor-stockholms
naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med
50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en spännande
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt boende med en
aktiv fritid.

Planeringsförutsättningar tillhörande de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen i
Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 och FÖP Kungsängen 2040,
samrådshandling, 2020-06-09.

Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars Upplands-Bro kommun där
inget annat anges.
Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnadsutskottet som politisk styrgrupp.
www.upplands-bro.se
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
08 581 690 00
Lummiga innergårdar mellan flerbostadshusen i Tibble. Foto: WSP.
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Förord och läsanvisning
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning
av hur man avser att tillgodose allmänna intressen enligt
PBL 2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar för ”Planeringsförutsättningar”. Här redogör vi för de allmänna
intressen som är relevanta, som riksintressen, förordnanden och hänsynsområden. Var och hur avvägningar görs
mellan olika allmänna och till viss del enskilda intressen
redovisas i form av ställningstaganden och förslag i plandokumenten FÖP Bro och FÖP Kungsängen.
Planeringsförutsättningarna ska också läsas i relation till
den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och
FÖP 2016 för landsbygden. Till Landsbygdsplanen hör en
bilaga med planeringsförutsättningar för hela kommunens

yta. Denna bilaga är motsvarande för tätorterna.
I FÖP Bro och Kungsängen föreslås några mindre förändringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016. Dessa förslag
används genomgående här i planeringsförutsättningarna.
Läs mer om tätortsavgränsningens förändring i avsnittet
”Ändringar av tätortsavgränsningen i FÖP Bro/Kungsängen” i plandokumenten.

utgör ett underlag till tätortsplanerna. Kartorna i dokumentet
är ögonblicksbilder. Så kallad rullande översiktsplanering
innebär att löpande uppdateringar och kompletteringar
av kartorna sker i kommunens interna såväl som externa
kartverktyg. Den geografiska informationen är tänkt att
bli ett levande planeringsunderlag för fortsatt planering,
bygglovsprövning och annan tillståndsprövning.

Det är plandokumenten med dess utvecklingsstrategier,
planeringsinriktningar
och
markanvändningskartor
som kräver ett politiskt ställningstagande. FÖP Bro och
Kungsängen ska beslutas och antas i kommunfullmäktige.
Planeringsförutsättningarna beslutas inte politiskt utan

Bro prästgård ligger centralt i tätorten. Foto: WSP.
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4

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

Naturvärden ädellöv
Naturvärden groddjur
Strandskydd

41
42
43

Hälsa och säkerhet 			
Översvämningar skyfall
Översvämningsrisk Mälaren
Ras och skred
Risk och säkerhet
Höga maxtemperaturer

sid 44
45
46
47
48
49

Riksintressen 				
Infrastruktur och kommunikationer
Kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv

sid 50
51
52

Planeringsunderlag och källor

sid 53

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Upplands-Bro och omvärlden
Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

5

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Mälardalsregionen

±
Uppsala

Norrtälje kommun

Västerås

Enköping
Sigtuna kommun

Bålsta

Köping

Upplands-Bro Upplands Väsby
kommun
kommun

Österåker kommun

Järfälla
kommun

Eskilstuna

Ekerö kommun
Stockholm
kommun

Strängnäs

Södertälje kommun

0
6

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

Värmdö kommun

Haninge kommun

25

50 Km

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Allmänna och mellankommunala intressen
Våra utmaningar är gemensamma

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

Mellankommunala och regionala intressen

Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen.Här följer en
kort redogörelse för kommunens syn på de mellankommunala intressen som är aktuella i FÖP Bro och Kungsängen.
I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan
dessa olika intressen.
Avvikelser från RUFS 2050
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängens tätort avviker från RUFS 2050 genom att peka ut Norra Stäksön för
bebyggelse. Detta finns inte utpekat i RUFS:en.
Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort
österut
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för fyrspår vid en
förlängning av Mälarbarnan, vilket kan gynna invånarna i
Bålsta. I övrigt påverkar inte utvecklingen i Bro och Kungsängen Håbos utvecklingsplaner.

Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna
Kommunen stödjer utvecklingen av Barkarby-Jakobsberg
som regional kärna. Det ökade utbudet av bostäder och handel i Barkarby-Jakobsberg, och den planerade tunnelbanelinjen till Barkarby är positivt för Upplands-Bro och knyter
kommunen starkare till Stockholmsregionen. Omvänt innebär också Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner på
sikt större befolkning och mer underlag för kollektivtrafik
och service i regionkärnan.
Järfällas utvecklingsplaner för Stäket
Upplands-Bro planerar för ett större antal bostäder på Norra
Stäksön, ett planprogram är under framtagande. Utvecklandet av fritids- och rekreationsmiljöer på Norra Stäksön
kommer vara ett positivt tillskott även för de boende i Järfälla.
Regionala gång- och cykelstråk
Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots
och på cykel. De regionala gång- och cykelstråken ska stärkas, liksom kopplingen till de lokala GC-vägarna.
Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklusive bussförbindelse från Bålsta
Påverkas inte.
Arlandaförbindelse/utbyggnad av Rotebroleden
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden är färdig och
avslutad).
Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner
(nöjes-/turism-/arbetspendling)  
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig runt på vatt-

net inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren.
FÖP:arna pekar ut strategiska kopplingar för båt som en
del av sin utvecklingsstrategi.
Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bålsta)
Påverkas inte.
Den regionala grönkilen, Görvälnkilen
Upplands-Bro vill värna och utveckla den regionala grönkilen. Det är ett tydligt ställningstagande i de fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen. Verksamhetsområdet i Brunna tillåts dock att växa en avgränsad bit västerut på ett sätt som inkräktar på en mindre del av grönkilen.
Vi föreslår också att en ny vägsträckning mellan Brunna
verksamhetsområde och Kockbacka trafikplats utreds för
att öka vägkapaciteten för tunga transporter till lager- och
logistikverksamheten. Denna vägsträckning skulle i så fall
gå genom grönkilen, parallellt med E18. Ett alternativ är en
ny halv trafikplats i Brunna som på motsvarande sätt skulle
kunna avlasta förbindelserna till E18.
För att stärka den svaga gröna koppling som RUFS 2050
pekar ut i grönkilen över E18 föreslår vi en eko- och sociodukt över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen. Förslaget går också att utveckla i samband med en eventuell ny
halv trafikplats. En eko- och sociodukt utformas för att både
fungera som en passage för djur av olika slag, vara som en
livsmiljö i sig själv och även tillåta människor att passera
Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden
Påverkas inte.
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Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skridskoleder och dylikt.				    
Upplands-Bro är en friluftskommun där närheten till Mälaren, sjöar och natur är en av de största resurserna. Inom tätorten går Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön),
Upplands-Broleden som går genom både Bro och Kungsängen, samt Mälardalsleden genom Kungsängen mot Bålsta, Sigtuna och Järfälla. Genom att peka ut och stärka
strategiska kopplingar för gång och cykel ökar vi tillgängligheten till vandringslederna.
Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på
miljö, energi och återvinning/kretslopp
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tätorten och ska
även fortsättningsvis stärkas och utvecklas som en hub för
verksamheter med inriktning på miljö, energi och återvinning. Vi pekar också ut en ny gemensam kretsloppscentral
för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats.
Handelsutveckling i Brunna och Skällsta samt i grannkommunerna
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta även fortsättningsvis ska fortsätta vara kommunens nav för sällanköpshandel och volymhandel. Den torgnära handeln kommer
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och lokal prägel.
Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023).			
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med avfallshantering
genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. I FÖP Bro pekar vi ut en ny gemensam kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats.

8

Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan enligt vattendirektivet				
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär
att det finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för vattenförekomsten. De delar av Mälaren som är mottagare av vattnet som rinner från Bro och Kungsängen har
ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste
statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och
Kungsängen och för att skydda de känsliga recipienterna
krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska belastningen
av föroreningar.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid
förtätning och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och
Sätrabäcken ska värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för
öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering
med fokus på områden utmed Brovikens tillflöden. I planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare av dagvattnet
från Bro behövs en strategisk planering utifrån var åtgärder
kan vidtas för att göra största nytta. Kommunen har initierat
ett arbete med att ta fram en dagvattenplan och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett sådant
arbete.
Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricksvatten)
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon. Syftet med vat-
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tenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet
för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. Detta för att säkra tillgången
till dricksvatten på lång sikt.
De fördjupade översiktsplanerna föreslår att Bro och
Kungsängen ska förtätas. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att
rena och fördröja dagvatten.
Som beskrivs under föregående rubrik föreslår de fördjupade översiktsplanerna ett antal utpekanden och planeringsinriktningar för att rena dagvatten och förbättra vattenmiljön
på olika sätt.

Allmänna och statliga intressen

Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att
på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och statliga
ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden.
När staten pekar ut geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för
riksintressen.
Totalförsvarets
riksintresse
och
avgränsning
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan		
Det finns ett litet område inom tätortavgränsningen i norra
Brunna och i delar av Viby som ligger inom Totalförsvarets influensområde. FÖP Kungsängen pekar ut en framtida strategisk vägkoppling från Rankhus till det befintliga
bostadsområdet i norra Brunna som ligger inom influensområdet. Vi bedömer inte att detta påverkar Totalförsvarets
riksintresse.
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FÖP Kungsängen lyfter också behovet av en hel trafikplats
i Kungsängen, samt av en ny halv trafikplats alternativt
ny vägsträckning mellan Brunna verksamhetsområde och
Kockbacka trafikplats. En sådan utökad vägkapacitet bör
vara till fördel även för Totalförsvaret och deras fordon.

fördjupade översiktsplanerna för tätorterna.

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

Flygets
riksintresse
samt
avgränsning
(Arlanda) och flygbullerpåverkan		
Kollektivrafikförbindelserna mellan Upplands-Bro och Arlanda är dåliga och kommunen ska verka för att få bättre
förbindelse till Arlanda flygplats. Bebyggelsen inom kommunens tätorter ligger inte inom influensområdet för flygbuller.

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken (hela Mälaren med dess öar och stränder)
Riksintresset för Mälaren med dess öar och stränder innebär
att exploatering och andra ingrepp i de utpekade områdena
inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden skadas påtagligt. För vart och ett av områdena gäller dessutom
särskilda förbud eller krav på hänsyn.
Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort som ligger söder om järnvägen, samt de östra delarna av Kungsängens
tätort där Rankhus och Norra Stäksön ingår. Utbyggnadsplanerna för Rankhus och Norra Stäksön motiveras med att
de innebär en utvidning av den befintliga tätorten, i vilket
fall undantag från lagen kan göras. Planering och utbyggnad ska dock ske med största möjliga hänsyn till natur- och
kulturvärden, ett synsätt som understryks och utvecklas i de

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området.

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området.

Riksintresse för kulturmiljövården
Det finns två utpekade riksintresseområden för kulturmiljövården i tätorterna: Bro och Görväln (se kartan över riksintresse kulturmiljövården längre fram i dokumentet).
I området Görväln har kommunen sedan tidigare pekat ut
området mellan järnvägen och Enköpingsvägen (Enköpingsvägens östra verksamhetsområde) som nytt mindre
verksamhetsområde. Den fördjupade översiktsplanen för
Kungsängen föreslår i stället att peka ut området för småskaliga service-, bostads- och kontorsbebyggelse samt att
del av ytan avsätts för dagvattenhantering. Den nya inriktningen bör ge bättre förutsättningar att bevara kulturmiljövärden i området än det tidigare utpekandet.
I området Bro finns redan en antagen detaljplan för bostadsbebyggelse (Tegelhagen) som är under utbyggnad, samt
ett pågående planuppdrag. Hanteringen av riksintresset för
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Markägoförhållanden

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

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

0
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Planlagda områden

Teckenförklaring
Planlagda områden
Pågående plan- och programuppdrag
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
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Verksamhetsområden

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

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin
Väghinder objekt
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Bebyggelse, anläggningar och service
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Aktivitetsplatser

Teckenförklaring
Större friluftsområde med flera aktiviteter
Lekplatser
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Golfbana
Simhall
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Antal kvadratmeter
friyta per boende

Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende
14 - 20 kvm
20 - 30 kvm
30 - 40 kvm
40 - 50 kvm
50 - 60 kvm
> 60 kvm
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Gångavstånd
skola och förskola

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola
< 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
3000 - 4000
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Samhällsservice och
kommunal service

Teckenförklaring
Öppen förskola
Förskola kommunal
Förskola pedagogisk omsorg
Förskola fristående
Kulturskolan
Grundskola kommunal
Grundskola frisående
Fritidsgård
grundsärskola, särskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Egghult, skolskjuts
Nyborg, skolskjuts
Smidö, skolskjuts
Lennartsnäs, skolskjuts
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Boendetäthet Antal boende inom en
radie på 57 meter

Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter
< 20
20 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 350
350 - 420
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Kommunikationer, transporter och trafik
22
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Väghållare

Teckenförklaring
E 18
Järnväg
Enskild
Kommunal
Statlig
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Kommunikationer
– övergripande

Trafikplats Bro

840

269

907
Trafikplats Kockbacka

902

E18

Trafikplats Kungsängen

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

Teckenförklaring
Busshållplats
Busslinje
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Teknisk försörjning
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Vatten och avlopp

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk
VA verksamhetsområde
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0
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Kretsloppscentraler,
avfall och täkter

Teckenförklaring
Kretsloppscentral
Avfallshantering och möjlig framtida energiproduktion
Täkt - aktiv
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Vattenplanering
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Vattenplanering –
ekologisk status och
avrinningsområden
Kartan är gjord utifrån data ur databasen för VISS
(VattenInformationsSystem Sverige) som beslutades 2009. Uppdatering pågår av databasen men
finns ej beslutad än.

Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven

Teckenförklaring
God ekologisk status

Lillsjön

Måttlig ekologisk status
Oklassad
Avrinningsområde till särskilt känsliga områden och våtmarker

Mälaren - Broviken

Avrinningsområde

Kungsängen

E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Vattenplanering ekologiskt känsliga
områden, vattenskydd, större vattentäkter
Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven
Teckenförklaring
Lillsjön

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

Mälaren - Broviken
Kungsängen

E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

Mälaren - Tibbleviken

0
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Markavvattningsföretag

Teckenförklaring
Markavvattning
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Vattenreglering

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet
Klass 1 (obefintligt)
Klass 2 (visst)
Klass 3 (påtagligt)
Klass 4 (högt)
Klass 5 (högsta)
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kultur, natur, rekreation och friluftsliv
34
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Kulturmiljövärden
Riksintressen för kulturmiljövården
Håtuna - Håbo-Tibble
Bro
Låssa
Görväln - farled och herrgårdslandskapet

Lokala intressen för kulturmiljö

Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP 2010
samt i kulturmiljöutredningarna. ”Bro – kulturmiljöer” och ”Kungsängen – kulturmiljöer”
(2019).

Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930
Karaktärsområde
Särskilt värdefullt område
E 18
Kulturmiljö riksintresse
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Fornlämningar

Teckenförklaring
Fornlämning punkt
Fornlämning område
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Friluftsliv och
rekreation –
anläggningar

Teckenförklaring
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
Badplatser
Båtplats
Motionsspår
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Friluftsliv och
rekreation – leder

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk
Cykelnät
Vikingaslingan, skridskoled
Vandringsleder, förslag
Upplands-Broleden, vandringsled
Ridled
Mälardals cykelled
Kanotled
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturskydd

Teckenförklaring
Naturreservat
Naturreservatsförslag
Grön kil
Grön värdekärna
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturvärden –
övergripande

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde
Klass 2 - högt naturvärde
Klass 3 - påtagligt naturvärde
Klass 4 - visst naturvärde
Ängs- och betesmarker
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturvärden ädellöv

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))
Ädellövmiljöer
Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturvärden groddjur

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

Teckenförklaring
Strandlinje
Standskyddsområde generell, 100 m
Planlagda områden
Beslut om utvidgat strandskydd som inte vunnit laga kraft
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Hälsa och säkerhet
44
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Översvämningar
skyfall

Teckenförklaring
Lågpunktskartering för översvämningsrisk vid skyfall, Länsstyrelsen
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Översvämningsrisk
Mälaren

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h
Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Ras och skred

Teckenförklaring
Risk för erosion (SIG)
Risk för stabilitet (SGI)
Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
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Risk och säkerhet

Teckenförklaring
Farlig verksamhet, Seveso
Riskanläggningar
Primärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods (ny föreslagen sträckning)
Sekundärled, farligt gods (föreslås utgå)
Kraftledning tillhörande stamnätet
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Höga maxtemperaturer

Teckenförklaring
17-19 grader C
19-21 grader C
21-23 grader C
23-25 grader C
25-27 grader C
27-29 grader C
29-31 grader C
31-33 grader C
33-35 grader C
35-38 grader C
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Riksintressen
50

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Riksintresse för
infrastruktur och
kommunikationer
Riksintressen gäller geografiska områden som har
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men
också för till exempel yrkesfiske och rennäringen.
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4
kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse
finns också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i
Stockholms län har en sida på webben där aktuella
länkar till riksintressebeskrivningar går att hitta.

Teckenförklaring
Riksintresse för järnvägsstation
Riksintresse för järnväg
Riksintresse för väg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Riksintresse för
kulturmiljövård, naturvård
och friluftsliv
Riksintressen gäller geografiska områden som har
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men
också för till exempel yrkesfiske och rennäringen.
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4
kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse
finns också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i
Stockholms län har en sida på webben där aktuella
länkar till riksintressebeskrivningar går att hitta.
Riksintresse för kulturmiljövården i tätorten:
3. Bro
8. Görväln
Riksintresse för naturvården i tätorten:

Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken, hela Mälaren
med dess öar och stränder.
3

Teckenförklaring
Riksintresse numrering
Kulturmiljö riksintresse
Riksintresse Natura 2000
LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2
Riksintresse friluftliv, MB 3:6
Riksintresse Naturvård, MB 3:6
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Planeringsunderlag och källor
Tryckta källor:
• Miljöbalken.

Burcin Sahin.

• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

• Bro kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

• Kungsängen kulturmiljöer. WSP, 2019.

• RUFS 2050.

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

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010,
antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011,
§ 162.
• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 1991.
• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 2.
Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholm
läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.
• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus
på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfullmäktige
2008-12-18.
• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2012-04-18.

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.
• Länssyrelsens sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas
planering, januari 2019.
• Kommunövergripande naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun, 2019-2020.

Övriga källor
• Diverse underlag från Upplands-Bro kommuns GISdatabas.

• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommunfullmäktige.

Copyright kartor:

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kommun
2011.

• Tätortskartan Stockholms län.

• Upplands-Bro kommun (övergripande faktablad) 2012.

• Lantmäteriet.

• Länsstyrelsen.

• Turist- och fritidskarta. Upplands-Bro kommun 2012.
• Görvälnkilen från luften. Fotobok 2012, fotograf Can
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i
naturen med flera större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av
två världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att
allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta.
Här finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och
åldrar.
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UPPDRAG, SYFTE & METOD
Uppdrag utförs i samband med nya fördjupade
översiktsplaner för Bro och Kungsängen. Omfattningen är en komplettering och revidering av det
äldre kulturmiljöprogrammet för berörda delar,
men dokumentet ersätter inte tidigare kulturmiljöprogram.
Utpekandet har gjorts på två nivåer, där karaktärsområden och särskilt värdefulla områden
identifierats. Karaktärsområdena utgörs av en
större sammanhängande miljö med homogen
karaktär och kulturhistoriska värden. De särskilt
värdefulla miljöerna har mycket höga kulturhistoriska värden och är överlag välbevarade.
De särskilt värdefulla områdena är oftast tydlig
avgränsade miljöer.
Varje utpekat område beskrivs utifrån kulturhistoriskt perspektiv med en tydlig motivering om
varför området och enskilda byggnader, bebyggelse, platser och landskap är kulturhistoriskt värdefulla. De för kulturmiljön och det kulturhistoriska
värdet bärande karaktärsdrag definieras och
beskrivs. Uppdraget omfattar även att ge konkreta
råd för varje område som utpekats. Vilka skydd
och lagkrav som ställs för kommande planering i
kulturmiljön beskrivs. Likaså vilka byggnader och
bebyggelseområden och allmänna platser som
bedöms omfattas av förvanskningsförbud.
Bedömningarna har gjorts utifrån vedertagna
antikvariska metoder med utgångspunkt i riksantikvarieämbetets plattform för värdering och
urval.
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Kunskapsläget om områdenas historiska innehåll
är redan idag högt varvid uppdraget inte har omfattat någon ny kunskapsinhämtning eller museiforskning. Uppdraget har istället främst behandlat
vilka miljöer som ger möjlighet att utläsa historieskrivningen varvid en stor del av uppdraget har
genomförts i fält genom inventeringar och karaktäriseringar.
Utifrån den metodologiska utgångspunkten och
den befintliga historieskrivningen har WSP identifierat huvudsakliga bedömningskriterier för vilka
miljöer som ska väljas att lyftas fram och vilka
miljöer som bör betraktas vara särskilt värdefulla och ur ett allmänt perspektiv ses som särskilt
motiverade att bevara. Kriterierna har tagits fram
utifrån kunskapsläget och de identifierade bärande berättelserna. De övergripande kriterierna
utgör ett stöd för värderingen.
Övergripande kriterier för särskilt värdefulla
områden:
•

Bebyggelse och uttryck som visar på att samhällena ursprungligen varit jordbruksbygd,
oavsett skick

•

Bebyggelse och uttryck som visar på den tidiga
stationsetableringen i samhällena, oavsett
skick

•

Sammanhängande bebyggelseområden uppförd efter 1945 som visar på samhällenas
kraftiga expansion och som i huvudsak är
välbevarade

Avfärdade utpekade områden
I arbetet har ingått att utvärdera om områden
som i tidigare kulturmiljöprogram är utpekade,
fortfarande har så pass höga värden att de ska
omfattas av förbud mot förvanskning enligt 8 kap
13 § Plan- Bygglagen (Prenzlau-Enander 1991).
Inom utredningsområdet för detta arbete finns
två sedan tidigare utpekade områden som inte
tas upp i denna utredning. Det första är område
18 Bro centrum med postmodernistisk bostadsbebyggelse. Denna bebyggelse bedöms inte ha
så pass höga arkitektoniska kvaliteter eller ha
tillräckligt hög regional relevans för att kunna
omfattas av förvanskningsförbudet. Det andra är
område 15 gravfältet Råby – Finsta. Detta område
utgörs av en fornlämningsmiljö och omfattas av
Kulturmiljölagen. Dess värde är konstant och kan
inte värderas. Gravfältet finns därför inte utpekat
i detta sammanhang som endast kopplar till Plan
och bygglagen.

Källor och litteratur
Utredningen omfattar inte någon ny museiforskning. Som underlags och källmaterial har främst
använts det befintliga kulturmiljöprogrammet för
Upplands Bro kommun från 1999 samt fördjupningen från 2001, samt Det hände i Upplands-Bro
av Börje Sandén. Historiska kartor som studerats
är hämtade från Lantmäteriets digitala tjänst
Historiska kartor. Historiska fotografier är hämtade från Upplands Bro kommuns bildwebb. Övriga
bilder är tagna av WSP.
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PLANERA I KULTURMILJÖ
Vår gemensamma kulturmiljö är viktig och ett betydande allmänt intresse. Kulturmiljö är en ändlig
resurs och har den en gång förvanskats kan inte
värdet helt återställas. Kulturmiljön tillhör alla
och förvaltningen är allas ansvar, men kulturmiljön skyddas och regleras också av flera olika lagstiftningar. Kommunerna har ett särskilt ansvar
för skydd och förvaltande av vår kulturmiljö genom den fysiska planeringen. Majoriteten av vår
kulturmiljö har inget utpekat skydd och det finns
ingen central myndighet som ansvar för den, utan
det är kommunen som kan garantera att värdefulla miljöer bevaras till kommande generationer.
Kommunen är också enligt plan- och bygglagen
skyldigt att skydda kulturvärden vid planläggning
av ett område eller andra typer av ärenden.
Varsamhetskravet gäller för all bebyggelse alltid.
Kravet gäller för all bebyggelse oavsett om en
byggnad eller bebyggelsemiljö har ett kulturhistoriskt värde. Ändringar ska göras varsamt med
hänsyn till byggnadens karaktär och värden.
Kravet handlar om att positiva egenskaper och
kvalitéer ska tas tillvara. För att uppnå varsamhet
krävs kunskap om byggnadens värden.

Förvanskningsförbudet gäller för särskilt värdefull
bebyggelse och bebyggelseområden.
Förvanskningsförbudet är ett mycket starkt skydd
för kulturmiljön. Men förvanskningsförbudet är
inget förändringsförbud utan skyddar bara de
uttryck och egenskaper som bär det kulturhistoriska värdet.
Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om
områdets särart eller karaktär väsentligt ändras
sker en förvanskning. Förvanskningsförbudet gäller alltid för särskilt värdefulla miljöer oavsett om
de är utpekade eller inte. Förvanskningsförbudet
ska tillämpas vid alla åtgärder som berör miljön.
För att en byggnad ska kunna anses som särskilt
värdefull krävs att den särskilt väl belyser ett
visst förhållande eller i sitt sammanhang och har
få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. Få motsvarigheter ska förstås i relation till
hela byggnadsbeståndet och ska bedömas utifrån
såväl ett nationellt som regionalt och lokalt perspektiv.
För att uppfylla lagstiftningens krav är det viktigt
att ha kunskap om kulturmiljön och dess värden.
Kommunen behöver veta vilka värden som finns
och hur de bör hanteras för att inte gå förlorade
när ändringar ska göras i kulturmiljö.
Exempelvis, för att undvika en förvanskning måste bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter identifieras och pekas ut. Dessa ska skyddas
och ligga till grund för val av ändringar.

Om ändringar ska göras i områden eller på byggnader som pekats ut som särskilt värdefulla bör
alltid kommunens egna experter på kulturmiljö
tillfrågas. Vid planarbeten i särskilt värdefulla
områden som kan komma att påverka det kulturhistoriska värdet, bör kommunen beställa en
kulturmiljöutredning. I fråga om bygglov som
kan påverka värdet bör kommunen begära in en
antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning.
Plan- och bygglagen
2 kap 6 §
Vid planläggning, i ärenden om bygglov /…/
ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan /…/ i ett ärende enligt denna lag
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.
8 kap. 13 §
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
8 kap. 17 §
Ändring av en byggnad och flyttning av en
byggnad ska utföras varsamt så att man tar
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar
till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga
värden.
5
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UTREDNINGSOMRÅDE & AVGRÄNSNING
Utredningen har avgränsats utifrån kommunens
behov av underlag för arbetet med fördjupad
översiktsplan samt utifrån kulturhistoriska
strukturer och samband. Det har inte gjorts några fasta avgränsningar inom vilken tidsram som
har behandlats. Det förhistoriska perspektivet
har inte varit ett fokusområde och utredningen
har ingen arkeologisk ansats.

I vidare arbeten kan arkeologiska insatser komma
att krävas för att ge en komplett bild av fornlämningsförekomsten i området. Utredningens fokus
ligger på den sammanhängande bebyggelsemiljön
i de båda tätorterna Bro och Kungsängen, kulturhistoriska miljöer utanför den sammanhängande bebyggelsen har inte lyfts eller utretts inom
ramen för detta uppdrag.

Flerbostadshus i Kungsängen 1960. Upplands-Bro kommun bildwebb.
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SAMHÄLLETS FRAMVÄXT
ÅRSRINGAR
-Särskilt urval av områden

Kartan visar en schematisk bild av de i utredningen
identifierade mest betydelsefulla årsringarna i Bros
bebyggelseutveckling. Före järnvägens etablerande
var hela området ett helt agrart landskap och all
bebyggelse därtill. Detta visas genom det stora gula
fältet. Ett litet stationssamhälle växer upp under
1900-talets första hälft, visas med blått fält. Under
1960- och 1970-talen tillkommer lejonparten av Bros
bebyggelse. Detta visas genom grönt fält.

Karta årsringar

1. Före 1850 Jordbrukslandskap
2. 1850 - 1945
Stationssamhälle
3. 1945-1970-tal
Rekordåren
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1. Före 1850
Upplands Bro kommun är en trakt med särskilt
hög densitet av stora gods och säterier. Detta beror dels på de goda tillgångarna på naturresurser
som vattenkraft, skog och bördig jordbruksmark,
dels på läget nära huvudstaden. Under 1600talet förlänades stora arealer mark från kronan
till adelsmän som betalning för deras tjänster.
Många drogs tillbaka i reduktionen vid 1600-talets
mitt och återgick till att vara så kallad kronojord.
Kronojord brukades av arrenderande bönder, kronobönder, som betalade skatt till kronan.

Bro var vid 1800-talets mitt ett renodlat jordbrukslandskap med sockencentrum runt Bro kyrka i byn Husby. Kyrkan uppfördes under 1100-talet och har under flera hundra år kompletterats
och byggts ut i omgångar, till den byggnad vi ser
idag. Ortsnamnet Husby betyder traditionellt att
det var kungens by och är ett vanligt förekommande ortsnamn i Sverige. Byn köptes från
kronan av ägaren till Brogård på 1500-talet.

Bro kyrka. Foto: Vänersborgs museum

Hästar med mjölkkärra i Håbo-Tibble kommun. Foto: Upplads-Bro kommun bildwebb.
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2. 1850-1945
Under 1800-talet skedde stora förändringar och
rationaliseringar av jordbruket i Sverige. Teknikutvecklingen och industrialiseringen gick snabbt
och båda järnvägen och ångbåten gav nya
transportmöjligheter för varor. År 1876 drogs
järnvägen mellan Stockholm – Västerås och
station byggdes strax norr om Bro kyrka, vid byn
Härnevi. Stationen blev efterhand knutpunkt i
bygden och samhällsfunktionerna kom att flytta
upp norr om stationen.

Järnvägen och ångbåtstransporterna alstrade
bostäder och industrier och samhället utvecklades. Jordbruksprodukter och trädgårdsodlingar var viktiga näringar. Brogårds tegelbruk växte snabbt. Härneviskolan uppfördes år
1894. Kartmaterial visar hur samhället har vuxit
norr om stationen med ett oregelbundet vägnät
där ett stort antal tomter planerade, men endast
ett tiotal byggnader uppförda vid 1909.
Sparbanken i Bro år 1959 var en liten barack. Foto: Upplandsmuseet

Bro station kring sekelskiftet. Foto: Järnvägsmuseet.
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Flerbostadshus i Bro år 1956. Foto: Upplandsmuseet.
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3. Rekordåren
Det rådde en allmänt stor framtidsoptimism i
Sverige under 1950-70-talet, så även i UpplandsBro. I regionplaneskiss från år 1966 såg man framför sig en tät bebyggelse runt hela Mälaren och
omkring 75 000 personer boende i Upplands-Bro –
Bålstaområdet, varav 9000 personer i Bro. Stadsarkitekten Hans Matell gick ännu längre och såg
framför sig att Kungsängen och Bro skulle växa
ihop med en befolkning på omkring 80-100 000
invånare.
De storslagna framtidsplanerna resulterade i ett
omfattande bostadsbyggande i Bro under 1960 och
1970-talen. Förutom villaetableringen i stationssamhällets östra del så bredde tätorten ut sig norr
om Enköpingsvägen och mångdubblades till ytan.
Under rekordåren byggdes miljonprogramsområden som Råby och Finnsta. För dessa projekt
togs jordbruksmark i anspråk och gårdar revs till
stor del. 1900 st lägenheter byggdes i Bro mellan
åren 1968-75 vilket innebar att antalet bostäder
tredubblades på sju år. År 1972 uppfördes ett nytt
centrum i anslutning till de moderna bostadsområdena, detta brann dock ner under 1990-talet.

