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Förslag till beslut
Tekniska nämnden godkänner verksamhetsrapport per den 31 augusti 2020 och
överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall
för perioden maj till augusti 2020. Tekniska nämnden redovisar sammantaget
ett överskott på 5 802 tkr för andra tertialen. Affärsverksamheterna redovisar
ett underskott på 1 445 tkr för andra tertialen.
På helår bedöms parkeringsintäkterna tillsammans med mätintäkterna bli 2 200
tkr lägre än budget, men bedömningen är att verksamheterna genom
besparingsåtgärder såsom att öka ytor äng istället för att hålla ytor klippta, att
inte anlita konsultstöd och att föräldraledig inte ersätts under året med mera,
bidrar till att helårsprognosen är en budget i balans.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2020

Ärendet
Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall
för perioden maj till augusti 2020. Tekniska nämnden redovisar sammantaget
ett överskott på 5 802 tkr för andra tertialen. Affärsverksamheterna redovisar
ett underskott på 1 445 tkr för andra tertialen.
På helår bedöms parkeringsintäkterna tillsammans med mätintäkterna bli 2 200
tkr lägre än budget, men bedömningen är att verksamheterna genom
besparingsåtgärder såsom att öka ytor äng istället för att hålla ytor klippta, att
inte anlita konsultstöd och att föräldraledig inte ersätts under året med mera,
bidrar till att helårsprognosen är en budget i balans.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Tekniska nämndens verksamheter berör i allra högsta grad barn och unga i sin
vardag. Tertialrapporten lyfter på vilket sätt verksamheterna verkar för att det
ska vara tryggt och snyggt att vistas i och röra sig i kommunen.

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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1

Inledning

1.1 Vinjett
Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen genom
att förvalta och sköta befintligt bestånd. Projekt inom ramen för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har påbörjats och några fortskrider såsom gång- och
cykelväg längs Bygdegårdsvägen.
Ett större brott på Norrvattens ledning vid Korsängen inträffade i juni, liknande
händelsen i april. Nödvattenförsörjning av Ekhammarsområdet med mindre
nödvattentankar och försörjning med brandslang från brandposter. Norrvattens ledning
är nu till stora delar utbytt.
Avfall har haft stort fokus på förberedelserna inför den nya insamlingsentreprenaden
med start i oktober. Stora insatser har gjorts i avfallssystemen, kommunikationsarbetet
och den nya taxan som skall beredas politiskt under sensommaren och hösten.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät,
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom
myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer.
Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för
namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-,
exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska
avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.
Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är
organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall
respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef.

1.3 Viktiga händelser under året
Sammanfattning:
Coronapandemin har påverkat framförallt mätverksamheten där efterfrågan sjunkit
drastiskt och parkeringarna i Kungsängen som har låg beläggning, båda påverkar
intäktssidan. Medarbetare från Mät/GIS, VA och Gata/Park/Trafik samt staben har
under våren omallokerats för att stödja andra verksamheter såsom socialtjänsten och
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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Kontaktcenter. För avfallsverksamheten har coronapandemin lett till ett ovanligt högt
tryck på kretsloppscentralerna. Det märks att mer tid har lagts på hemma-projekt med
täta besök på kretsloppscentralerna under hela sommaren som följd. VA-driftens arbete
har påverkats genom att alla typer av hembesök nu skjuts på framtiden. Höstens
vattenmätarbyten kommer att ske på frivillig basis för berörda fastighetsägare.
Några projekt som genomförts hittills under 2020 är byggnation av bullervall längs med
Granhammarsvägen och trafikomledningar för byggande av cirkulationsplatser vid
trafikplats Brunna samt flertalet trygghetsskapande projekt. Under sommaren har flera
upphandlingar varit ute för anbudsräkning för projekt i trafik- och
tillgänglighetsprogrammet. Pågående projekt är gång- och cykelväg längs med
Bygdegårdsvägen samt anslutande gång- och cykelväg vid Klövtorpsvägen.
Frölundavägen som leder ner till Frölunda naturreservat har, efter beslut i Tekniska
nämnden och av Kommunfullmäktige, övergått från enskild till kommunal väg.
Åtgärder för att för att få kommunal standard på vägen har genomförts med
ombudgeterade medel från Kungsängens Torg. Omläggning av beläggning har skett på
bland annat Lillsjö badväg och Effektvägen som båda var i stort behov av ny
beläggning.
Inom mät- och GIS-verksamheten kan beställningar av kartor och mättjänster nu göras
via kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. Ett projekt för att digitalisera
detaljplaner har påbörjats tillsammans med planavdelningen och förberedelser för 3Dmodelleringar pågår.
Nya avfallsföreskrifter har beslutats i KF, liksom i de övriga samverkande kommunerna
Håbo, Knivsta och Sigtuna, för att kunna införa den nya insamlingsmodellen med
fyrfack i oktober 2020.
VA-utbyggnaden på landsbygden fortgår. På Ådö är entreprenadarbeten avslutade i
området Sågbacken och anslutning av fastigheterna kan påbörjas inom kort, i Ådö skog
är förhoppningen att påbörja arbeten under hösten men tidsplanen är beroende av ett
kommunalt övertagande av Ådövägen och Lantmäteriets fastighetsutredning som båda
behöver beslutas innan entreprenaden kan påbörjas. Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är
långt framskridna och utbyggnad och anslutning av dessa beräknas också påbörjas
under hösten.
En taxeöversyn är genomförd och vi ser behovet av flera taxehöjningar de kommande
åren till följd av stora investeringsvolymer och rekryteringsbehov både tidigare år och
framåt i tiden. Framförallt UBS-ledningen och VA-utbyggnaden på landsbygden driver
ökade kostnader.
Gata/Park/Trafik-enheten
Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2020: Flera projekt inom Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda innan årets slut.
Dock finns en risk att upphandlingar drar ut på tiden då det är resursbrist på
upphandlingsenheten.
Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande åtgärder
utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka fastigheter som är
bullerutsatta i kommunen är genomförd och förslag på tänkbara åtgärder samt vilka
kostnader dessa är förknippade med kommer att framgå i förslag till handlingsplan. Ett
av åtgärdsförslagen är genomförd och berör bullerutsatta fastigheter längs med
Granhammarsvägen norr om E18. Riktvärden för bullernivåer i kommunen är beslutade.
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020

4(21)

74 Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden - TN 20/0165-1 Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden : Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden

Trygghetsskapande åtgärder: Enheten har varit med på ett flertal trygghetsvandringar
sedan årsskiftet, vilket resulterat i en åtgärdsplan för 2020. Åtgärdsplanen bygger på
iakttagelser från trygghetsvandringar, men även på synpunkter från medborgare och
polis samt enhetens egna iakttagelser. Samtliga åtgärder är redan genomförda såsom
röjningsarbete med mera. Det som är kvar är ett par belysningskompletteringar i
kommunen för att öka tryggheten. Allt kommer att redovisas i en trygghetsrapport
avseende år 2020.
Vägvisningsplan: Projektet innefattar inköp och utbyte av befintliga vägvisningsskyltar
till regelrätt skyltning mot utpekade målpunkter. Arbetet är klart i Kungsängen och
Brunna. Under hösten 2020 kommer skyltar för Bro beställas och sättas upp.
Beläggning: De stora temperaturväxlingarna, framförallt under vintern 2018/2019, har
medfört extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter
på många av kommunens vägar. Planering av årets beläggningsarbeten är genomförd
och arbeten med omläggning pågår. Arbeten har även genomförts med förstärkningar av
befintlig vägmålning, framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid
de större vägarna.
Belysning: Belysningen kommer förstärkas i områden som upplevs som mörka och
otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. Ronderingar samt drift och
underhåll på befintlig belysning har genomförts och i några områden har armaturer bytts
ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska
upplevas tryggare, bättre och trevligare. Arbete med att flytta ut belysningscentraler
pågår.
Investering till upplag: En behovsanalys är framtagen för att analysera behovet av
upplagsytor utifrån den driftverksamhet som kommunen har.
Parkeringsåtgärder Kungsängen: Projektering för mindre ombyggnation av befintlig
infartsparkering vid Kungsängens station är klar och upphandling av entreprenör pågår.
Dock finns en risk att upphandlingar drar ut på tiden då det är resursbrist på
upphandlingsenheten. Syftet med ombyggnationen är att skapa fler parkeringsplatser på
befintligt yta. Arbeten pågår även med att tillskapa sex nya parkeringsplatser längs med
Furuhällsvägen för korttidsparkering.
Gröna dalen: Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av
kommunfullmäktige 16 maj 2018. Kommunen fick i slutet av år 2018 statsbidrag för att
kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen i området, men också med att
tillgängliggöra naturen. Många tjänstemän inom tekniska avdelningen är delaktiga i
projektet med Gröna dalen.
Cykelstrategi: Arbetet med cykelstrategin pågår. Syftet med den är att öka cyklandet,
utveckla planering, utveckla byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det
hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen
och skapa nya resmönster. Årsbokslut kommer genomföras och redovisas.
Digitalisering: Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter fortskrider. Med
hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och mycket av informationen
tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan uppdateras kontinuerligt med
information och ett tätt samarbete mellan GIS-enheten och övriga verksamheter är
viktig.
Drift (vinterväghållning): Hittills under 2020 har det varit en mild vinter med lite
snöfall. Dock har det varit växlande temperaturer runt 0 grader, vilket medfört vissa
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halkbekämpningsåtgärder.
Drift (gatumark):· Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med snabba
väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare spricker, vilket
innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska risken för trafikskador
och olyckor samt även för att behålla vägkroppens hållbarhet. År 2019 inleddes med
kraftiga väderomslag, vilket medförde mycket skador på vägarna. Detta medför ökade
kostnader för beläggningsarbeten och för den egna driften för lagning av potthål och
större skador även under 2020. Förutom det som är utlagt på entreprenad bedriver
verksamheten mycket arbete inom drift och underhåll i egen regi. Exempelvis lagning
av potthål i asfalten, omhändertagande av sopdumpningar och skrotbilar, lagning av
påkörda stolpar, lagning kantsten, säkerställer att fastighetsägare klipper sin häck vid
risk för att den skymmer sikten i korsningar, städning på allmänna platser samt
nedtagning av en del träd. En hel del vegetation är röjd för att skapa bättre sikt och på så
sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator
och parkeringar.
Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på kommunal mark
som kan utgöra en risk. Verksamheten arbetar även mycket för att bevarar den skog och
natur som kommunen har.
Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett par
hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabel
hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen och på Enköpingsvägen vid Urfjäll.
Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar fortsätter under 2020.
Detaljplaner och exploateringsprojekt: Enheten deltar aktivt i arbeten vid
framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunens
intressen och framföra krav och synpunkter.
Mät/GIS-enheten
Effekten av Corona-pandemin: Mät- och GIS-verksamhetens medarbetare kan till stor
del klara sitt arbete hemifrån alternativt arbetar på ett sätt som gör att medarbetarna kan
följa folkhälsomyndighetens rekommendationer (ensamarbete i fält). Detta har medfört
att sjukfrånvaron inte har ökat under perioden. Däremot har inflödet av
mätningsärenden (nybyggnadskartor, lägesinmätningar, utsättningar) och särskilt
förrättningsförberedande mätärenden som beställs av Lantmäteriet enligt avtal påverkats
negativt. Mät- och GIS-verksamheten har även lånat ut personal för administrativt stöd
till socialtjänsten.
Digitala detaljplaner: Verksamheten driver tillsammans med planavdelningen ett
projekt med syfte att anpassa verksamhet och system för att följa nya regler och
riktlinjer vid framtagande av detaljplaner. Projektet ska också förbereda för
digitalisering av redan lagakraftvunna detaljplaner. Projektet är påbörjat och första
redovisningen väntas till hösten 2020.
Synkroniserat fastighetsgränser med Lantmäteriet: Upplands-Bro kommun har
tecknat avtal med Lantmäteriet om att synkronisera vår databas med fastighetsgränser
med Lantmäteriets fastighetsgränser samt att fortsättningsvis arbeta enligt en standard
som förenklar informationsutbytet mellan Lantmäteriet och kommunen. Mät&GISenheten har förberett för detta genom att skaffa in lämpliga programvaror och påbörjat
processen med att arbeta enligt den nya standarden.
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Informationssäkerhet: I och med att GIS-användningen ökar och allt fler använder
GIS och mängden information (geodata) ökar, samtidigt som krav på
informationssäkerhet ökar, krävs det att vi har bra koll på information och rutiner. GISverksamheten lägger därför ner mycket arbete på aktiviteter som syftar till en säker
informationshanteringsmiljö.
3D: Utveckling inom GIS rör sig allt mer mot 3D. Mät&GIS-enheten stöttar andra
verksamheter i detta arbete genom att köpa och samla in 3D-data, genom att tillse att vi
har systemlösningar och genom att vi har kompetens för det. Som ett led i detta har en
3D-modell över kommunen tagits fram och håller på att vidareutvecklas för framtida
användning inom bland annat översiktlig planering.
E-tjänster: Beställning av mät- och karttjänster kan nu beställas via e-tjänst.
Avfallsenheten
Upphandlingar kopplade till införandet av fyrfack: Alla upphandlingar som behövs
inför införandet av fyrfack är nu genomförda. Just nu pågår arbetet med att starta upp
entreprenaderna på ett så bra sätt som möjligt för att göra övergången och uppstarten så
smidig som möjligt.
Övriga upphandlingar: 2020 är ett år när många av avfallsenhetens upphandlingar
löper ut. Samarbetet med grannkommunerna har gett möjlighet att samverka kring även
andra upphandlingar. Upphandling av insamling av fett och slam är genomförd och
upphandling kring avfallet på kretsloppscentralerna pågår fortfarande.
Avfallsföreskrifter och taxor: Nya avfallsföreskrifter har tagits fram och beslutats i
kommunfullmäktige för att kunna träda i kraft i samband med den nya entreprenaden.
Arbetet med förslag på den nya taxan är i slutskedet och kommer att lämnas till beslut
inom kort.
Kretsloppscentralerna: Arbetet med att utreda möjligheterna att i framtiden skapa en
ny kretsloppscentral fortskrider. En medborgardialog har genomförts via en
enkätundersökning riktad till kretsloppscentralernas besökare. Under sommaren har
personalutrymmena på centralerna genomgått en lättare renovering för att skapa en
trevligare arbetsmiljö. Nya kök och kontorsytor har skapats, samt en del mindre insatser
ute på stationerna i form av extra förrådsutrymmen och regnskydd vid farligt avfallsorteringen. Arbetet med att hitta "värdematerial" som kan ge avkastning för ytterligare
förbättringar pågår. Första steget var en separat insamling av kablar, i oktober är planen
att även blybatterier och metallskrot ska ge en bättre ersättning än idag.
Avfalls-app: En avfalls-app för Upplands-Bro kommun kommer att lanseras inför den
nya entreprenaden i oktober. Appen har potential att bli en utmärkt kommunikationsväg
för att rapportera driftstörningar och tömningsdagar, samt att informera om speciella
event och utbilda invånarna i avfallshantering. En test-version kommer att lanseras
vilken dag som helst, och en färdig version skall finnas att ladda hem i tid för
entreprenörsbytet.
VA-enheten
Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Inga pågående projekt för
tillfället. En ny redundansledning i Musikvägen planeras under hösten.
Tillskottsvatten och områdesfilmning: Allt material från tidigare områdesfilmningar
är nu bearbetat och ett tjugotal åtgärder identifierade och planerade för utförande i egen
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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regi under våren och hösten. Tillskottsvattengruppen har arbetat vidare med prioriterade
områden för vidare utredning och åtgärder. Systematisk brunnsinspektion och
inmätning av brunnslock och vattengångar där de saknas fortgår under året.
Exploateringar och tillväxt: Ett flertal planprojekt och exploateringar pågår men har
bromsat in och är inte lika intensiva som tidigare år. En följd av det är att verksamheten
arbetar betydligt mer med förebyggande underhåll.
Underhållsskuld: Förnyelseplanen färdigställdes i höstas och ett flertal
underhållsinsatser är planerade till följd av den. Störst är rensning av sediment i
Tibbledammen som avslutas i september.
Upprustning av äldre pumpstationer har fortgått med utbyten av pumpar och styr- och
elsystem. Planering för fiberanslutning till alla pumpstationer för att öka
driftssäkerheten och minska antalet kommunikationsfel och jourutryckningar är
färdigställd och genomförande sker senare i år.
Stora VA-projekt: Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla
pågår och ett större försvarsarbete för anslutning av Tegelhagen är genomfört.
VA-utbyggnad på landsbygden: Utbyggnad i området Sågbacken är klart, anslutning
sker under hösten.
Projektering av Ådö skog är färdigställd och inväntar beslut om ett kommunalt
övertagande av Ådövägen samt Lantmäteriets fastighetsutredning.
Fastighetsutredningen är överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen och vi saknar
för närvarande information om när beslut kan förväntas.
Utbyggnad och anslutning av Tjusta är färdigprojekterad och upphandling sker under
hösten. I Håbo-Tibble kyrkby har omfattande utredningsarbete utförts under vintern och
våren med inmätningar och filmning av ledningar för att statusbedöma anläggningen.
Skydd och säkerhet: Vi har en aktuell krisberedskapsplan som sattes på prov och kom
till användning i samband med storläckorna på Skolvägen i april och juni. Det har
funnits visst behov av uppdatering, vilket har skett under våren och sommaren.
Digitalisering: I dagsläget är ca 600 digitala vattenmätare monterade och arbetet med
att byta ut samtliga fortsätter. Under våren har vi införskaffat och utbildat oss i de
system som hör till dem, exempelvis ett läcksöknings- och larmsystem som analyserar
fjärravläsningarna. Dricksvattengruppen arbetar kontinuerligt med det.
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2

Mål och resultat

2.1 Nämndmål: Utökad dialog
Beskrivning

Upplands-Bro-borna har en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. I
demokratiprocessen ingår medborgardialoger med syftet att skapa mötesplatser för
invånarna. Vi vill att fler Upplands-Brobor deltar och är med i utvecklingen av
kommunen, därför bygger vi vidare på tidigare erfarenheter och utvecklar arbetet med
medborgardialoger med målet att genomföra minst ett större dialogprojekt. Vi fortsätter
även att skapa bättre förutsättningar för att hantera och ta hand om synpunkter och
klagomål med återkoppling till medborgaren.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer för att uppnå en god dialog
och service till medborgarna.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Antal genomförda
medborgardialoger

1

1

1

Antal genomförda
medborgarenkäter om
upplevd
trygghet/säkerhet

0

1

1

100%

100%

100%

93%

91%

90%

Andel medborgarförslag
som besvaras inom ett
år
Andel frågor som
besvaras direkt av
Kontaktcenter när
någon kontaktar
kommunen

Antal genomförda medborgardialoger

På grund av rådande pandemi har medborgardialogen utförts genom enkätutskick till
samtliga hushåll i Brunna. Tekniska avdelningen ville få in synpunkter, behov och
önskemål kring utveckling av en spontanidrottsplats.

2.2 Nämndmål: Hållbar miljö
Beskrivning

En viktig uppgift är att minska vår negativa påverkan på miljön och skapa
förutsättningar för medborgarna att leva i ett hållbart samhälle. Tekniska nämnden kan
stärka vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom en ökad satsning på källsortering,
medverka till ökad användning av eldrivna fordon samt en förändring av vår egen
fordonspark. Men miljön förbättras även av olika bullerdämpande åtgärder och en
trevlig samt tillgänglig närmiljö. Utbyggnaden av vårt VA-nät till landsbygden är också
en satsning för en hållbar miljö.
För att mäta måluppfyllelsen inom hållbar miljö används indikatorer inom belysning
och avfall. Genom mål för utbyte av belysningspunkter till LED, som har en låg
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miljöpåverkan, och genom ett antal mål som syftar till minskade avfallsmängder och
ökad källsortering genom avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

390 kg

155 kg

Mängd utsorterat
matavfall per person
som sorteras ut för
biologisk återvinning,
delmål från avfallsplan*

15%

20%

Andel hushåll i
kommunen som sorterar
matavfall

97%

97%

0

1

151 kg

125 kg

1

1

Mängd insamlat
hushållsavfall per
person och år (kg)

Kundnöjdhetsenkät

1

Mängd insamlat
grovavfall per person
och år (kg).
Plockanalys

Mängd insamlat hushållsavfall per person och år (kg)

En kundundersökning gällande kretsloppscentralerna har genomförts.
Övriga mål följs upp på årsbasis.