Bostäderna bestod av radhus, flerfamiljshus om
tre våningar och villor. Alla bostäder organiserades i grönområden med direkt anslutning till
park, enligt tidens ideal. De nyuppförda bostadsområdena fick snabbt dåligt rykte. Under 1990-talet, då centrum brann ner, stod hela bostadslängor
tomma trots bostadsbristen i Storstockholm. Som
ett resultat revs flera flerfamiljshus i Råby år 1995.

Radhusen i Finnsta år 1981. Foto: Upplands Bro kommuns Bildwebb
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KULTURMILJÖVÄRDEN
Kartan visar en schematisk bild av vilka kulturmiljöer som är identifierade i Bro. De rosa fälten representerar så kallade karaktärsområden,
områden med en gemensamt viktig karaktär
där särskild hänsyn behöver tas till kravet om
varsamhet. De röda inringade områdena utgör
särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar
att förbud mot förvanskning bör råda inom dessa.
Röda punkter är identifierade enskilda byggnader
som uppförts före 1930-talet och representerar
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa
utgör en mycket liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.

Råby
radhus

Härnevi
Bro prästgård

Finnsta

Stora
Sandhagen

Vissa delar av kulturmiljön bedöms vara viktigare
att bevara och bevaka än andra. I Upplands-Bro
finns en rik historia och det är av största vikt att
miljöer från de olika skedena av samhällets utveckling finns bevarade, så att även kommande
generationer ska kunna förstå sin livsmiljö och
ha tillgång till historia. Åtta miljöer har valts ut
som särskilt värdefulla miljöer, dessa representerar olika delar av Bros historia, såväl den agrara
historian där jordbruk präglade landskapet som
den när järnvägen drogs och ett stationssamhälle
växte fram. Slutligen utgör största delen av Bros
bebyggda miljö av bebyggelse som tillkommit
efter andra världskriget, även denna omvälvande
och expansiva tid behöver representeras och två
miljöer från denna tid har valts att belysas.

Villor vid
Prästvägen

Bro
Stationssamhälle
1. Karaktärsområde
2. Särskilt värdefullt
område
3. Agrara byggnader
uppförda före år 1930
4. Järnväg
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RÅD OCH RIKTLINJER
•
Bevarande och utvecklande står inte i motsats
till varandra, befintliga värden kan berika och
användas i utvecklingen av ett område. Förutsättningarna för att bygga i kulturmiljö är platsspecifika, det går inte att specificera ett allmängiltigt tillvägagångssätt, däremot finns korta och
enkla förhållningssätt som underlättar att följa
lagstiftningens krav.
Vid planering i kulturmiljö ska de kulturhistoriska värdena ses som en grundförutsättning för
hur och vart det kan kompletteras eller exploateras. Det är viktigt att i ett tidigt skede klargöra
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att
dess kulturhistoriska karaktär eller kulturhistoriska värde påtagligt förändras. Grunden är de
värdebärande uttryck, strukturer och samband
som är särskilt nödvändiga för miljöns värde.
Grovt förenklat kan sägas att områden som har
en homogen karaktär och är välbevarade är mer
känsliga för nya tillägg och förändringar än områden som har en mer brokig karaktär och där
det skett flera förändringar.

•

Ändringar och ny bebyggelse påverkar sin
omgivning i olika omfattning. Vid ändring och exploatering av sådan art som
misstänks kunna påverka kulturhistoriskt
värdefulla miljöer bör därför antikvariskt
underlag tas fram. Det gäller både inom och
intill dessa miljöer.
Inom och intill utpekade karaktärsområden
bör antikvariskt underlagsmaterial tas fram
i samband med exploatering i de ärenden
där det kan antas att utvecklingen påverkar
den intilliggande miljöns befintliga karaktär.

•

Vid utökning av tätorten kan villabebyggelse med fördel placeras på skogsbevuxna
impediment i landskapet snarare än öppen
åkermark. Detta för att kraftiga trädridåer tillåter en visuell åtskildhet samtidigt
som det öppna åkerlandskapet bevaras. Ny
bebyggelse bör inte placeras på jordbruksmark, utan istället i utkanten av ett skogsparti eller höjder i terrängen, efter befintliga strukturer och vägnät.

•

Vid ändringar och kompletteringar av
områden ska den ursprungliga stadsplaneidealet värnas, bland annat i fråga om
vägnätets och kvarterens struktur, byggnaders volymverkan och placering samt i
förekommande fall trafikseparering.

•

Byggnaders ursprungliga arkitektoniska
uttryck bör bevaras och ska vara vägledande vid om- och tillbyggnader, detta gäller
oavsett bebyggelsen ålder och karaktär.

•

Tillägg i form av ny bebyggelse bör utgå
från platsens förutsättningar vad gäller
kopplingen till naturområde, vegetationoch terräng samt befintlig bebyggelse.

•

Äldre vägdragningar bör vara läsbara.
Vägars sträckning bör inte ändras eller
brytas.

•

Bibehålla den enhetliga utformningen i
områden med homogen karaktär.

•

Vid eventuell komplettering inom särskilt
värdefullt område är det viktigt att ta motsvarande stor hänsyn till befintlig terräng
och vegetation för att tilläggen ska smälta
in i miljön. Det innebär att byggnaden bör
anpassas till den befintliga terrängen och
därmed undvika sprängning, schaktning
och fyllning i möjligaste mån. Hällmark och
uppvuxna träd ska värnas.
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AGRAR BEBYGGELSE
- Särskilt värdefulla byggnader

Motiv till bevarande
Bro var innan 1900-talets intåg ett helt agrart
landskap med agrara näringar och bebyggelse. I
och omkring stationssamhället finns fortfarande
vissa spår av detta.
Gårdarna Råby och Finnsta, har givit namn till de
modernistiska bostadsområden som uppförts på
deras respektive marker. Huvudbyggnaden till
Råby gård finns bevarad men är ombyggd och
ligger strax väster om Råby radhusområde.
Platsen för Finnsta huvudbyggnad med trädgård
utgör idag den centrala parken med skogsbevuxen
liten höjd i bostadsområdet med samma namn.
Båda dessa gårdar var rusthållarställen. Gårdarna
var skatteskyldiga genom att tillhandahålla till exempel en beriden soldat i händelse av krig. Gården
gav denne uppehälle och försörjning.

Agrara byggnader
uppförda före år 1930
Kartan visar en schematisk
bild av utbredningaen av
äldre agrar bebyggele som
hamnat i tätortsnära lägen.
De har samtliga i olika grad
tagits ur sitt samanhang då
kopplingen till jordbrukslandskapet delvis är brutet.
Övergivet soldattorp utmed Enköpingsvägen.
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Där stationssamhället Bro etablerades låg traktens största by med nio gårdar, Härnevi. Den
enda byggnaden bevarad från den gamla byn är
en statarlänga som kallats Klint och idag är hembygdsgård. Även prästgården ska läsas in i detta
sammanhang. Andra exempel på äldre agrar
bebyggelse är Stora Sandhagen, Sandboda,
Ekboda, Klockbacka, Kvista och Nygård.

Många av dessa byggnader har blivit av med sitt
sammanhang då jordbruksmarken styckats av
och de flesta av dem står idag öde och förfaller.
Trots att de många gånger står solitärt i ett annars
modernt och helt avvikande bebyggelselandskap
utgör dessa byggnader mycket viktiga komponenter för läsbarheten av Bros tidigare bruk och
historia. De har samtliga ett högt kulturhistoriskt
värde som motsvarar särskilt värdefull byggnad i
plan och bygglagens mening.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde av stort allmänt intresse
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla
byggnaderna och bebyggelseområdena skyddas genom Plan- och bygglagens
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett förbud mot
förändring. Förbudet skyddar snarare de
egenskaper och karaktärsdrag som gör
bebyggelsen värdefull. En förvanskning
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller
egenskaper som ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden skadas.
För att kunna efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda kunskaper om byggnadernas värdebärande karaktärsdrag och
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdefulla byggnader bör oftast sakkunnig kulturvärden medverka.

Skogsbackavägen 2
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Känslighet och potential

Egenskaper, uttryck och särdrag att värna

Enkla råd

Äldre bebyggelse med kulturhistoriskt värde är
en ändlig resurs. Den går inte att återskapa då den
försvunnit och den kan inte förökas och det är
därför viktigt att värna dessa byggnader i planeringsprocessen.

•

•

Byggnaderna har stor potential att användas som
bostadshus. Dess fysiska karaktär, historia, byggnadssätt och många gånger naturnära läge utgör
mycket attraktiva bostadsmiljöer. Vissa av dem
har tillhörande mindre ekonomibyggnader som
skulle kunna användas för småskalig djurhållning
eller annan förslagsvis kreativ verksamhet.

•

•

Byggnader uppförda enligt traditionellt
mönster på stengrund, i timmer med träpanel
och sadeltak täckt av lertegel.
Bostadshus och eventuella ekonomibyggnader
och öppna odlings eller betesmarker utgör
en enhet vars samband behöver bevaras och
värnas.
Bebyggelsen är i regel uppförd på impediment
i landskapet.

Byggnaderna är framför allt känsliga för fortsatt
avsaknad av underhåll eller rivning. De bedöms
också känslig för icke varsamma ombyggnationer
och renoveringar i form av till exempel fönsterbyte eller kraftiga tilläggsisoleringar som utförs
ovarsamt. I de fall det fortfarande finns en koppling till öppna jordbruksmarker i närområdet är
det av stor vikt att detta samband inte bryts.
Andra strukturer som äldre vägsträckningar
genom- och förbi gårdarna är också viktiga att
bevara i någon form.

•
•
•

Bebyggelsen ska så långt som möjligt
bevaras
Kommunen bör underlätta för att en
ny lämplig verksamhet kan inrymmas i
byggnaderna
Vid planläggning och ändring ska byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder
Antikvariska underlag bör krävas i samband med ändring

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata byggnadens värden, oberoende av husens ålder.
Varsamhet är ett förhållningssätt där ändringar utgår ifrån den befintliga byggnaden
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis
om anpassning av byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.
Kocktorps motorklubb. Byggnaden står idag övergiven.
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Ekboda är en gårdsmiljö som idag ligger mycket nära tätorten.
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STATIONSSAMHÄLLET
- Karaktärsområde

Karta

Kulturhistorisk karaktär

2019. 11. 25

Bro gamla stationssamhälle har med ett organiskt
vägnät vuxit upp norr om järnvägsspåret med det
gamla stationshuset som utgångspunkt. Området
utgörs idag av en blandad bebyggelse från hela
1900-talet. De flesta av bostadshusen är villor men
här finns även ett par flerfamiljshus från 1950talet. Vägnätet är till stor del intakt från kartmaterial över tomtindelning från 1909. Topografin
höjer sig norrut mot Enköpingsvägen vilket ger
upplevelsen av att järnvägen samtidigt som den
utgör den södra gränsen också är lägsta nivån.
Kring det gamla stationshuset finns ett par äldre
handelshus och något högre upp ligger den gamla
prästgården.
Området kallat Härnevi ligger i samhällets västra
del och utgörs av bland annat skola och äldreboende. Bebyggelsen i stationssamhället är uppenbart uppförd genom individuella initiativ utan
sammanhållen planering. Med tiden har det gamla
stationssamhället vuxit till en tät väv av bostadstomter och oregelbundna gator.
År 1876 drogs järnvägen mellan Stockholm –
Västerås och en station byggdes strax norr om Bro
kyrka, vid byn Härnevi. Stationen var främst
menad för transport av varor snarare än personresor. Efterhand blev stationen knutpunkt i bygden och hela samhället kom att flytta upp norr om
järnvägsspåret.
20
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Järnvägen alstrade bostäder och industrier men
kartmaterial visar att endast ett tiotal byggnader
uppförda vid 1909. Härneviskolan uppfördes år
1894 och har sedan kompletterats med senare
generationers skolbyggnader. År 1956 uppfördes
Bros första flerfamiljshus i Härneviområdet och
befolkningsökningen började gå mycket fortare
än tidigare. Detta berodde till stor del på inflyttning från Stockholms innerstad där arbetarfamiljer bodde trångt och smutsigt. En folkets
park med dansbana tillkom också. Bebyggelsen
i stationssamhället hade dittills vuxit organiskt
utan någon riktigt sammanhållen stadsplanering
men under 1960-talet byggdes stationssamhället
ut österut med regelbundna villaetableringar enligt stadsplanen från 1967.
Bro gamla stationshus

Området som utgör det tidiga stationssamhället
Bro berättar om 1900-talets bostads- och samhällsutveckling från agrart bunden näring till
förvärvsarbete och högre bostadsstandard i tätort.
Företeelsen stationssamhälle berättar också om
Stockholms utveckling och regionens expansion,
samt om järnvägens stora betydelse för denna
utveckling.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata byggnadens värden, oberoende av husens ålder.
Varsamhet är ett förhållningssätt där ändringar utgår ifrån den befintliga byggnaden
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis
om anpassning av byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Välbevarad villa i modernistisk stil.
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Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde av stort allmänt intresse
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla
byggnaderna och bebyggelseområdena skyddas genom Plan- och bygglagens
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett förbud mot
förändring. Förbudet skyddar snarare de
egenskaper och karaktärsdrag som gör
bebyggelsen värdefull. En förvanskning
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller
egenskaper som ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden skadas.
För att kunna efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda kunskaper om byggnadernas värdebärande karaktärsdrag och
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdefulla byggnader bör oftast sakkunnig kulturvärden medverka.

Känslighet och potential

Enkla råd

Det finns stor potential att stärka Bros identitet
som stationssamhälle från 1800-talet. Det kan
göras genom att tydliggöra och restaurera bebyggelse och strukturer från denna tid. Bebyggelseområdet är samtidigt mycket känsligt för ytterligare rivning av bebyggelse från före 1960-talet
vilket skulle försvåra läsbarheten och där med
påverka områdets karaktär och kulturhistoriska
värde negativt.

•

Karaktärer att värna
• Gatunätet är helt oregelbundet och till stor del
oförändrat sedan tidigt 1900-tal
• Stora tomter med mindre bebyggelse anpassad
efter topografin
• Grönstruktur inom stadsrummet
• Småskalig och låg bebyggelse
• Oregelbunden tomtindelning

•
•

Vid kompletteringar och ändringar bör
inte det huvudsakliga gatunätet ändras.
Nya strukturer kan läggas till men bör anpassas till den grundläggande gatustrukturen.
Kompletteringar med flerbostadshus bör
främst lokaliseras till områden med befintlig flerbostadsbebyggelse
Tillgången till grönska och gaturum där
grönskan är påtaglig ska värnas. Större
sammanhängande hårdgjorda ytor och
bebyggelsestråk där fasad möter gata
bör undvikas och tomters förgårdsmark
värnas.