2.3 Nämndmål: Trygg miljö
Beskrivning

Vi fortsätter våra trygghetssatsningar med bl.a. komplettering av belysning samt
tillgänglighets-, trygghets- och säkerhetshöjande åtgärder på allmänna platser och vägar.
Fler ska på ett tryggt sätt kunna utnyttja gång- och cykelvägar, lekplatser och andra
offentliga rum när som helst på dygnet och under hela året.
För att mäta måluppfyllelsen i detta mål används indikatorer som har grupperats i tre
områden, att uppnå god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikslag, en trygg
kommun för alla året runt samt hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet i
vatten- och avloppssystemet.

Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Antal belysningspunkter
som bytts ut till LEDbelysning

0

Utförda arbeten i projekt
med prioritet 1 i
kommunens Trafik- och
Tillgänglighetsprogram

40%

95%

100%

Allvarliga trafikolyckor
med personskador på
vägar där kommunen är
väghållare

0

0

0
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Indikatorer

Utfall 2020

Utfall 2019

Målvärde

Andel i procent (%) av
totala antalet
belysningspunkter på
vilka fel uppstår och där
belysningsupphandlinge
n anger inställelse inom
3 arbetsdagar inte
åtgärdas inom 3
arbetsdagar

2%

2%

0%

Andel genomförda
behövliga åtgärder från
noteringar i genomförda
trygghetsinventeringar

80%

100%

100%

Andel vattenprover utan
anmärkning

100%

100%

100%

Tillskottsvatten

40%

39%

Dricksvattenläckage

14%

13%

Indikatorerna för Tillskottsvatten och Dricksvattenläckage följs endast upp på årsbasis.

Antal belysningspunkter som bytts ut till LED-belysning

Arbeten med byte till LED kommer ske hösten 2020 vid Kungsängens idrottsplats.
Utförda arbeten i projekt med prioritet 1 i kommunens Trafik- och Tillgänglighetsprogram

Projekt pågår och färdigställs under hösen 2020. Det finns en risk med föreningar i
projekten på grund av upphandlingar som inte följt tidplan.
Allvarliga trafikolyckor med personskador på vägar där kommunen är väghållare

Inga allvarliga personskador eller dödsolyckor på kommunala vägnätet under 2020
Andel genomförda behövliga åtgärder från noteringar i genomförda
trygghetsinventeringar

Samtliga åtgärder är genomförda förutom belysningsåtgärder som kvarstår och kommer
genomföras hösten 2020
Tillskottsvatten

Indikatorn kan bara följas upp på årsbasis.
Dricksvattenläckage

Indikatorn kan bara följas upp på årsbasis.
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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

Gator, vägar och
parkering

23 948

3 800

21 564

1 874

2 384

-1 926

458

-2 779

Vinterväghållning

3 953

0

1 535

0

2 418

0

2 418

-353

Parkverksamhet

5 931

0

6 046

156

-115

156

41

404

Bostadsanpassni
ngsbidrag

2 452

0

1 109

0

1 343

0

1 343

450

106

273

133

502

-27

229

202

629

GIS

2 664

33

2 645

10

19

-23

-4

153

Mät

2 993

1 400

2 726

890

267

-510

-243

312

Teknisk
administration

3 722

0

2 135

0

1 587

0

1 587

1 132

45 769

5 506

37 893

3 432

7 876

-2 074

5 802

-52

Övrig allmän
platsmark

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 202008

Redovisat 202008

Avvikelse 202008

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

10 625

2 760

9 829

2 416

796

344

1 140

Vinterväghållnin
g

0

0

0

0

0

0

0

Parkverksamhet

868

249

982

287

-114

-38

-152

Bostadsanpassn
ingsbidrag

0

0

0

0

0

0

0

Övrig allmän
platsmark

0

0

0

0

0

0

0

GIS

0

0

0

0

0

0

0

Mät

357

18

380

17

-23

1

-22

0

0

0

0

0

0

0

11 850

3 027

11 191

2 720

659

307

966

(tkr)
Gator, vägar och
parkering

Teknisk
administration
Summa

Affärsverksamhet
Budget 202008
(tkr)

Redovisat 202008

Avvikelse
201908

Avvikelse 202008

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Avfall

20 260

22 303

18 269

25 474

1 991

3 171

5 162

Vatten och
avlopp

37 017

37 694

39 250

33 320

-2 233

-4 374

-6 607

Summa

57 277

59 997

57 519

58 794

-242

-1 203

-1 445
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3.2 Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

36 179

5 700

36 179

4 200

0

-1 500

-1 500

Vinterväghållning

5 930

0

5 930

0

0

0

0

Park och natur

9 055

0

9 055

0

0

0

0

Bostadsanpassningsbidrag

3 678

0

3 678

0

0

0

0

160

410

160

410

0

0

0

Gator, vägar och parkering

Övrigt allmän platsmark
GIS

4 157

50

4 227

120

-70

70

0

Mät

4 654

2 100

4 714

1 500

-60

-600

-660

Teknisk administration

5 747

0

5 747

0

0

0

0

69 560

8 260

69 690

6 230

-130

-2 030

-2 160

Summa

Varav kapitalkostnader
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Avskrivning
ar

Internränt
a

Netto

15 973

4 139

15 973

4 139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 302

373

1 400

400

-98

-27

-125

Bostadsanpassn
ingsbidrag

0

0

0

0

0

0

0

Övrigt allmän
platsmark

0

0

0

0

0

0

0

GIS

0

0

0

0

0

0

0

Mät

535

27

550

27

-15

0

-15

0

0

0

0

0

0

0

17 810

4 539

17 923

4 566

-113

-27

-140

(tkr)
Gator, vägar och
parkering
Vinterväghållnin
g
Park och natur

Teknisk
administration
Summa

Affärsverksamhet
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Avfall

33 454

33 454

33 454

Vatten och avlopp

56 657

56 657

61 657

Summa

90 111

90 111

95 111

Budgetavvikelse 2020
Kostnad

Intäkt

Netto

33 454

0

0

0

56 657

-5 000

0

-5 000

90 111

-5 000

0

-5 000

3.3 Ekonomisk analys
De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet
Tekniska nämnden visar sammantaget ett överskott för andra tertialet.
Mätverksamheten, och i viss mån parkeringsintäkterna, är klart påverkade av
coronapandemin och det finns därmed en osäkerhet kring utfallet. Det finns stora
utmaningar med att klara de minskade intäkterna men bedömningen avseende helår är
en budget i balans med en brasklapp avseende intäkterna.
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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Gata/Park/Trafik-enheten
Inom gator och vägar har inga extraordinära händelser inträffat hittills i år som påverkat
utfallet. Klotterproblemen fortsätter öka i kommunen och kostnaderna för sanering
kommer därmed öka under året. Verksamheten redovisar för perioden ett överskott.
Helårsprognosen är dock att budgeten kommer användas under året. Mycket görs under
hösten och det ofta blir mycket stormfällda träd, översvämningar med mera under denna
period.
Parkeringsintäkterna är avsevärt lägre än budget och beror bland annat på lägre intäkter
från p-automaterna i Kungsängen och att Ringvägen är avstängd. Effekten av den
rådande pandemin är att färre använder bilen samt att många parkeringsplatser står
tomma, vilket leder till lägre intäkter. Under perioden april-juli har beläggningen på
parkeringarna sjunkit med 40%. Helårsprognosen är att intäkterna för parkering
kommer bli 1 500 tkr lägre än budgeterat.
Vinterväghållningen visar ett överskott i förhållande till budget, vilket beror på den
milda inledningen på året. Osäkerhet kring hur vädret blir i slutet på året gör att det är
svårt att ge en prognos, men bedömningen är att vinterväghållningen på årsbasis
kommer redovisa ett nollresultat.
Parkverksamheten visar ett överskott i förhållande till budget. Arbete och genomförande
av effektiviseringar inom parkverksamheten pågår och kommer ge resultat i budgeten
på helår. Prognosen för året är att parkverksamheten kommer klara sig inom budget och
redovisa ett nollresultat.
Mät/GIS-enheten
Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i och
med effekterna av Corona-pandemin. Under perioden januari-augusti 2020 inkom 30%
färre ärenden jämfört med föregående år och intäkterna för mät- och kartbeställningar
för perioden är nästan 400 tkr lägre än budgeterat. Det är en stor utmaning för
verksamheten att hitta åtgärder för att kompensera detta underskott. Särskilt med tanke
på att taxan inte justerades vid halvårsskiftet som förväntat. Prognos för året är att
intäkterna kommer bli 600-700 tkr lägre än budgeterat på grund av den pågående
pandemin.
GIS-verksamhetens ligger i linje med budget för perioden. Prognos för året är att GISverksamheten kommer hålla budget.
Avfallsenheten
Prognos för helår är att verksamheten följer budget. De nya upphandlingarna som träder
i kraft i oktober har tagits med i beräkningarna. Vissa besparingsåtgärder har gjorts, till
exempel omlastningen på Högbytorp som upphört. Detta tillsammans med den "buffert"
som sparats inför satsningen på fyrfack i höst ger goda indikationer på att avgifterna
inte kommer behöva höjas i någon större grad i den nya taxan. Förhoppningsvis kan
sänkningar bli aktuella kommande åren som effekt av nya ersättningsnivåer för
förpackningsmaterial samt nya lagstiftningen.
VA-enheten
Resultatet hittills i år ligger i linje med budget, men i enlighet med den beräknas
verksamheten lämna ett större underskott i år, ca 5 MSEK. En fortsatt stor
investeringsvolym och fortsatt behov av rekryteringar gör att vi ser behovet av flera
taxehöjningar de kommande åren.
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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3.4 Investeringsredovisning
Projekt

Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

(tkr)
TN att fördela

900

0

0

900

900

Gatubelysning

2 000

0

485

2 000

1 515

Beläggningsunderhåll

3 985

0

1 785

3 985

2 200

Lekplatser

1 561

0

123

1 561

1 438

Bullerdämpande åtgärder

2 130

0

1 474

2 130

656

Trafik- och
tillgänglighetsprogram

6 709

0

1 872

6 709

4 837

Parkeringspaketet
Kungsängen

877

0

0

877

877

Trygghetsskapande åtgärder

845

0

-300

845

1 145

Vägvisningsplan

600

0

252

600

348

Investering till upplag

500

0

0

500

500

Gröna Dalen

1 500

0

0

1 500

1 500

Frölundavägen

2 000

0

1 612

2 000

388

Kungsängen c etapp 3
Torget

28 900

25 505

37

3 395

3 358

Summa

52 507

25 505

7 340

27 002

19 662

Investeringsredovisningsprognos
Total
budget

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

900

0

900

900

0

Gatubelysning

2 000

0

2 000

2 000

0

Beläggningsunderhåll

3 985

0

3 985

3 985

0

Lekplatser

1 561

0

1 561

1 561

0

Bullerdämpande åtgärder

2 130

0

2 130

2 130

0

Trafik- och tillgänglighetsprogram

Projekt
(tkr)
TN att fördela

6 709

0

6 709

6 709

0

Parkeringspaketet Kungsängen

877

0

877

877

0

Trygghetsskapande åtgärder

845

0

845

845

0

Vägvisningsplan

600

0

600

600

0

Investering till upplag

500

0

500

500

0

1 500

0

1 500

1 500

0

Gröna Dalen
Frölundavägen

2 000

0

2 000

2 000

0

Kungsängen c etapp 3 Torget

28 900

25 505

3 395

3 395

0

Summa

52 507

25 505

27 002

27 002

0

Investeringsredovisning Avfall
Projekt
(tkr)

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto
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Nya containrar
kretsloppscentraler

255

0

0

255

255

13 000

0

0

13 000

13 000

500

0

500

500

0

13 755

0

500

13 755

13 255

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Nya containrar kretsloppscentraler

255

0

255

255

0

Kretsloppsverksamhet och tekniskt
kontor

13 000

0

1 000

13 000

12 000

500

0

500

500

0

13 755

0

1 755

13 755

12 000

Kretsloppsverksamhet och
tekniskt kontor
KLC i egen regi
Summa

Investeringsredovisningsprognos Avfall

Projekt
(tkr)

KLC i egen regi
Summa

Investeringsredovisning VA
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Redovisat
202008

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

15 055

0

2 116

15 055

12 939

1 141

0

165

1 141

976

Pumpstationer

10 817

0

1 288

10 817

9 529

Utredn. och åtg.
ovidkommande vatten

13 407

0

0

13 407

13 407

6 097

0

900

6 097

5 197

Dagvattendammar/-åtgärder

22 832

0

3 659

22 832

19 173

Utökat VAverksamhetsområde

52 922

0

0

52 922

52 922

5 110

0

0

5 110

5 110

12 500

0

1 442

12 500

11 058

Projekt
(tkr)
Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat
Diverse inv. Maskiner