Nedan: Prästgården.
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Härneviskolan
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Byggnaderna vid stationen
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
Kring stationshuset etablerades under 1900-talets första hälft en hel del service. Här fanns både
butiker, postkontor, järnaffär och konditori. Flera
av dessa finns idag bevarade, om än i vissa fall
ordentligt ombyggda. Bebyggelsen är idag spridd
med moderna Bebyggelsen är viktiga för läsbarheten av tätortens ursprung. Flera av byggnaderna
är uppförda under tidigt 1900-tal. De utgör en idag
sällsynt bebyggelsegrupp i Bro då få finns bevarade. Sammantaget bedöms byggnaderna utgöra vad
som motsvarar en särskilt värdefull bebyggelsemiljö i Plan och bygglagens mening.
Omväxlande gaturum med magasinsbyggnad hörande till affär.

Villa från tidigt 1900-tal

24

Victor Jonssons affärshus
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

Bebyggelsen som hör till det gamla stationsetableringen och byggnader uppförda före 1960-talet
är mycket känsligt för ytterligare rivning. Få av
dessa finns kvar idag vilket gör årsringen känslig.
Flera av dessa byggnader har ett eftersatt underhåll vilket utgör en risk för dess bevarande.
Byggnaderna har också ett samband med varandra med koncenteration kring gamla stationshuset. Detta samband är känsligt för ytterligare
fragmentisering genom rivning och avvikande
nybyggnation. Åtgärder som försvårar läsbarheten av ortens ursprung skulle påverka områdets
karaktär och kulturhistoriska värde negativt.

•

•

Välbevarad villa uppförd under 1920-talet av en handlarfamilj.

•
•
•

Äldre byggnader från omkring sekelskiftet
1900, konstruktion i trä.
Uttryck som visar att byggnaderna har haft
någon typ av servicefunktion, till exempel som
tågstation eller butik med stora skyltfönster.
Tillhörande magasinbyggnader
Stationspark intill stationsbyggnaden

•
•
•

De byggnader som är äldre än 1930 ska så
långt som möjligt bevaras
Kommunen bör underlätta för att en ny
lämplig verksamhet kan inrymmas i byggnaderna
Vid planläggning och ändring ska byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder
Antikvariska underlag bör krävas i samband med ändring

Magasinsbyggnad till Victor Jonssons affär.
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Prästgården

Motiv till bevarande

- Särskilt värdefullt område
Parken bakom prästgården har vissa äldre strukturer bevarade.

Bro prästgård

26

Prästgården har legat på samma plats långt innan
järnvägen och stationssamhället kom till.
Dagens huvudbyggnad är uppförd under 1890talet. Arkitekten hette Fagerlind och har även
ritat huvudbyggnaden på Brogård. Två mindre
byggnader med rödmålad träpanel står som flyglar till prästgården, en av dem Fagerlindska huset,
är den äldre prästgården. Mitt på gårdsplanen
står ett stort träd tillsammans med en runsten.
I backen strax nedanför prästgården ligger Bro
hembygdsgård. Byggnaden ska enligt uppgift vara
den enda agrara byggnaden bevarad från byn
Härnevi som tidigare låg i området. Byggnaden
ska ha fungerat som statarlänga. Bebyggelsen
kring prästgården är tidstypiska exempel och
berättar om områdets tidigare agrara användning
och byggnadstradition. Den påkostade utformningen av prästgården vittnar om kyrkans ställning i samhället och lokalsamhällets organisation.
Sammantaget bedöms miljön utgöra en särskilt
värdefull bebyggelsemiljö i plan och bygglagens
mening.

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : BRO kulturmiljöutredning 2019-12-03

Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

Området kring prästgården är idag kringbyggt
med modernistiska villor, dess ekonomibyggnader
är rivna och jordbruksmarken igenbyggd. Trots
det har man lyckats bibehålla en stark karaktär,
mycket tack vare omkringliggande park med stora
uppvuxna träd. Den modernistiska bebyggelse
som uppförts är låg och underordnar sig prästgården i skala, den är också lagd på hänsynsfullt
avstånd till den historiska miljön och följer
platsens naturliga topografi. Området bedöms
dock som mycket känsligt för ytterligare tillägg då
läsbarheten av platsen riskerar att påverkas negativt och det kulturhistoriska värdet skulle sänkas.

•

•

•

•

Huvudbyggnad med putsad fasad, tak täckt av
tegelpannor, symmetrisk fönstersättning och
frontespis.
Den äldre generationens prästgård om en
våning med tegeltäckt sadeltak och träpanel
struken med röd slamfärg står som flygelbyggnad.
Park med uppvuxna träd, vårdträd och
runsten centralt på gårdsplanen.

•

•
•
•

Runsten mitt på gårdsplanen

•

All bebyggelse uppförd innan 1945 bör
bevaras i sin helhet
Området med park utgör en sammantagen
miljö med höga värden och bör inte kompletteras annat om det är nödvändigt för fortsatt
drift av befintlig verksamhet
Uppvuxna träd bör inte fällas
Tillkommande bebyggelse i närheten kan inte
överordna sig befintlig bebyggelse i fråga om
skala och gestaltning
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder, även träd bör skyddas
genom särskild lovplikt
Antikvariska underlag bör krävas i samband
med ändring

Vårdträd och runsten mitt på gårdsplanen.

27

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : BRO kulturmiljöutredning 2019-12-03

Härnevi

- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
Namnet Härnevi är ett arv efter den stora by som
tidigare låg på platsen. I denna del av Bro etablerades den tidigaste formen av offentlig service
för det växande lokalsamhället. Härneviskolan
uppfördes år 1890 och kompletterades med ännu
en byggnad år 1914. Under 1950-talet uppfördes
en ny större skolbyggnad i modernistisk stil som
även kompletterades under 1960-talet. Bebyggelsen uppvisar flera generationers skolbyggnader
som berättar om den tidstypiska utvecklingen
under 1900-talet.

Bredvid Härneviskolan uppfördes på 1930-talet
Upplands-Bros första kommunhus, som sedan
byggts till under 1900-talets mitt. Strax väster ut
uppfördes år 1956 Bros första flerfamiljshus. Byggnaden är mycket välbevarad i ursprungligt skick
uppförd i två våningar med fasad av gult tegel
och tvåluftsfönster. Norr om skolan Byggdes ett
ålderdomshem och senare även ett kompletterande pensionärshem även det i gult tegel. Mittemot
kommunhuset fanns brandstationen, som idag är
riven och ersatt av modernt flerfamiljshus.
Bebyggelsen i Härneviområdet har en gemensam
gestaltning i gult tegel eller ljusgul puts. Samtliga
byggnader är komponenter i utvecklingen av Bro
till ett modernt litet välfärdssamhälle. Bebyggelsen utgör en helhetsmiljö som vittnar om en ny
organisation av lokalsamhället med nya bostadsformer, tillgänglig offentlig förvaltning, modern
barn- och äldreomsorg. Samtliga enskilda byggnader har ett högt kulturhistoriskt värde och bebyggelsen bedöms utgöra vad som motsvarar ett
särskilt värdefullt bebyggelseområde i Plan- och
bygglagens mening.

Bros första flerfamiljshus är mycket välbevarat och har ett högt kulturhistoriskt värde.
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

Området bedöms känsligt för ytterligare rivning
av byggnader hörande till den första etableringen
av offentlig service och urbant bostadsskick i till
exempel flerbostadshus då detta minskar läsbarheten av stationssamhällets utveckling. De
enskilda byggnaderna bedöms känsliga för
förändring och ytterligare förenkling av dess
utformning. Området bedöms också känsligt för
förtätning och nyexploatering. Dessa åtgärder
riskerar att sänka det kulturhistoriska värdet
kraftigt.

•
•
•
•
•

•

Fasader i gult tegel eller gul puts
Tak täckt av lertegel
Byggnader för offentlig servicefunktion
Låg bebyggelse i uppbrutna mindre volymer.
Byggnader är väl anpassade till befintlig topografi

Härneviskolan år 1981. Foto Upplands-Bro kommuns bildwebb

•
•
•
•

Samtliga byggnader som haft en offentlig
funktion bör bevaras, byggnadsdelar uppförda
innan 1970 kan ha bevarandevädra kulturhistoriska värden.
Bebyggelse uppförd innan 1930 bör bevaras
Bros första flerbostadshus bör bevaras
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder
Antikvariska underlag bör krävas i samband
med ändring

Det tidigare kommunhuset i Bro.

29

37 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - KFN 20/0123-4 Yttrande om förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : BRO kulturmiljöutredning 2019-12-03

Villorna vid prästgården

Motiv till bevarande

- Särskilt värdefullt område

Villorna har utanpåliggande murstockar. Foto Upplands-Bro
kommuns bildwebb, 1983.

Etableringen utgör en egen liten enhet som avgränsas av ett lågt staket.
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Vid Prästvägen ligger tre kvarter med villor från
1960-talet. Villorna har fasader av mexitegel
och asymmetrisk sadeltak av plåt. Murstocken
är kraftfullt utformad och sitter på utsidan av
husen vilket erbjuder eldstad även på uteplatserna. Byggnaderna är arkitektoniskt omsorgsfullt
utformning med höga kvaliteter i form och detaljverkan. Byggnaderna är förutom enstaka byten av
fönster och garageport välbevarade och uppvisar
en sammanhållen helhet. De är placerade med
generösa avstånd från varandra, vilket ger lummiga och trevliga trädgårdar. Sammantaget har
bebyggelsen så pass höga kvaliteter att de bedöms
utgöra vad som motsvarar särskilt värdefulla
byggnader i Plan- och bygglagens mening.

Villorna har en välbevarad helhetskaraktär.
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

Byggnaderna är till stor del välbevarade i sin exteriör. De är därmed känsliga för förvanskningar så
som byte av taktäckning, fasadmaterial, kulörbyten och/eller fönsterbyten. Byggnaderna utgör en
grupp med gemensam gestaltning och volymverkan gör de enskilda byggnaderna särskilt känsliga
mot individuella utformningar och tillbyggnader.
Detta för att läsbarheten av den ursprungliga sammanhållna gestaltning kan sänkas och det kulturhistoriska värdet inte ska påverkas negativt.

•
•
•

•
•

•
•
•

Asymmetriska sadeltak
Utanpåliggande skorstenar
Fasader helt i kalksandsten, så kallad
”mexitegel”
Tak och detaljer i plåt
Gemensam sammanhållen gestaltning
Tomter avgränsas av lågt brunmålat staket

•
•

•
•

Barrväxter var vanliga trädgårdsväxter under 1960- och 70-talet.

Bebyggelsen bör bevaras
Fasadändringar som påverkar den sammanhållna gestaltningen bör undvikas
De uppvuxna trädgårdarna bör värnas, träd
och buskar bör inte tas bort.
Vid ärenden bör den sammantagna påverkan
bedömas; en ändring på en byggnad kan få
konsekvenser för hela områdets kulturhistoriska värde
Vid ändringar som kan påverka bebyggelsegruppens karaktär bör antikvariska underlag begäras
Vid planläggning och ändring ska byggnaderna skyddas från förvanskning och ovarsamma
åtgärder

Varje villa har en egen liten förgårdsmark med planteringar.
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Karta

o

2019. 10. 29

SANDHAGEN

- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
På ett impediment nordöst om Bro ligger bebyggelsen tillhörande Stora Sandhagen gård kvar.
Platsen ger utblick över bevarat åkerlandskap och
ny villabebyggelse nedanför slänten. Miljön består
av en huvudbyggnad med mycket välbevarad
karaktär från mitten av 1800-talet, en andra mangårdsbyggnad från 1920-talet, ladugård, torp och
ett par större och mindre bodar. Före detta åkermark är fortfarande öppen vilket binder samman
den agrara bebyggelsen och ger den ett sammanhang. Huvudbyggnaden med ladugård och bodar
är övergivna. Ett av torpen är kraftigt tillbyggt
och används som permanentbostad. Villakvarter har etablerats runt om den gamla gården och
byggt igen mycket av tidigare åkermark. I samma
jordbrukslandskap ligger Fredriksbergs gård kvar

Utblickar

Agrara värdefull bebyggelse
Huvudbyggnaden är en mycket välbevarad timmerbyggnad
från 1800-talets första hälft.
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.
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Känslighet och potential
i öster, vilket delar karaktären av en tidigare aktiv
agrar bebyggelsemiljö med öppna marker i sin
omgivning.
Gården Stora Sandhagen var av en mellanstor
modell som tidigare var mycket vanlig i trakten.
Den utgör idag det enda bevarade exemplaret i
direkt närhet till tätorten Bro. Bebyggelsen har
trots eftersatt underhåll en välbevarad karaktär
från sekelskiftet. Gården utgör tack vare den ännu
öppna markerna österut en sammanhållen miljö
som vittnar om äldre tiderna levnadsförhållanden
och bruk av marken. Gården med bedöms utgöra
en särskilt värdefull bebyggelsemiljö.

Gårdsmiljön har stor potential som boendemiljö och bruk av de ekonomibyggnader som ännu
står. Dess omgivande marker bedöms som mycket
känsliga för ytterligare intrång i form av villabebyggelse särskilt från öster. Korridoren av öppen
mark mot öster som även kopplar mot Fredriksbergs gård bedöms som känslig för bebyggelse för
att läsbarheten av det agrara arvet och sambandet
ska bestå.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata byggnadens värden, oberoende av husens ålder.
Varsamhet är ett förhållningssätt där ändringar utgår ifrån den befintliga byggnaden
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis
om anpassning av byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Ett öppet landskap med agrara byggnader finns fortfarande kvar intill de nya villakvarteren.
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Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde av stort allmänt intresse
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla
byggnaderna och bebyggelseområdena skyddas genom Plan- och bygglagens
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett förbud mot
förändring. Förbudet skyddar snarare de
egenskaper och karaktärsdrag som gör
bebyggelsen värdefull. En förvanskning
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller
egenskaper som ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden skadas.
För att kunna efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda kunskaper om byggnadernas värdebärande karaktärsdrag och
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdefulla byggnader bör oftast sakkunnig kulturvärden medverka.

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

•

•
•

•
•
•
•

Huvudbyggnadens mycket välbevarade karaktär från mitten av 1800-talet.
De agrara byggnaderna med välbevarad
karaktär och dess förhållande till varandra.
Öppna marker som binder samman de agrara
byggnaderna.
Skogsbevuxna impediment som ramar in och
skärmar av från nyexploatering.
Utblick över Bro

•
•
•

Bebyggelsen bör bevaras
Nyexploatering som skymmer eller bryter
visuella samband mellan bebyggelsen samt
utblickar mot Bro bör undvikas
Nyexploatering på direkt angränsande
jordbruksmark bör undvikas
Vid planläggning och ändring ska byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder
Vid större ändringar som kan påverka
byggnadernas uttryck bör antikvariska
underlag begäras

Ett öppet landskap med agrara byggnader finns fortfarande kvar intill de nya villakvarteren.
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Ladugårdsbyggnader placerade på andra sidan landsvägen från mangårdsbyggnaden enligt typiskt mönster. Byggnaderna placerades i vinkel vilket skapar en liten gårdsplan och var vanligt kring
sekelskiftet 1900.
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FINNSTA

- Karaktärsområde

Kulturhistorisk karaktär
Bostadsområdet Finnsta är tillkommet under miljonprogrammets tid och består av flerbostadshus
om två våningar, parkanläggning, skola, liten centrumetablering och radhusområde. Bebyggelsen
har ett gemensamt formspråk och bostadsbyggnaderna har fasader i bränt tegel och platta tak.
Servicebyggnader som tvättstugor och
centrumanläggning är klädd i träpanel målad i ljus
kulör. Området ligger norr om Enköpingsvägen.
Flerbostadshusen är regelbundet placerade med
jämna avstånd och gavlarna vända mot vägen.
Utanför dem är garage och parkeringsplatser
placerade enligt trafiksepareringens principer.
Norr ut ansluter radhusområde och i nordväst
park och skola.
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Känslighet och potential
Finnsta är uppfört under de så kallade rekordåren.
Det som tidigare var Finnsta gård, en stor gård i
trakten, revs och dess plana jordbruksmark togs
i anspråk. Det typiska för dessa etableringar är
dock att huvudbyggnaden för den gamla gården
sparades som ett smycke i moderniteten. Platsen
för gårdscentrumet är idag den skogsbevuxna lilla
impedimentet i områdets park.
I Bro byggdes 1900 stycken lägenheter mellan
åren 1968-1975. Flerbostadshusen har genomgått
vissa förändringar så som fönsterbyte och renoveringar av balkonger. Finnsta är en viktig årsring i
stationssamhället Bros bebyggelseutveckling och
uppvisar flera typiska karaktärsdrag för ett bostadsområde uppfört under miljonprogrammet.