LPS-pumpar ospecificerat

Nytt fordon
Parken i Gröna dalen
Digitalisering

500

0

0

500

500

Norrvattens ledningflytt

10 000

0

720

10 000

9 280

Åtgärder på
spillvattenledning BroJärfällatunneln

150 000

497

34

149 503

149 469

UBS-ledn
(Sigtunaledningen)

150 000

120 970

6 311

29 030

22 719

Vattenkiosker

1 193

0

104

1 193

1 089

Nya ledningar ospec

7 347

0

9

7 347

7 338

Projektera Näshagen, Tjusta

2 905

0

170

2 905

2 735

Ådö utbyggnad

43 172

0

3 907

43 172

39 265

Överföringsledning
Säbyholm

10 000

0

618

10 000

9 382

0

0

-2 156

0

2 156

514 998

121 467

19 287

393 531

374 244

Anläggningsavgifter
Summa
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Investeringsredovisningsprognos VA

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget
2020

Kvar av
budget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

15 055

0

10 000

15 055

5 055

1 141

0

165

1 141

976

Pumpstationer

10 817

0

3 300

10 817

7 517

Utredn. och åtg. ovidkommande
vatten

13 407

0

800

13 407

12 607

6 097

0

1 200

6 097

4 897

Dagvattendammar/-åtgärder

22 832

0

12 000

22 832

10 832

Utökat VA-verksamhetsområde

52 922

0

3 500

52 922

49 422

Projekt
(tkr)
Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat
Diverse inv. Maskiner

LPS-pumpar ospecificerat

Nytt fordon

5 110

0

1 613

5 110

3 497

12 500

0

1 500

12 500

11 000

500

0

0

500

500

10 000

0

720

10 000

9 280

Åtgärder på spillvattenledning BroJärfällatunneln

150 000

497

100

149 503

149 403

UBS-ledn (Sigtunaledningen)

150 000

120 970

12 500

29 030

16 530

Vattenkiosker

1 193

0

104

1 193

1 089

Nya ledningar ospec

7 347

0

50

7 347

7 297

Parken i Gröna dalen
Digitalisering
Norrvattens ledningflytt

Projektera Näshagen, Tjusta

2 905

0

170

2 905

2 735

Ådö utbyggnad

43 172

0

4 200

43 172

38 972

Överföringsledning Säbyholm

10 000

0

1 200

10 000

8 800

514 998

121 467

53 122

393 531

340 409

Summa

3.5 Kommentarer investeringsredovisning
Gata Park Trafik
Gatubelysning: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Energibesparingen i och med byte till
LED har börjat slå igenom då driftkostnaderna för lagning och byte av armaturer på
LED belysningen har minskat. Kostnaden för elförbrukningen är ett fastpris för
respektive transformatorstation (ett antal olika mängd belysningspunkter är kopplade till
en och samma transformatorstation). Avläsningen i transformatorstationerna håller på
att bytas ut för att kostnaderna ska kunna regleras. Under hösten 2020 kommer
verksamheten investera i ny belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga
samt se över belysning i anslutning till gångtunnlar, övergångställen och
stationsområden. Investeringsbudgeten för belysning kommer att upparbetas i år. En del
belysningsåtgärder kommer även att genomföras inom projektet trygghetsskapande
åtgärder.
Beläggning: Budget för 2020 är 3 985 tkr. Verksamheten har redan genomfört
asfaltering på bland annat Effektvägen, Råbyvägen och Lillsjö badväg. En inventering
av vägnätet är genomförd och utifrån den tas en åtgärdslista fram. Flera av kommunens
stora vägar såsom Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är i behov av asfaltering.
Behovet av att lägga ny beläggning på dessa vägar har växt över tid och påverkas av att
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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trafiken ökar ju mer kommunen exploateras samt att även byggtrafiken påverkar
vägarnas hållbarhet. Åtgärdas inte detta inom en snar framtid behövs större satsningar
med att exempelvis riva upp delar eller hela vägbanan och bygga på underifrån, vilket
kommer resultera i högre kostnader och längre tid för trafikpåverkan i samband med
arbetena. På grund av den ansträngda väderleken under vintern 2018/2019 och eftersatt
underhåll på det större vägnätet i kommunen så kommer verksamheten med årets budget
inte klara av att åtgärda alla skador, vilket kan komma att innebära fler skadeärenden
från invånare som skadat sina bilar. Det finns även många grusvägar i kommunen som
är i dåligt skick och som kräver större insatser. Prognosen är att investeringsbudgeten
kommer att upparbetas i år.
Rekreationsytor, lekytor och parker: Budget för 2020 är 1 561 tkr. Budgeten kommer
användas till kommunala rekreationsytor, lekplatser och parker. Det finns behov och
önskemål från medborgarna om att vi ska utveckla mindre planteringsytor, se över
befintliga planteringar i rondeller, bygga trafiklekplats i Brunna eller Kungsängen,
komplettera befintliga lekplatser med utvecklande lekutrustning och arbeta vidare med
säker skolväg. Utifrån gällande barnkonvention kommer verksamheten satsa på barn
och unga. Dessa projekt genomförs under sommar och höst 2020. Prognosen är att
investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Bullerdämpande åtgärder: För 2020 är budgeten 2 130 tkr. Kommunens planerade
utveckling innebär att fler kommuninvånare och områden kommer att utsättas för ökat
buller. Syftet med åtgärdsplanen är att begränsa bullrets negativa påverkan på
människor och miljöer. Målet är att uppnå hälsosamma och attraktiva boende-, förskoleoch skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i parker, natur- och friluftsområden.
Verksamheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och kommer som ett först steg
i åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds möjligheten att söka bidrag för
åtgärder. Ett arbete har påbörjats avseende bullervallen på Blåsarvägen och planering
för bullerskydd för de mest bullerutsatta fastigheterna i kommunen. Prognosen är att
investeringsbudgeten kommer lämna ett litet överskott, cirka 200 tkr som önskas flyttas
till 2021.
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: För 2020 är budgeten 6 709 tkr. Flera stora
projekt i trafik- och tillgänglighetsprogrammet pågår såsom byggnation av GC-väg
längs med Bygdegårdsvägen och Klövtorpsvägen, upphandling av regional GC-väg
längs med Enköpingsvägen etapp 2, GC-väg längs med Kockbackavägen samt nya
busshållplatser i Brunna. Underlag för upphandling av GC-väg mellan Tjusta och HåboTibble är under framtagande. Samtliga utredningar i årets TTP är påbörjade.
Befolkningen ökar och det innebär även att behov av projekt som främjar trafiksäkerhet
och tillgänglighet ökar. Behovet finns bland annat för nya gång- och cykelbanor som
ansluter till nya områden samt ombyggnationer för hastighetsdämpande åtgärder.
Samtliga projekt är påbörjade och prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Parkeringsåtgärder Kungsängen: För 2020 är budgeten 877 tkr. Infartsparkeringen i
Kungsängen behöver effektiviseras och byggas om. Infartsparkeringen är idag
fullbelagd tidigt på dagen och behovet av ytterligare parkeringsplatser är stor. Enheten
har projekterat ett förslag för att hitta yteffektiviseringar på befintlig infartsparkering i
Kungsängen och upphandlingsunderlag är under framtagande. Genom en mindre
ombyggnation kan ytterligare ca 50 parkeringsplatser skapas på befintlig
infartsparkering i Kungsängen. Verksamheten har även påbörjat byggnation för att
tillskapa sex nya parkeringsplatser på Furuhällsvägen för korttidsparkering. Prognosen
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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är att investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Trygghetsskapande åtgärder: För 2020 är budgeten 845 tkr. Enheten arbetar aktivt för
att förbättra tryggheten i kommunen. Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis
röjningar och bättre belysning fortsätter parallellt med satsningar på att skapa trevliga
ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad
och trevlig. Genom tidigare trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt
genom egna iakttagelser och tidigare studier har en åtgärdslista tagits fram med
prioriteringar för trygghetsskapande åtgärder. Det pågår även samarbete med olika
aktörer som exempelvis trygghetssamordnaren som arbetar för BID i Bro (Business
Improved District), Upplands-Brohus, polisen och övriga trygghetssamordanare.
Sammantaget gör det att enheten behöver lägga resurser och budget på åtgärder som
gemensamt identifieras och där åtgärder föreslås. Enheten fortsätter att vara delaktiga
vid trygghetsvandingar där även identifierade åtgärder kommer behövas genomföras.
Prognosen är att budgeten kommer att upparbetas i år.
Vägvisningsplan: Budget för 2020 är 600 tkr. Projektet med att byta ut
vägvisningsskyltar har genomförts på huvudgatorna i Kungsängen och Brunna. Skyltar,
stolpar och fundament är inköpta och arbete med att byta ut dessa kommer ske löpande
under sommaren och hösten. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Investering till upplag: Budgeten för 2020 är 500 tkr. Driftbehovet ökar i kommunen
och enheten behöver effektivisera verksamheten finns ett behov av att kunna ha ett
upplag som fungerar utifrån de behov som verksamheten har. Upplaget ska delas med
VA verksamheten. En behovsanalys är genomförd och det nuvarande upplaget vid
Korsängen behöver frigöras för andra ändamål. Prognosen är att projektet inte kommer
hinna genomföras under 2020 och att investeringsbudgeten kommer behöva flyttas till
2021.
Parken i Gröna dalen (statsbidragsprojekt): Budgeten för 2020 är 1 500 tkr.
Kommunen har beviljats statsbidrag (från Boverket) för utveckling av städer till gröna
och hälsosamma platser samtidigt som utvecklingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. Statsbidraget får inte användas till parkutrustning och hårdgjorda
ytor såsom lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade
ytor och plattsättningar. För att fullfölja kommunens åtagande arbetar verksamheten
med att tillskapa dessa delar. Projektering pågår för hela området. Projektet är en del i
Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av kommunfullmäktige 16 maj 2018,
§ 58. Eftersom parkutrustning, lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ och
papperskorgar är delar som kommer i slutskedet av projektet så bedöms
investeringsbudgeten behöva flyttas till 2021.
Frölundavägen: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Kommunen är nu väghållare på
Frölundavägen och åtgärder har genomförts på vägen för att den ska ha kommunal
standard. Smärre åtgärder kvarstår som kommer genomföras under 2020.
Kungsängens c etapp 3 Torget: Budgeten för 2020 är 3 395 tkr. Kungsängens torg
etapp 3 är färdigbyggt och slutbesiktat. Kommunfullmäktige har beslutat (10 juni 2020
KS 20/0370) att flytta resterande medel till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet till
förmån för projektet "Gång- och cykelväg mellan Tjusta och Håbo-Tibble".
Avfallsenheten
Kärlinköp fyrfack: Upphandlingen är genomförd och kostnaden beror på
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020

19(21)

74 Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden - TN 20/0165-1 Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden : Tertialrapport 2 2020 Tekniska nämnden

anslutningsgrad och bedöms landa nära uppskattad investeringsbudget.
Containerinköp: Upphandlingen kommer genomföras under året.
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor: Planering för en ny kretsloppscentral
fortskrider och i förslag till FÖP finns förslag på placering. En medborgardialog har
genomförts under sommaren.
KLC i egen regi: Eftersom verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler
minst 2-3 år har mindre renoveringar av personalutrymmen genomförts för att skapa en
bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
VA
Diverse maskiner: Inköp av en mindre nödvattentank på vanligt bilsläp är genomförd.
Pumpstationer: Ett flertal pumpbyten har gjorts under året och utbyte av el- och
styrsystem är genomfört i samtliga äldre pumpstationer.
Tillskottsvatten: Inga investeringar genomförda hittills, bara eget utredningsarbete.
LPS-pumpar: En stor mängd LPS-pumpar har köpts in till kommande områden,
Sågbacken, Tjusta och Ådö skog.
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Ett större försvarsarbete för
anslutning av Tegelhagen är genomfört.
UBS-ledningen: Mindre arbeten återstår, bl a Norrvattens tryckstegringsstation och
vissa åtgärder på kommunens pumpstationer. Färdigställs under hösten.
Vattenkiosker: Ytterligare en vattenkiosk är färdigställd och driftsatt så kommunen har
en i Bro, en i Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en
vattenkiosk planeras i Håbo-Tibble.
Dagvatten: En dagvattendamm norr om Kungsängen IP är projekterad. Genomförandet
är framskjutet till våren 2021.
2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i
Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021.
Projektering och planering är i slutfasen.
Sedimenttömning av Tibbledammen är i sitt slutskede, klart i september.
Nya ledningar, renovering och serviser: Inga projekt pågår. En ny redundansledning i
Musikvägen planeras under hösten.
Överföringsledning Säbyholm: Projektering är påbörjad, genomförande påbörjas
troligen tidigt 2021.
Ådö utbyggnad: Utbyggnad av Sågbacken är klar. Ådö skog är färdigprojekterat men
upphandling och genomförande måste vänta på övertagandet av Ådö-vägen och
Lantmäteriets fastighetsutredning som för närvarande är överklagad till Mark- och
Miljööverdomstolen.
Utökat verksamhetsområde: Projektering av Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är i
slutfasen och upphandling påbörjas inom kort för start under hösten.
Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Tjusta är nästan klart, de övriga ligger längre fram i
tiden, 2022 och framåt.
Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2020
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Fordon: En ny hjullastare och mindre flakbil med kran är införskaffade till VA-driften.
Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från
anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett
vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras
över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och
avskrivningstiden på anläggningarna.
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Mät- och karttaxa 2020-2021
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och karttjänster att gälla från
och med 1 januari 2021.
att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i uppdrag att hädanefter
besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i prisbasbelopp.
att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- och karttaxan ska
vara 1,0 för år 2021.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mat- och karttjänster. Nu
gällande taxa beslutades 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller
timtaxan 2018.
Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades
taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information
beräknas utifrån en fastställd formel.
Nya riktlinjer från Skatteverket säger att det ska vara moms för mättjänsten
utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat.
Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med bygglovsavdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån efterfrågan.
Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 september 2020.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Mät- och karttjänster nyttjas främst vid byggnation och andra samhällsbyggnadsprojekt. Kostnaderna för tjänsterna belastar visserligen projekten men
utgör oftast en så liten del av den totala kostanden att taxan inte kan lastas för
eventuella nyttjandekostnader för barn och unga. Snarare bidrar en uppdaterad
taxa och utbud av tjänster att nya anläggningar och bostäder byggs enligt
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bygglov, detaljplan och fastighet vilket påverkar barn och ungas möjligheter
till långsiktigt hållbara anläggningar och bostäder.