Finnsta utgörs av robusta bostadshus och gestaltad utemiljö med god potential att fortsatt utgöra ett trivsamt bostadsområde. Förändringar av
byggnader behöver ske med stor hänsyn till den
utpräglade och bevarade ursprungliga arkitekturen med väl avvägda volymverkan samt tydlig och
genomtänkt samhällsplanering. Det finns potential att stärka och utveckla centrumfunktionen.
Viss potential finns för nybyggnation på redan
hårdgjorda ytor i områdets utkanter. Tillägg i
bebyggelsen behöver ske med motsvarande hög
gestaltningsambition och stor hänsyn till befintligt material, volym och formspråk.

Parken kring byggnaderna är gjord för att skapa en trivsam boendemiljö

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata byggnadens värden, oberoende av husens ålder.
Varsamhet är ett förhållningssätt där ändringar utgår ifrån den befintliga byggnaden
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis
om anpassning av byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Låg centrumbebyggelse i trä.
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Karaktärer att värna

Enkla råd

•

•

•
•
•
•
•
•

Modernistisk, enkel och saklig arkitektur där
estetiken ligger i upprepning och stilrenhet
Fasadmaterial av bränt tegel
Platta tak
Välbevarade ursprungliga volymer.
Grönytor som utgör stadsrummet och binder
samman bostadsområdet
Tydlig trafikseparering
Regelbundet placerade byggnader

Regelbundet placerad bebyggelse.
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•
•

•

Vid kompletteringar och ändringar bör trafiksepareringen värnas och bevaras.
Ursprungliga byggnadsdelar som exempelvis
portar bör bevaras och underhållas.
Kompletteringar eller tillbyggnader bör göras
med stor respekt för den modernistiska gestaltningen där material- och volymverkan är
bärande estetiska drag.
Grönytor och parker bör inte bebyggas utan
bör vidareutvecklas för närrekreation och som
mötesplatser.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde av stort allmänt intresse
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla
byggnaderna och bebyggelseområdena skyddas genom Plan- och bygglagens
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett förbud mot
förändring. Förbudet skyddar snarare de
egenskaper och karaktärsdrag som gör
bebyggelsen värdefull. En förvanskning
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller
egenskaper som ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden skadas.
För att kunna efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda kunskaper om byggnadernas värdebärande karaktärsdrag och
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdefulla byggnader bör oftast sakkunnig kulturvärden medverka.
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Öppna gräsytor som innergårdar mellan byggnaderna.
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Radhusen - BRF Finnstagråden
- Särskilt värdefullt område

Motiv till bevarande
Radhusen i Finnsta är byggda om en våning med
samma typ av fasadtegel som flerbostadshusen.
Byggnaden utgör mycket små volymer och är
regelbundet utlagda i nord-sydlig riktning. Dessa
bildar mycket små och intima gaturum för gångtrafikanter. Byggnaderna är placerat något
förskjutet till varandra vilket hindrar långa
siktlinjer igenom området, istället skapas mindre
stadsrum genom gavelmotiv i rött tegel. Det är en
tydligt vilken sida som är offentlig och vilken som
är privat då ytorna mot gaturummet är hårdgjorda och ytorna mot gården är lummiga med
små uteplatser.

Centralt i området ligger en långsmal parkering
och områdets gemensamma tvättstuga, klädd
i träpanel. I hela radhusområdet har samtliga
fönster bytts och ett par individuella dörrbyten
har genomförts. I övrigt har området en mycket
välbevarad ursprungskaraktär och det är lätt att
förstå och uppleva miljön. Området har ett högt
kulturhistoriskt värde och bedöms motsvara ett
särskilt värdefullt bebyggelseområde i plan och
bygglagens mening.

Bilden till vänster är tagen år 1981. Mycket lite har hänt på 40 år och området har en mycket välbevarad karaktär.
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Känslighet och potential

Bärande egenskaper, uttryck och särdrag

Enkla råd

Området är i sin helhet känsligt för förändringar.
Eftersom det kulturhistoriska värdet bygger på
den sammanhållna gestaltningen med enhetliga
volymer blir området mycket känsligt för mindre
ändringar så som fasadändring. Även den väl tilltagna parkeringsytan centralt ger i detta område
en viktig inblick i tidens planering och bör
därför inte byggas bort. Grönskan är varierande och stora delar av områdets grönstrukturer
hanteras av de boende vid deras uteplatser och är
känsligt för åtgärder som förhindrar vidare
plantering och underhåll av grönskan.

•
•

•
•

•
•
•
•

Låg bostadsbebyggelse om en våning.
Fasadtegel, platt/flackt pulpettak. Alla byggnader har samma fasadkomposition
Väl sammanhållen bebyggelse med regelbunden placering av byggnaderna
Utpräglad trafikseparering
Placerad i grönområde med park och kolonilotter för odling.
Lummig grönstruktur med planteringar kring
uteplatser och i det offentliga rummet.

•

•
•
•

Trafiksepareringen ska bibehållas
Byte av portar och andra byggnadsdelar bör
endast utföras som en samlad åtgärd och i
undantagsfall
Grönstrukturer bör värnas och inte minska i
omfattning. Det kringliggande grönområdet
bör inte bebyggas så att visuell och funktionell
kontakt bryts eller påtaglig påverkas
Bebyggelsens skala och höjd kan inte påverkas
Vid planläggning och ändring ska byggnaderna skyddas från förvanskning och ovarsamma
åtgärder
Vid ändringar som kan påverka byggnadernas sammanhållna uttryck bör antikvariska
underlag begäras

Ursprunglig dörr med skärmtak..
Små allmänna trädgårdsetableringaar mjukar upp bebyggelsemiljön.
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MODERNISTISK BOSTADSPLANERING
- utblick

Under efterkrigstiden ses generellt en kraftig
utveckling av stadsbyggnadsidéerna i Sverige
och världen. De nya stadsdelarna uppfördes
med människan som kollektiv i centrum, bra
bostäder, god service och enkel tillgång till
kultur, rekreation och motion. De svenska stadsbyggnadsprojekten under 1950-talet fick stor
internationell uppmärksamhet och hyllades
som innovativa.
De nya stadsdelarna skulle planeras för att
skapa gemenskap och hemkänsla. De boende
skulle ha goda möjligheter till att umgås och
lära känna människor i sitt närområde. I den tidiga efterkrigstiden skedde stora investeringar i
bostadsbyggandet över hela landet och ett helt
nytt planeringsideal präglade de nya områdena.
Bilismen ökade och personbilarna blev vanligare hos familjerna. Trafiksituationen blev ohållbar
då infrastrukturen inte var uppbyggd för att
hantera bilar, vilket resulterade i ett stort antal
trafikolyckor. Under 1950- och 60-talet växte en
debatt om trafiksäkerhet, där bilen var framtiden och man förutsåg en kraftig ökning av bilar.
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Trafiksystemen behövde självklart anpassas till
massbilismen och i nya stadsbyggnadsprojekt
kunde man bygga och planera så att människor
och bilar säkert skulle vara åtskilda från varandra. Genom att trafiken leddes bort från
gatorna mellan husen bereddes mer plats för
grönytor och lekplatser. Vanligen lades stor omsorg på landskaps-, park- och gårdsarkitekturen
för att skapa den goda och moderna staden där
människor skulle trivas. Motion var en samhällsangelägenhet och i rekordårens miljöer återfinns nästan alltid idrottsplatser och närhet till
motionsspår i det gröna.
Det som kallas miljonprogrammet kan enkelt
förklaras genom att det under 1960-talet togs
beslut om att det i Sverige skulle produceras en
miljon bostäder mellan åren 1965-1975. Beslutet
grundar sig i den akuta bostadsbrist som rådde
i landet med trångboddhet och dåliga sanitära
omständigheter som följd.

Modernismens nya stadsdelar präglas av en
enhetlighet där stadsdelarna är noggrant planerade för människor. Detta ses genom en konsekvent trafikseparering och inplanerad service.
Byggnadernas storlek och gestaltning varierar
mellan olika områden men är inom områdena
sammanhållna. Den typiska organisationen är
ett centralt beläget centrum dit också en typ
av huvudgata leder. Närmast centrum stör de
högsta skivhusen. Här kan också ligga skola och
annan offentlig service. I det omkringliggande
grönområdet är sedan något lägre flerfamiljshus
utlagda i ett strukturerat mönster. Ytterligare
längre bort kommer radhus och sedan villor.
Den sparade naturmarken kan se ut som en
slump, men är noggrant utvald med planerad
park och bebyggelse runt omkring. Gestaltningen är enkel med få dekorationer, istället utgör
materialval och repetition byggnadernas utsmyckning. Grönska och parker är bärande där
byggnaderna är placerade i grönområden istället för invid en gata. Grönytorna var platsen där
människor skulle mötas, parken utgjorde själva
stadsrummet och oftast finns närhet till större
grönområden.
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Modernismens grundtankar – några
exempel
Grundförutsättningarna för 1960-talets arkitektur
formulerades redan i början av 1900-talet i ett
antal tankar och skrifter som kom att påverka hur
arkitekturen och stadsplaneringen senare gestaltades över hela världen. För att nämna några
är Louis Sullivans devis ”Form follows function”
(1896) och Adolf Loos’ Ornament och brott (19081910) väl citerade källor i strävan efter den rena,
enkla formen (liksom senare Mies van der Rohes
”Less is more”). I Le Corbusiers Mot en ny arkitektur
(Vers une architecture, 1923) framhålls hur ny teknologi och nya material kan möjliggöra den nya
arkitekturen. Le Corbusier lanserade också tanken
om att ”Bostaden är en maskin att bo i”.
I International Style (1932) av Philip Johnson och
Henry-Russell Hitchcock, framfördes modernismens grundläggande samband mellan estetik
samt betong- och stålkonstruktionernas naturliga och underliggande rytm. Det bör påpekas
att innehållet i dessa betydelsefulla skrifter inte
hade särskilt mycket med de kända arkitekternas
egna verk att göra. Den arkitekturen var i stor
utsträckning hantverksmässigt utförd, där den
nya betong- och ståltekniken snarare var estetiska element än delar av en konstruktion. Således
murades den tidiga modernismens ikoner mestadels i tegel, men i syfte att se ut som om de vore
betongkonstruktioner. Teorin och skrifterna kom
dock att få egna vingar och efterhand kom de att
sättas i samband med 1900-talets framgångsrika
teknologiska landvinningar.

Några drag i modernismens estetik:
•
•
•
•
•

Enhetlighet i den övergripande skalan – ett
”ovanifrånperspektiv”
Stora markytor emellan byggnader eller
bebyggelseområden som är mer eller mindre
”gröna”
Enkla material i gestaltning
Bilen var framtiden och arkitekturen skulle
uppfattas i farten – som en form av skulptur i
landskapet
Teknologin används (om möjligt) som estetik och byggnadstekniken skulle gärna vara
synlig i arkitekturen

•
•
•
•
•
•

Strama, kubiska och enkla volymer som
möter marken direkt
Rytmiskt komponerade fasader, utan variation och avbrott
Speciell arkitektonisk utformning av funktionella byggnadsdelar, såsom balkonger
eller trapphus
Standardiserad uppdelning av fönster med
rationell vädringslucka
Platta eller svagt sluttande tak
Rationella och hållbara tak- och fasadmaterial såsom tegel, men även puts och betong

Kungsängen 1960-tal
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RÅBY

- Särskilt värdefullt område
Karta

o

får ej användas för bygglovsansökan.

2019. 11. 25

0

0.075

Motiv till bevarande

Känslighet och potential

I nordvästra delen av Bro ligger Råby, byggt under
miljonprogrammet, med både flerbostadshus och
radhus uppfört omkring år 1969. Bostadsområdet är ritat av dåvarande stadsarkitekten
Hans Matells egen firma Matell & Nordström.
Platsen utgjordes tidigare av mark tillhörande
Råby gård. Gården Råby har givit namn till det
modernistiska bostadsområdet. Huvudbyggnaden
till Råby gård finns bevarad men är ombyggd och
ligger strax väster om radhusområdet.

Radhusen bedöms känsliga för ytterligare individualistiska förändringar så som inglasning av
balkonger eller byten av ytterdörrar eller tekniska
installationer placerade på okänsligt sätt så som
radhusens luftvärmepumpar. Under de senaste
decennierna har flertalet mindre åtgärder
vidtagits, bland annat har luftvärmepumpar
installerats och placerats tydligt i fasad. Detta
innebär att bebyggelsen uttryck påverkats. Om
vidare fasadändringar utförs ovarsamt finns en
betydande risk för att bebyggelsens kulturhistoriska värde försvinner.

Tre radhuslängor ligger i områdets norra del i en
slänt upp mot ett skogsparti. Byggnaderna är böjda för bästa möjlig anpassning till den naturliga
topografin. Fasaderna är täckta av tegel och taken
platta. Mot söder vetter regelbundet placerade
balkongpartier i mörkbetsat trä. Till miljön hör
även garagelängor.

0.15

0.3 km

Radhusområdet utgör en väl sammanhållen miljö
som tydligt berättar om sin tids bostads- och
planeringsideal och stilspråk. Den har trots vissa
mindre förändringar fortfarande en välbevarad
ursprungskaraktär set till sin helhet. Byggnaderna
är kulturhistoriskt värdefulla och bedöms
motsvara ett särskilt värdefullt bebyggelseområde
i plan och bygglagens mening.

Fasader i rött tegel..
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Karaktärer att värna
•
•
•
•

Regelbundet placerade öppna balkonger med
tak. Balkongfronter i liggande träpanel, mörkbetsad
Låg bostadsbebyggelse om en våning.
Fasadtegel, platt/flackt pulpettak. Alla byggnader har ursprungligen samma fasadkomposition
Tallskog nära inpå bebyggelsen
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Enkla råd
•
•
•
•
•

Byte och tillägg av byggnadsdelar bör endast
utföras som en samlad/samordnad åtgärd
Vidare tillägg i fasad bör undvikas
Uppvuxna tallar bör inte fällas
Vid planläggning och ändring ska
byggnaderna skyddas från förvanskning och
ovarsamma åtgärder
Vid ändringar som kan påverka
byggnadernas sammanhållna uttryck bör
antikvariska underlag begäras

Regelbundet placerade entrépartier.

Varsamhetskravet
Varsamhet handlar om att tillvarata byggnadens värden, oberoende av husens ålder.
Varsamhet är ett förhållningssätt där ändringar utgår ifrån den befintliga byggnaden
och dess värden och kvaliteter. Mer konkret
handlar varsamhet om hänsyn, exempelvis
om anpassning av byggnadsmaterial, takutformning, färgsättning, form och byggnadens samspel med omgivningen.
Varsamhet ska tillämpas vid tillbyggnad,
ombyggnad och andra ändringar, interiört
som exteriört oberoende om åtgärden är
lovpliktig eller inte.

Förvanskningsförbudet
Byggnader och miljöer som har ett kulturhistoriskt värde av stort allmänt intresse
är särskilt värdefulla. De särskilt värdefulla
byggnaderna och bebyggelseområdena skyddas genom Plan- och bygglagens
förvanskningsförbud 8 kap 13 §. Förvanskningsförbudet innebär inte ett förbud mot
förändring. Förbudet skyddar snarare de
egenskaper och karaktärsdrag som gör
bebyggelsen värdefull. En förvanskning
uppstår när en byggnads karaktärsdrag eller
egenskaper som ligger till grund för byggnadens eller områdets kulturvärden skadas.
För att kunna efterfölja förvanskningsförbudet krävs goda kunskaper om byggnadernas värdebärande karaktärsdrag och
egenskaper. Vid ändring av särskilt värdefulla byggnader bör oftast sakkunnig kulturvärden medverka.
Entréparti med skärmtak och mindre kallförråd till varje bostad.
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Kontakt

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
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TJÄNSTESKRIVELSE

Magnus Carlberg
Enhetschef Kulturenheten
Kulturavdelningen
+46 8-581 692 67
magnus.carlberg@upplands-bro.se

Datum

2020-09-07

Vår beteckning

KFN 18/0162

1 (2)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Redovisning av arbetsmiljöåtgärder
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av arbetsmiljöåtgärder.

Sammanfattning

Kulturskolans lokaler i Blå Huset är inte anpassade för verksamhetens storlek
och tillgängligheten är undermålig. Brandskyddet är inte heller anpassat till
antal personer som vistas i huset. En handlingsplan har presenterats och
Lärarförbundet är nöjda med de planerade åtgärderna i väntan på en mer
permanent lösning.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2020.



Bilaga 1 – Minnesanteckningar.



Bilaga 2 – Åtgärder som planeras.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet


Kultur- och fritidsnämnden gav kontoret 2018-10-05 i uppdrag att
redovisa en behovsanalys samt konkret förslag på hur man löser
situationen på kort och lång sikt för att klara arbetsmiljön för lärare och
elever i Kulturskolans verksamhet.



Kulturskolans lokaler i Blå Huset är inte anpassat för verksamhetens
storlek och tillgängligheten är undermålig. Brandskyddet är inte heller
anpassat till antal personer som vistas i huset. Arbetsmiljöansvaret
returnerades därför till Kultur- och fritidschefen. Arbetsmiljöansvaret
återtogs av Kulturskolans chef sedan en handlingsplan presenterats.



Efter genomförd skyddsrond ställde det lokala skyddsombudet begäran
om åtgärder för brister i arbetsmiljön till Kulturskolans chef och ett
arbete inleddes tillsammans med Lärarförbundet. Minnesanteckningar
från mötet bifogas i ärendet (bilaga 1). I ärendet bifogas också de
åtgärder som planeras (bilaga 2). För att ta fram en handlingsplan är ett
första möte med Mikael Reijer på Upplands-Brohus är inplanerat till
våren 2020.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

2020-09-07

Vår beteckning

KFN 18/0162



Lärarförbundet är nöjda med de planerade åtgärderna i väntan på en
mer permanent lösning.



Verksamheten har i dag inte beslut som möjliggör att arbeta aktivt med
ny permanent lösning men tänkbara lokaler i framtiden kunde vara Chuset på Ekhammarskolans område och Kulturhusets våning 5.

Barnperspektiv
Barnens livsmiljö påverkas positivt tack vare att tillgängligheten ökas och
kvaliteten på undervisningen kan förbättras.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Bilaga 1 – Minnesanteckningar
2. Bilaga 2 – Åtgärder som planeras
Beslut sänds till
 Avdelningschef Kultur Magnus Carlberg

2 (2)
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Upplands-Bro Kulturskola

Minnesanteckningar från lokalmöte via Teams den 31/3 2020
Närvarande: Kicki Nordlander (ordf Lärarförbundet), Fredrik Hellgren
(skyddsombud), Magnus Carlberg (avdelningschef Kultur), Gunilla Åberg
Dahlberg (enhetschef Kulturskolan) och Åsa Källström Hellgren (projektledare
Kulturskolan).

Vi går igenom Gunillas svar på begäran om åtgärder på brister i arbetsmiljön i
Kulturskolans blå hus. Se bilaga.
Vi diskuterar olika möjligheter i Blå Huset bland annat att flytta upp
administration och sammanträdesrum i de två små undervisningsrummen.
Lärarförbundet är nöjda med de planerade åtgärderna i väntan på en mer
permanent lösning. Lärarförbundet rekommenderar att vi läser AFS 209:2 om
regler för hur personalutrymmen ska se ut.
Att flytta personalrummet till ett av de stora undervisningsrummen försvårar
dock mycket för schemaläggning av undervisningen.
Gunilla och Åsa kallar Upplands-Brohus till möte om åtgärder.
Vi bokar ett nytt lokalmöte, förhoppningsvis på Kulturskolan den 26/5 kl.9.00.

Antecknat av Åsa

www.upplands-bro.se
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Upplands-Bro Kulturskola

Svar angående begär an om åtgär der på br ister i ar betsmiljön.
K ultur skolans blå hus

Personalrum har högst begränsad möjlighet till utblick och har lite dagsljus.
Källarfönster högt upp. Yta personalrum ca 50,8 kvm. Fönsteryta 2,24 kvm.
Kontorsrum har högst begränsad möjlighet till utblick och har lite dagsljus. Yta
kontor: 17,8 kvm källarfönster 0,56 kvm.
Svar:
Kontakta fastighetsbolaget för en översyn av det blå huset gällande
tillgänglighetsanpassning samt tätning av fönster. Påbörja arbetet med att
lämna de personalrum och kontor som inte lämpar sig för verksamheten vad
gäller brandsäkerhet samt ljusinsläpp. Åsa Källström kommer att jobba med
det projektet. Under tiden hålls stora personalmöten i orkesterrum på övre
plan.
Det finns inget avgränsat matrum och pausrum då personalrummet används
som arbetsrum i hög grad.
Svar:
Den nya sporthallen kommer att ha vilorum som Kulturskolan kan nyttja samt
obemannad servering som kan nyttjas vid lunch. Kommer att vara i drift i
augusti.
Fikamöjligheter finns nu i avskilt rum med pentry i gula huset för den som
behöver en stunds ro.
Personalrummet är ur brandsäkerhetssynpunkt beräknat för ett numerär på 5-6
personer och vi är 19 i kollegiet. Brandutrymning ska ske genom källarfönster
vilket kan vara svårt för vissa personer.
Lokalerna är ej tillgänglighetsanpassade. Korridor i tre nivåer med trappsteg
för att ta sig till lektionsrummen och toaletter försvårar.
Svar: se överst.

www.upplands-bro.se
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Orkestersalen blir för liten när vi spelar med större orkestrar. Eleverna behöver
sitta väldigt tätt vilket inte är bra med tanken på starka ljud.
Svar:
Vad gäller ljudnivån i orkestersalar, införskaffa hörselskydd för elever och
lärare. Hörselkåpor till trumelever finns idag. De flesta lärare har inprovade
hörselskydd. Vid större orkesterlektioner kan vi tillfälligt använda
Ekhammarscenen.

Vi har lite förrådsutrymmen vilket skapar oordning och därmed också stress.
Svar:
Med en flytt upp från personalrum på nedre plan skapas yta för förråd i
källarplanet.
Lokalerna är dragiga och kalla periodvis när det är vinter/höst.
Svar: se överst

Brister i arbetsmiljön Kulturskolan, danshuset.

Lokalerna är ej tillgänglighetsanpassade.
Svar:
Vad gäller det gula danshuset och tillgänglighetsanpassning så hänvisar
Kulturskolan elever som har speciella behov till våra musiksalar och danssal i
Brohuset.

Gunilla Åberg Dahlberg
Kulturskolechef
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TJÄNSTESKRIVELSE

Magnus Carlberg
Enhetschef Kulturenheten
Kulturavdelningen
+46 8-581 692 67
magnus.carlberg@upplands-bro.se

Datum

2020-09-04

Vår beteckning

KFN 20/0070

1 (2)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturreservat i Upplands-Bro
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden uppdrar Kultur- och fritidskontoret att genomföra
en förstudie för att undersöka Upplands-Bro kommuns förutsättningar att
inrätta ett kulturreservat.

Sammanfattning
Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes i Sverige med miljöbalken 1999.
Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade
landskap. Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturpräglade
miljöer, flera med riksintresse. Kultur- och fritidsnämnden ska förvalta och
levandegöra dessa miljöer men saknar tillräckliga resurser och organisation för
detta uppdrag. Att skapa kulturreservat skulle kunna erbjuda stöd i arbetet att
utveckla kommunens kulturpräglade miljöer. Resurser för att kunna genomföra
förstudien kommer att behövas och prioriteras i budget 2021.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Kulturreservat i Upplands-Bro daterad 200904 med
ärendenummer KFN 20/0070

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kultur- och fritidsnämnden uppdrar Kultur- och fritidskontoret att ta fram
förutsättningarna för att genomföra en förstudie i skapandet av kulturreservat i
Upplands-Bro kommun.
Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes i Sverige med miljöbalken 1999.
Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade
landskap. Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturpräglade
miljöer, flera med riksintresse. Kultur- och fritidsnämnden ska förvalta och
levandegöra dessa miljöer men saknar tillräckliga resurser och organisation för
detta uppdrag. Att skapa kulturreservat skulle kunna erbjuda stöd i arbetet att
utveckla kommunens kulturpräglade miljöer. Resurser för att kunna genomföra
förstudien kommer också att behövas.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

2020-09-04

Vår beteckning

KFN 20/0070

Vilka områden som blir kulturreservat avgörs av länsstyrelsen eller kommunen.
Det är dock upp till varje kommun eller länsstyrelse att göra en sammanvägd
bedömning av områdets lämplighet som kulturreservat. Även förutsättningar
för den framtida förvaltningen av reservatet behöver vägas in.
Utgångspunkten för ett kulturreservat är att staten via länsstyrelsen ansvarar för
samordningen av finansiering av skötseln i statligt beslutade kulturreservat
medan kommunen normalt ansvarar för finansieringen av skötseln i kommunalt
beslutade reservat. Dock finns alternativ till finansiering av skötseln. Det kan
röra sig om olika bidrag och stöd inom EU:s landsbygdsprogram, ideellt arbete
eller andra former av bidrag.

Barnperspektiv
Barnens livsmiljö kan påverkas positivt vid införandet av kulturreservat med
god förvaltning, eftersom tillgängligheten ökas och mer riktad
programverksamhet kan anordnas.

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Beslut sänds till


Avdelningschef Kultur Magnus Carlberg

2 (2)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Maria Palm
Enhetschef Fritidsenheten
Fritidsavdelningen
+46 8-581 690 94
maria.palm@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-09-10

KFN 20/0144

1 (2)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på medborgarförslag om att märka upp
elljusspåret vid aktivitetsparken i Bro
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarförslaget och beslutar att ge
kultur- och fritidskontoret i uppdrag att genomföra en tydligare uppmärkning
av elljusspåret i Råby under hösten 2020.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit emot ett medborgarförslag om att märka upp
elljusspåret vid aktivitetsparken i Bro. Kommunfullmäktige beslutade den 10
juni 2020 att överlämna förslaget till Kultur och fritidsnämnden för beslut.
Förslagsställaren framhåller att det är svårt att hitta och förstå sträckningen av
motionsspåret i Råby. Det är otydligt var spåret börjar och var det slutar.
Medborgaren beskriver området som trivsamt men att det skulle kunna nyttjas
bättre med en tydligare skyltning.
Kultur och fritidskontoret instämmer med förslagsställaren om att det finns
brister gällande hänvisningsskyltar och markeringar. Kontoret kan konstatera
att det har blivit svårare att orientera sig i området sedan det nya LSS-boendet
byggdes tvärs över motionsspåret.
Kultur- och fritidskontoret föreslår därför att det genomförs en översyn av
uppmärkningen av motionsspåret och att spåret därefter förses med tydliga
hänvisningsskyltar och markeringar. Åtgärden kommer rymmas inom befintlig
driftsbudget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslag på skyltning är två- tre hänvisningsskyltar i början och i spåret. Svensk
standard är 43,4 meter mellan markeringarna, vilket i detta spår skulle bli
ungefär 46 markeringar (se förslag på bilderna nedan).
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Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 10 september 2020.



Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid aktivitetsparken i
Bro.

Barnperspektiv
En tydligare skyltning i Råby motionsspår innebär en positiv möjlighet för barn
och unga att nyttja våra befintliga motionsspår på ett enklare sätt. Alla
förändringar som gynnar rörelse, frisk luft och lek i naturen är positiva ur ett
hälsoperspektiv och således även ur ett barnhälsoperspektiv.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Bilagor
1. Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid aktivitetsparken i
Bro.
Beslut sänds till
 Avdelningschef Fritid Maria Palm
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplandsbro.se
den 7 maj 2020 14:07
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar

Förslaget (presentera ELLJUSSPÅRET OVAN
kort ditt AKTIVITETSPARKEN I BRO Märka upp
medborgarförslag här) elljusspåret så slingan blir tydlig. Som
det är just nu så är den
dåligt(obefintligt) markerad. VET ej var
den startar eller slutar och vägar/stigar
som gör att man helt plötsligt passerat
samma ställe 3 ggr.
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Det är en ynnest att ha en sån
underbar skog bara runt husknuten
här i Bro. Nu är vi ett gäng tjejer som
gärna motionerar där tillsammans,
(ensamma vågar vi inte gå där) och vi
alla blir lika förvirrade varje gång över
hur dåligt uppmärkt/markerad slingan
är.(Finns det ens kvar något
motionsspår där?) Finns det någon
möjlighet att få till markeringar hur
spåret går med enkla medel? Vet att
många fler skulle nyttja spåret om det
skedde någon form av

orgarförslag om att märka upp elljusspåret vid aktivitetsparken i Bro - KFN 20/0144-2 Svar på medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid aktivitetsparken i Bro : Medborgarförslag om att märka upp elljusspåret vid Aktivitetsparken i Bro0.pdf

"uppfräschning". Trist att behöva ta
bilen för att komma till ett bra spår när
det finns så fina möjligheter ett
stenkast från hemmet.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX

41 Återuppbyggnad av friluftsgården vid Lillsjön - KFN 18/0161-4 Återuppbyggnad av friluftsgården vid Lillsjön : Återuppbyggnad av friluftsgården vid Lillsjön

TJÄNSTESKRIVELSE

Maria Palm
Enhetschef Fritidsenheten
Fritidsavdelningen
+46 8-581 690 94
maria.palm@upplands-bro.se

Datum

2020-09-11

Vår beteckning

KFN 18/0161
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Återuppbyggnad av friluftsgården vid Lillsjön
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten om återuppbyggnad av
friluftsgården vid Lillsjön.

Sammanfattning
Lillsjö friluftsgård brann ner i maj 2018 och saknaden av denna byggnad har
varit stor hos kommunens invånare och föreningsliv. Beslut är taget och
investeringsmedel är avsatta för att bygga en ny. Detta är en rapport till
nämnden om processen och tidsplanen för återuppbyggnad.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2020.



Gestaltningsprogram, förslagsskiss Lillsjöns badplats, Kungsängen den
27 juni 2020.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Sedan Lillsjö friluftsgård brann ner i maj 2018 så har saknaden av denna
byggnad varit stor. Det har sedan dess funnits möjlighet till enklare
kioskverksamhet via olika typer av foodtrucks, men friluftsgården var mycket
mer än så. Tanken är att den nya friluftsgården ska utvecklas och nyttjas av
flera på varierande sätt. Genom det ökar vi även vuxennärvaron och tryggheten
i området.
I dagsläget så har vi genomfört en av två upphandlingar. Vi har genom
koncession upphandlat en entreprenör som ska driva den servering som ska
finnas i byggnaden, och vinnande anbud i upphandlingen var Petjos- utsedda
till årets företagare i kommunen. Anledningen till att den delen av
upphandlingen gjordes först är att på så sätt säkerhetsställa att utformningen av
den delen blir rätt anpassad och kommer att hålla en högre kvalitet.
Entreprenören kommer att själv bekosta inredningen av köket. Serveringen ska
vara av enklare sort med beredning och uppvärmning av mat. Ambitionen är att
den ska hållas öppen året runt.
Caféet och friluftsgårdens övriga funktioner kommer att rymmas under samma
tak. Först var tanken att det skulle vara två byggnader, men vi tror att detta
innebär en för stor kostnad då det kräver större investeringar som bland annat
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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2020-09-11

Vår beteckning

KFN 18/0161

ventilation och uppvärmning. Vi ska nu skriva avtal med vinnande part och
avtalet sträcker sig i åtta år. För att ge bästa möjligheten att bygga upp sin
verksamhet så tar vi ut en omsättningshyra. Ytan som entreprenören kommer
att nyttja är cirka 100 kvadratmeter plus uteservering.
Vi arbetar just nu med att få fram underlag till upphandlingen av själva
byggnaden. Det kräver en hel del kunskap och korrekt kravställande. Vi har fått
ovärderlig hjälp av upphandlingsenheten och av specialister på
samhällsbyggnadskontoret. Vi har tagit fram en ritning som täcker de
funktioner som ska vara i byggnaden. Den första ritningen som syns i bilagan
kommer att justeras för att få ner ytan, då vi inte tror att budget kommer att
räcka för att bygga så stort, men vi har hittat ytor som vi kan dra ner på men
fortfarande bibehålla alla funktioner. Bland annat så kommer vi att dra ner på
omklädningsytan och våtutrymmena. Det kommer endast att finnas enstaka
duschar i varje omklädningsrum, men alltid en tillgänglighetsanpassad samt en
HWC. En utedusch för att komplettera är också en möjlighet. Vi kommer att
dra ner storleken på klassrummet, men vi vill gärna ha minst 60 kvadratmeter
så man kan ha större möten och hela klasser. Detta rum kommer att vara
flexibelt med möbler på vagnar. Värmestugan ska ha generösa öppettider med
möjlighet att värma mat i ett pentry. Toaletten som är med utgång utåt kommer
att vara öppen stora delar av dygnet med hjälp av tidsinställt lås och tålig
inredning.
Vi lägger stor vikt vid säkerhet och tåliga materialval, såsom brandsäker
tegelfasad. Det kommer även att utvecklas i närområdet i naturreservatet. Detta
beskrivs närmare nedan, samt i bilagan.
Nuläge
Idéskiss finns framtaget samt inspirationsbilder och arbetet fortlöper. Viktiga
programfrågor är hållbarhet, naturmaterial, säkerhet för att motverka
vandalism, hög utnyttjandegrad av både skolor, föreningar och allmänhet.
Pågående utredningar.



Byggnadens exakta placering. Ny byggnad utgår från tidigare byggnads
placering. En fördel är om byggnaden kan vridas upp mot sjön. Både
väderstreckmässigt och utsikt.



Storlek på byggnad. Effektivisera ytorna så mycket som möjligt utan att
efterfrågade funktioner påverkas.



Samordning med ”badplatsprojektet”.



Samordning och utformning av café med ansvariga för
caféverksamheten



Strandskyddet
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Preliminär tidsplan.
Preliminär byggstart hösten 2020.
Preliminär inflyttning till månadsskiftet juni/juli 2021

Badplatsprojektet
I och med att Lillsjöserveringen ska återuppbyggas ska även utemiljöerna kring
Lillsjöns badplats ses över och utvecklas. Badplatsen ligger inom LillsjönÖrnässjöns naturreservat och den Övergripande Samhällsplaneringen har sett
många möjligheter till att skapa en mervärden för besöksmålet som helhet. I
dagsläget finns en hel del anordningar bland annat motionsspår,
frisbeegolfbana, lekplats, utegym, minigolfbana, volleybollplan mm. Men
området saknar flera aktiviteter och en tydlig sammanhållen gestaltning. Vi har
anlitat Topia Landskapsarkitekter för att göra ett gestaltningsprogram över
området, se bilaga.
Den inriktning och känsla vi vill nå på badplatsen är:


Förstärka aktivitet året om



Rumsskapande med en sammanhållen gestaltning



Locka till aktivitet och nyfikenhet



Rikta sig till alla åldrar



Utnyttja rumsligheter i skogskanten, locka till fortsatt rörelse in i skog
och natur



”Low tec”

Arbetet är tänkt att påbörjas efter badsäsongen 2020 och vara färdigställd till
våren 2021.

Barnperspektiv
Genom att återuppbygga friluftsgården vid Lillsjön ger vi barn och unga
tillgång till ytterligare en mötesplats. Lillsjö friluftsområde är en viktig plats
för barn och unga under hela året och en plats för rekreation och återhämtning.
Här kan barn få vara nära naturen. Mitt i naturen. Inspirerande aktiverande
platser stärker barns självkänsla och platstillhörighet.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
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Bilagor
1. Gestaltningsprogram, förslagsskiss Lillsjöns badplats, Kungsängen den
27 juni 2020.
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Lillsjöns badplats, Kungsängen
Gestaltningsprogram-förslagsskiss 19-06-27
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PANTONE 123 C
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Lillsjöns badplats - ett upplevelserik entré till
Lillsjöns naturreservat

Konstruktionen erbjuder många nya sittmöjligheter
och skapar en ny tillgänglig koppling till stranden.

Lillsjöns badplats rustas upp och blir en långsträckt
park med tydlig rumslighet, ett brett utbud av
aktiviteter och en ekologiskt rik naturmiljö.

Längs med parkens östra sida väller
naturreservatets artrikedom in i parken. Här
finner besökaren en böljande fond av artrika
långgräsplanteringar med ängsblomster, träd
och flerstammade solitärbuskar som kantas av
en ”boardwalk” av markbrädor. Integrerat i den
nya brynzonen finner vi ett pärlband av olika
aktivitetsrum och byggda element. Från norr till
söder finner vi en plattform för yoga och lugnare

En central axel av öppna flexibla gräsytor med
vyer ner mot vattnet ramas in av en förstärkt
brynzonsvegetation med ett flertal nya aktivitetsrum
och parkelement. Strandlinjen förstärks av en ny
gångbrygga vid den centrala badstranden som
förtydligar övergången mellan strand och park.

Upplands Bro kommun / topia landskapsarkitekter		

utegymnastik. Ett grönt blickfång i form av en
högrest dunge av kinesisk sekvoja. En barfotastig
som erbjuder stimulerande promenader för alla
sinnen. En ny elliptisk sandyta för strandsporter.
Vidare finner vi en lekkulle, en visuellt öppen
och gracil scen med tak för dans och större
utegymnastikgrupper. Längst i norr kompletteras
det befintliga utegymmet av en ”primitiv
parkourbana” av stock och trä för mer akrobatiska
rörelseaktiviteter.
Till väst finner vi en ny grillplats med generösa

Gestaltningsprogram-förslagsskiss/ Lillsjöns badplats / 2019-06-27

sittplatser för större sällskap. På andra sidan av
den bibehållna parkvägen finner vi en ny lekplats
med lekelement av naturmaterial som trä och sten.
Lekplatsen ramas in av naturlika buskplanteringar.
Lekytan ligger i anslutning till en entréplats för
den nya byggnaden där sociala ytor samlas
med funktionsytor för leveranser, transporter
och återvinning. Här finns ett lugnare rum för
exempelvis uteservering med skuggande pergola
inramat av mer traditionella finplanteringar. En
öppen entréyta övergår i ett pedagogiskt parkrum

med sittplatser för skolklasser inramade av
biotopplanteringar för ekologisk undervisning.
I parkens nordligare delar gallras vegetationen ur
och scenfunktionen flyttas till det nya läget för
att skapa en genomgående siktlinje och bättre
överblickbarhet genom parken.
Resultatet av åtgärderna blir en mer sammanhållen,
upplevelse- och artrikare park, en tydlig entré till
det nya naturreservatet och en större social tillgång
för Kungsängens invånare.
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Platsen idag
Lillsjöns badplats ligger i Upplands-Bro kommun
vid det nybildade naturreservatet Lillsjön-Örnässjön.
Naturreservatet erbjuder stora sammanhängande
skogsområden för friluftsliv och rekreation, svampoch bärplockning. I området finns en variation av
naturtyper med hällmarksskogar, sumpskogar,
ädellövskog, betesmarker och sumpskogar.

LILLSJÖNS BADPLATS

Enligt Länsstyrelsen har Lillsjön god ekologisk
och kemisk status och uppvisar höga naturvärden
med artrika växt- och djursamhällen. Sjön har flera
skyddsvärda arter och flera är rödlistade.
Platsen är tätortsnära belägen ca 10 min med bil
eller 40 min promenad och från Kungsängens
centrum. Till ytan är badplatsen med tillhörande
parkmark ca 30 000 kvm.
Badplatsen ligger vid naturreservatets entré i
anslutning till Lillsjötoppen med utsikt över Mälaren,
Bro och Stäket.

Kommunens målsättning för Lillsjöns badplats
- Skapa en sammanhållen gestaltning.
- Förbättra och förtydliga badplatsens rumslighet.

Lillsjön i sitt sammanhang.

- Skapa fler mindre intima rum.
- Locka till aktivitet och nyfikenhet.
- Möjliggör för aktiviteter året om.
- Badplatsen ska rikta sig till alla åldrar
- Utnyttja rumsligheter i skogskanten, locka till
fortsatt rörelse in i skog och natur.
- Arbeta med en robust ”Low tec”-gestaltning.

Utdrag ut Upplands-Bro Vision 2035:
”Vår livsstil formas av närhet till naturen och
Mälaren som stimulerar oss till uteliv. Våra varierade
utemiljöer ger möjlighet till spänning och äventyr,
men också tillgång till tystnad och stillhet, året runt.
Vårt breda engagemang för kultur, fritid, idrott och
motion bidrar till god hälsa.”
”Vi utvecklar våra småstadskvalitéer och skapar rika
förutsättningar för spontana och naturliga möten i
vardagen. Våra mötesplatser attraherar, engagerar
och förenar oss”
”Vi vårdar vårt vattenlandskap, vår natur och värnar
våra sammanhängande gröna stråk”.
Flygfoto över badplatsen idag (Upplands Bro, 2019).

Upplands Bro kommun / topia landskapsarkitekter		
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Analys av befintlig situation

Obefintlig brynvegetation i
direkt anslutning till badplatsen.

Lillsjöbadet har många goda kvaliteer och
stor utvecklingspotential. Vägen till platsen
från Granhammarsvägen och busshållplatsen
Hallonvägen är otydlig. Information och skyltar
saknas.
Parken har tre tydliga karaktärer: skogslunden,
aktivitetsparken och badstranden. Idag är éntreerna
till parken otydliga. Övergången mot naturreservatet
är dessutom mycket skarp då det saknas brynzon.
Om entréer tydliggörs och brynzonen utvecklas kan
parken få en starkare koppling till det angränsande
naturreservatet.

Lekplats och scen bryter visuell
koppling.
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1. Skogslunden
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Befintlig utrustning har ingen
enhetlighet i placering eller
estetiskt uttryck.

BE

Aktivitetsområdets styrka är de många funktioner
som erbjuds där idag. En stor av variation av
aktiviteter samsas på ytan. Platsen är idag
visuellt fragmenterad med de olika funktionerna
placerade utan någon inbördes relation till varandra.
Potientiella siktlinjer och vyer blockeras av platsens
möblering och vegetation. Området är i behov av
en tydligare ordning mellan parkens funktioner, och
förstärkta siktlinjer. Tydligare visuella kopplingar
mellan skogslunden och sjön skulle binda samman
platsen.
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3. Badstranden
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3. BADSTRANDEN
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Badstranden har en tydlig funktion men saknar
visuell inramning. Kopplingen till naturreservatets
strandpromenad är otydlig och behöver förstärkas.
Den visuella kopplingen mot sjön är delvis otydlig i
strandens västra del.
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2. Aktivitetsparken

K

Skogslunden är ett fridfullt rum där man upplever
stark naturkontakt. Detta rum har stor potential
som kontemplativ plats med sina pelarsalar av
lövträd. Idag är kopplingen till den övriga parken
bruten, från parkbadets sida sett så upplevs
parkens avslut vara vid den befintliga scenen.

ENTRÉ FRÅN /TILL
PARKERING

Visuell koppling mot sjön är otydlig.

Upplands Bro kommun / topia landskapsarkitekter		

Skogsridå och scen bryter idag
den visuella kopplingen till
Lillsjön
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N

Gångstråk med utblickar mot sjön
från söder
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Funktionsprogram
Serveringsbyggnad - Den nya byggnaden oavsett utförande - riktas ned mot sjön likt huset
som brann ned. I anslutning till huvudentrén finns
en hårdgjord yta där större grupper kan samlas.
Här finns uteservering under pergola med många
tillgängliga sittmöbler. Platsen kantas av robusta
blommande prydnadsplanteringar. Byggnadens
storlek och utformning är under utredning.
Handikapparkering i anslutning till byggnad.

PARKEN

fp

Scen - En ny scen byggs och placeras som en
spegling till den nya serveringsbyggnaden. Scenen
fungerar även som soltrappa/hängyta och kan
användas som uteklassrum. Utformning av LA,
samordnas med A. Scen för mindre orkester och
dansbana. Plats för för minst 32 sittande personer.

befintligt
utegym
f
be
ny

Sandstrand - Befintlig sandstrand med ny
inramning av brygga och sittkant i betong och trä.
En hårdgjord yta i anslutning till bryggan blir infart
för skötselfordon. Samlingsplats för större grupper.
Handikapparkering i anslutning till tillgänglig brygga.

NY SCEN
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pulkakulle

PARKEN

Utegym - Befintligt utegym med ny inramning och
kulör. Aktivitet för 6 personer.

NY SERVERING
entrézon

befintliga granar

Beachvolleybollplan - Ny bollplan i sand för
volleyboll. Spel för 8 personer.
beachvolleybollplan

Lekplats - En ny natur-”low tech”-lekplats anläggs
i anslutning till serveringbyggnaden. Lekplatsen ska
tilltala barn i åldrarna 0-12 år.

barfota

Yogaplattform - Placerad med vy ut över sjön.
Träplattform för yoga eller annan aktivitet. Kan
användas som soldäck. Aktivitet för 10 personer.

ny p

rome

nads

tig

grillplats

stig

yogaplattform/
soldäck
sittmöbler

Minigolfbana - Ny minigolfbana med slinga runt
badplatsen. Aktivitet för 48 personer.

lekyta

bef promenadstig

Parken - Plats för picnic, idrott och evenemang för
flera hundra personer.

be

parkour

en

om

SANDSTRAND

Grillplats - Tre större grillar, betongplatå för
engångsgrillar och sittplatser för 24 personer.
Sopkärl
Badtorn och bryggor - Befintligt badtorn och
bryggor med nya placeringar.
brygga

Nya promenadstigar - Nya tillgängliga stigar i
stenmjöl anläggs för att knyta samman östra och
västra sidan av badplatsen.

tillgänglig brygga

PARKERING

LILLSJÖN
hopptorn

N
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Koncept: vegetation och rumslighet

PARKEN

Skogsbryn - Gallring av ungsly utförs i befintligt
skogsbryn för att skapa bättre genomsiktlighet och
övergång till nytt parkbryn.

sik

Pelarsal - Gallring av befintlig vegetation för
att uppnå pelarsalskaraktär med cirka 10 meter
mellan stammarna. Trädsalen kantas i partier av
buskvegetation som slån och hägg.

SKOGSBRYN
SKOGSLUNDEN

Parkbryn - Gräsytan får en ny inramning genom
nyplantering av barr- och lövträd i grupper.
Ängsvegetation etableras i markskiktet som slås
2 ggr per år. Ängen bidrar till rumskapandet men
bibehåller platsens överblickbarhet. Aktivitetsytor
och sittplatser integreras i parkbrynet.
Parken - Öppen flexibel klippt gräsyta som kantas
av trädplanteringar i brynzonen.

je
tlin

PARKBRYN
PARKBRYN

SKOGSBRYN

PARKEN

Vattenbryn - Befintlig vassvegetation kompletteras
med robusta våtmarksplanteringar.
Sandstrand - Stranden ramas in av sittkant
i betong och trä. Sanden fylls på och harvas
säsongsvis.
Gläntan - Befintlig glänta söder om minigolfbanan
ramar i en ny naturlekyta. Trädplanteringen
kompletteras med woodlandvegetation i skuggiga
lägen som ramar in lekplatsen.

SKOGSBRYN

PARKEN
SKOGSBRYN

Perennplantering - Invid den nya
serveringsbyggnaden och minigolfbanan planteras
ett stråk av robusta perenner att njuta av från
uteserveringen. Ett utmärkande vårdträd planteras
på entréytan.

PERENNPLANTERING

PELARSAL

VATTENBRYN

GLÄNTAN

sikt

linje

STRANDEN

SKOGSBRYN

Konceptplan 1:1000 (A3)
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Koncept: vegetation, utrustning och
materialitet

växtkoncept

Öppen gräsyta

inspiration

Klippt gräs möte långgräs, ängsörter & vildblomster

Yoga-plattform

Skogs- och våtmarksplanteringar

Avgränsande
blomsterplanteringar

Smitvägar

Inramning av strandkant med strandbryggor av trä

Kryddträdgård

Rum för utomhuspedagogik

färger och material

Naturmaterial - trä och sten

Kolat trä

Fallskyddsbark

Vädrat stål

Målade trädetaljer:
NCS 4550 Y70R

utrustning

Stenblockssnurra
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Stockar och stammar

Gestaltningsprogram-förslagsskiss/ Lillsjöns badplats / 2019-06-27

Barfotastig

Möbler och objekt i trä

Robusta bänkar i
trä

Lackade ståldetaljer:
RAL 8012 Rotbraun

Parkourbana i
trä

Lackade ståldetaljer:
RAL 6021 Blassgrün

Markbräder
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Illustrationsplan

Befintlig skogsglänta
med frisbeegolf
Sopkärl
Brynzonsplantering
Primitiv parkour
Befintligt utegym

Gallring befintlig
brynvegetation

Skogsminigolf

Brädgång
Biotopplantering
& uteklassrum för
undervisning

Brynzonsplantering
Scen & dansbana
Sopstation
Pulkakulle
Öppen gräsyta

Sopkärl

Entréyta
Småbarnslek &
gunglek

Pelarsal av kinesisk
sekvoja

Finplantering &
fikaplats med
pergola

Barfotastig

Beach -volleyboll
-handboll & -fotboll
Barfotastig

Sopkärl

Öppen gräsyta
Grillplats

Våtmarksplantering

Yogaplattform

Klätterlek och
naturlek med
lekbuskage

Solsoffa
Badstrand

Utedusch
Befintlig skogsglänta
kompletterad med
woodland plantering

Brygga

Brygga för rullstol

Hopptorn

Illustrationsplan 1:1000 (A3)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

2020-09-13

Vår beteckning

KFN 20/0167
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Remissvar angående namnsättning av ny
sporthall
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiv till namnberedningens
förslag då namnet har starka kopplingar både till kommunens historia,
platsen och idrotten.

Sammanfattning
En ny multisporthall har byggts bredvid Kungsängens sporthall längs
Klockvägen i Tibble, Kungsängen och behöver ett namn. Hallen kommer att
användas för bordtennis men också för andra sporter och evenemang, vilket gör
det olämpligt att benämna den som enbart bordtennishall.
Namnberedningsgruppen har tagit fram ett förslag och skickat förslaget på
remiss för att få in synpunkter. Namnberedningsgruppen föreslår namnet
Hammarhallen.
Kultur- och fritidskontoret är mycket positiva till namnet Hammarhallen.

Beslutsunderlag


Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020.



Remiss angående namnsättning av ny sporthall i Tibble, Kungsängen.



Bilaga, karta Hammarhallen.

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

En ny multisporthall har byggts bredvid Kungsängens sporthall längs
Klockvägen i Tibble, Kungsängen och behöver ett namn. Hallen kommer att
användas för bordtennis men också för andra sporter och evenemang, vilket gör
det olämpligt att benämna den som enbart bordtennishall.
Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och
kommunala verksamheter i kommunen. Namnberedningsgruppen föreslår
namnet ”Hammarhallen” på den nya sporthallen.
För att få in synpunkter på förslaget har namnberedningsgruppens förslag
skickats ut på remiss till berörda nämnder, fastighetsägare,
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

2020-09-13

Vår beteckning

KFN 20/0167

hembygdsföreningar och andra. Beslut tas sedan i Tekniska nämnden. Kulturoch fritidskontoret har representanter med i namngivningsgruppen som varit
rådgivande under beredningen.
I remissen beskrivs att en hammar kan betyda stenig höjd, stenbacke eller
moränkulle som sticker upp över lägre belägna dalstråk, vilka är vanligt
förekommande i Gröna dalen/Tibble i Kungsängen. Namnet Ekhammar är en
sammansättning med just ändelsen -hammar och detta namn finns redan i
området, både Ekhammars gård längre österut och Ekhammarskolan med
Ekhammarhallen i anslutning.
Vidare framhåller namnberedningsgruppen att ordet hammare också kan
associeras till hårda slag i flertalet sporter, vilket också kan passa i namnet på
en sporthall.
Namnberedningsgruppen konstaterar att namnen på sporthallarna
Hammarhallen och Ekhammarhallen blir lika. De bedömer dock att risken för
förväxling av namnen på sporthallarna är liten då de har helt skilda
belägenhetsadresser (vägnamn).
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kultur- och fritidskontoret är mycket positiva till namnet ”Hammarhallen”. Det
är fint att den fångar platsen och naturens gestaltning. Hammarhallen passar
också väl ihop med övriga namn i området genom att förstärka platsen utan att
namnen för den skull smälter ihop helt. Liksom namnberedningsgruppen anser
också kultur- och fritidskontoret att hammaren kan symbolisera flertalet sporter
så som exempelvis bordtennis, men även innebandy, tennis eller handboll.
Bordtennisspelaren Kjell Johansson, 1946-2011, kallades även för hammaren
och var en av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika bordtennisspelare.
Kultur- och fritidskontoret anser sammanfattningsvis att namnberedningens
namnförslag på ett positivt sätt anknyter till både kommunens historia, platsen
och idrotten.

Barnperspektiv
Namnsättning av hallen kan ge barn och unga en förstärkt känsla av platsen
och den omgivning hallen står i. Genom att ge hallen namnet ”Hammarhallen”,
med tillhörande beskrivning om bakgrunden till namnet, skapas nyfikenhet för
platsens historia. Det är bra att skapa anläggningar med namn som inspirerar
till rörelse och stimulerar fantasin och/eller direkt anknytning till platsen.
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Datum

2020-09-13

Vår beteckning

KFN 20/0167

Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
1. Remiss angående namnsättning av ny sporthall i Tibble, Kungsängen.
2. Bilaga, karta Hammarhallen.
Beslut sänds till
 Tekniska nämnden
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Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Namnberedningsgruppen

Sida 1 av 1

Datum

Diarienummer

2020-09-07

TN 20/0399

Remiss angående namnsättning av ny sporthall i Tibble,
Kungsängen
En ny multisporthall har byggts bredvid Kungsängens sporthall längs Klockvägen i
Tibble, Kungsängen och behöver ett namn. Hallen kommer att användas för
bordtennis men också för andra sporter och evenemang, vilket gör det olämpligt att
benämna den som enbart bordtennishall.
Namnberedningen föreslår namnet Hammarhallen.
En hammar kan betyda stenig höjd, stenbacke eller moränkulle som sticker upp över
lägre belägna dalstråk, vilka är vanligt förekommande här i Gröna dalen/Tibble i
Kungsängen. Namnet Ekhammar är en sammansättning med just ändelsen -hammar
och detta namn finns redan i området, både Ekhammars gård längre österut och
Ekhammarskolan med Ekhammarhallen i anslutning.
En hammare kan också associera till hårda slag i flertalet sporter, vilket också kan
passa i namnet på en sporthall.
Namnberedningen anser att risken för förväxling av namnen på sporthallarna är liten
då de har helt skilda belägenhetsadresser (vägnamn)
Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och
kommunala verksamheter i kommunen. För att få in synpunkter på förslaget skickas
en remiss ut till berörda nämnder, fastighetsägare, hembygdsföreningar och andra.
Beslut tas sedan i Tekniska nämnden.
Synpunkter på förslaget skickas till Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden, 196
81 Kungsängen eller via e-post tekniskanamnden@upplands-bro.se senast den 2
oktober 2020.
Vid frågor, kontakta Annika Askeljung Jonsson, telefon 08-581 692 11 eller e-post
kartor@upplands-bro.se.

Namnberedningsgruppen

Bilaga 1: Karta

POSTADRESS

BESÖKSADRESS
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Furuhällsplan 1
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TELEFAX
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50

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

0

50

100

150

200

250 [m]

1:3 274

TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

2020-09-13

Vår beteckning

KFN 20/0168
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Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Remissvar angående namnsättning av
aktivitetsparken i Bro
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden är mycket positiv till namnberedningens
namnförslag ”Stjärnparken”.

Sammanfattning
En aktivitetspark har byggts i Bro och behöver få ett namn.
Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och
kommunala verksamheter i kommunen. Namnberedningsgruppen föreslår att
aktivitetsparken får namnet ”Stjärnparken”.
Förslaget syftar till att ge aktivitetsparken ett kort, enkelt namn som är lätt att
uttala och som ger positiva associationer till både stjärnor i rymden och alla
”stjärnor”, människor som vistas i och nyttjar parken.
Det pågår också ett konstprojekt i vilket det är tänkt att lokala barn och
ungdomar i samarbete med konstnären kommer att slutföra det konstverk som
inom kort ska pryda parken med temat ”Stjärnor i Bro”.
Kultur- och fritidskontoret anser att namnförslaget på ett positivt sätt anknyter
till både till nutid, dåtid och framtid.

Beslutsunderlag
1. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020
2. Remiss angående namnsättning av aktivitetsparken i Bro.
3. Kartbilaga Stjärnparken, Bro.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
En aktivitetspark har byggts i Bro och behöver få ett namn.
Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och
kommunala verksamheter i kommunen. Namnberedningsgruppen föreslår att
aktivitetsparken får namnet ”Stjärnparken”.
För att få in synpunkter på förslaget har en remiss skickats ut till berörda
nämnder, fastighetsägare, hembygdsföreningar och andra. Beslut tas sedan i
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Datum

2020-09-13

Vår beteckning

KFN 20/0168

Tekniska nämnden. Kultur- och fritidskontoret har representanter med i
namngivningsgruppen som varit rådgivande under beredningen.
Namnberedningsgruppen beskriver att förslaget syftar till att ge
aktivitetsparken ett kort, enkelt namn som är lätt att uttala och som ger positiva
associationer till både stjärnor i rymden och alla ”stjärnor”, människor som
vistas i och nyttjar parken.
Vidare beskriver namnberedningsgruppen att ett konstprojekt pågår där det är
tänkt att lokala barn och ungdomar i samarbete med konstnären kommer att
slutföra det konstverk som inom kort ska pryda parken med temat ”Stjärnor i
Bro”. Konstverket kommer bland annat att innehålla bilder tagna av
amatörastronomen Nils Tamm från observatoriet i Kvistaberg utanför Bro
under det tidiga 1900-talet.
Kultur- och fritidskontorets yttrande
Kultur- och fritidskontoret är mycket positiv till namnförslaget ”Stjärnparken".
Namnet anknyter på ett fint sätt till platsens historia med Kvistabergs
observatorium. Ordet fångar upp alla barn och unga och deras drömmar när de
blickar mot stjärnorna. Namnet förstärker också konstverket ”Stjärnor i Bro”
som bidrar till bilden av ett samhälle präglat av värme och gemenskap för alla
stjärnor som bor och verkar i kommunen.
Sammanfattningsvis anser kultur- och fritidskontoret att namnförslaget på ett
positivt sätt anknyter samman nutid, dåtid och framtid.

Barnperspektiv
Namnsättningen av parken kan komma att stärka barn och ungas självkänsla
och platstillhörighet. Genom att ge parken namnet ”Stjärnparken” och göra
barnen till medskapare av sin närmiljö skapas stolthet och känsla av
sammanhang och framtidstro. Det är viktigt att utforma platser som är
inkluderande och inspirerande för en trivsam livsmiljö.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef

Bilagor
• Remiss angående namnsättning av aktivitetsparken i Bro.
•

Kartbilaga Stjärnparken, Bro.
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Datum
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Beslut sänds till
• Tekniska nämnden
• Namnberedningsgruppen

Vår beteckning

KFN 20/0168
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Remiss namnärende
Samhällsbyggnadskontoret
Namnberedningsgruppen

Sida 1 av 1

Datum

Diarienummer

2020-09-07

TN 20/0398

Remiss angående namnsättning av aktivitetspark i Bro
En aktivitetspark har byggts i Bro och behöver nu ett namn.
Namnberedningen föreslår namnet Stjärnparken.
Förslaget syftar till att ge aktivitetsparken ett kort, enkelt namn som är lätt att uttala
och som ger positiva associationer till både stjärnor i rymden och alla ”stjärnor”,
människor som vistas i och nyttjar parken.
Ett konstprojekt pågår där det är tänkt att lokala barn och ungdomar i samarbete med
konstnären kommer att slutföra det konstverk som inom kort ska pryda parken med
temat ”Stjärnor i Bro”. Konstverket kommer bland annat att innehålla bilder tagna av
amatörastronomen Nils Tamm från observatoriet i Kvistaberg utanför Bro under det
tidiga 1900-talet.
Namnberedningsgruppen ansvarar för beredning av namn på vägar, platser och
kommunala verksamheter i kommunen. För att få in synpunkter på förslaget skickas
en remiss ut till berörda nämnder, fastighetsägare, hembygdsföreningar och andra.
Beslut tas sedan i Tekniska nämnden.
Synpunkter på förslaget skickas till Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden, 196
81 Kungsängen eller via e-post tekniskanamnden@upplands-bro.se senast den 2
oktober 2020.
Vid frågor, kontakta Annika Askeljung Jonsson, telefon 08-581 692 11 eller e-post
kartor@upplands-bro.se.

Namnberedningsgruppen

Bilaga 1: Karta

POSTADRESS
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