Linda Edgren
Samhällsbyggnadschef

Lina Delde
Mät&GIS-chef
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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Den som nyttjar tjänster av Mät&GIS-verksamheten betalar avgifter i den omfattning som
framgår av denna taxa.
1.1. Tillämpning
Denna taxa ska tillämpas för åtgärder utförda efter 2020-07-01. Uppdrag enligt denna taxa
utförs i tillämpliga delar i enlighet med föreskrifter och anvisningar i "Handbok till
Mätningskungörelsen" (HMK).
1.2. Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldighet föreligger för åtgärder:
a) enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
b) av annan art som Mät&GIS-verksamheten utför enligt beställning.
Betalningsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört uppdrag ska
erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts vid beställningen. Betalas
inte avgiften inom på räkningen föreskriven tid, utgår dröjsmålsränta enligt av kommunfullmäktige antagna regler för kravverksamhet.
1.3. Ersättningsnorm
Uppdrag debiteras såsom sakersättning och/eller tidsersättning i enlighet med denna taxa.
Med sakersättning avses fast ersättning för uppdraget som helhet eller summan av fasta àpriser för olika delåtgärder. Med tidsersättning avses debitering per timme för i uppdraget
medverkande personal och utrustning.
Mät&GIS-verksamheten äger rätt att för särskilda uppdrag träffa avtal om annan
debiteringsnorm. Avtalade priser ska grundas på uppskattad resursåtgång och denna taxa med
den avvikelse som kan föranledas av uppdragets storlek och karaktär.
1.4. Särskild ersättning
Utförs arbete utom ordinarie arbetstid, används dyrbarare utrustning eller är materialåtgången
större än vanligt eller är annars kostnaderna högre än normalt, till exempel om fältarbetet på
beställarens begäran utförs under förhållanden som medför exceptionellt merarbete, utgår
särskilda avgifter.
1.5. Moms
Alla prisuppgifter i taxan anges i svenska kronor (kr). Vissa avgifter är momspliktiga.
Momsen är 6 eller 25 %, vilket anges i respektive tabell. Andra avgifter är momsbefriade.
1.6. Grundprincip för avgifter
Enligt SKR beräknas avgifter för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information enligt
grundprincipen; avgift = mPBB x F x N där;
mPBB = milliprisbasbelopp (en tusendels prisbasbelopp)
F = faktor (mätnings- eller kartfaktor), framtagen av SKR
N = justeringsfaktor, för närvarande 1,0
Kartavgift beräknas efter markarea.
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Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa. Vid tidsersättning tas
kostnad för administration ut med minst en timme. Vid tidsersättning kan också ersättning för
resa utgå om så erfordras.
1.7. Nyttjanderättsavtal
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Nyttjanderättsavtal kan upprättas
mellan kommunen och annan part. Det innebär att uttag och nyttjande av data kan ske enligt
överenskommet avtal. Kontakta Mät&GIS-verksamheten vid intresse.

2. NYBYGGNADSKARTA
Nybyggnadskartan utgör underlag till den situationsplan som ska lämnas in i samband med en
bygglovsansökan. Det är byggnadsnämnden som anger riktlinjer för när en nybyggnadskarta
behövs.
Vid nybyggnad och tillbyggnad av till exempel bostadshus, kontorshus, skola och industri
krävs i regel en fullständig nybyggnadskarta. Vid till exempel mindre tillbyggnad, uthus,
transformatorstationer, skyltar, murar och plank räcker det oftast med en förenklad
nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden kan ibland ett utdrag ur primärkartan räcka. Det är
dock bygglovshandläggaren på bygglovsavdelningen som avgör vilket behov som finns i det
enskilda ärendet.
En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader,
planinformation och anslutningspunkter. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och
inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. En
arbetsfix sätts ut. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.
En förenklad nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader och
planinformation. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av
befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i
formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.
Ett kartutdrag innehåller fastighetsgränser och byggnader. Ingen kontroll görs i fält och fel
kan därför förekomma. Den levereras digitalt i formatet pdf, oftast i skala 1:500 på en A4
eller A3.
Nybyggnadskartor är momsbefriade.
Fastighetens yta
< 2000 kvm
2000-5000 kvm
>5000 kvm, för varje påbörjad 5000 kvm

Nybyggnadskarta, Nybyggnadskarta, Kartutdrag
fullständig
förenklad
10 710 kr
6 550 kr
740 kr
14 280 kr
8 950 kr
4 170 kr
2 380 kr
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3. UTSTAKNING
Utstakning innebär att läget av byggnaden eller anläggningen märks ut på marken i enlighet
med beslutat bygglov. Det är viktigt att bygglov och startbesked getts och att rätt situationsplan används som grund för utstakningen. Utstakning sker normalt genom finutstakning.
Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning.
Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att
den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en
finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn
markeras med pinnar eller på profiler.
Fastpriset avser ett platsbesök. Vid finutstakning ska profiler finnas på plats innan
platsbesöket. Vid komplicerade fall (till exempel mycket kuperad mark, avsaknad av fri sikt,
ej förberedd mark, avsaknad av profiler mm) förbehåller sig Mät- och GIS-enheten sig rätten
att debitera för merarbetet enligt timtaxa. I förekommande fall kontaktas beställaren innan.
Priset är inklusive 25% moms.
Fristående byggnad, inkl 4 st punkter
Tillbyggnad, inkl 4 st punkter
Tillägg per punkt utöver de fyra första

Finutstakning Grovutstakning
10 410 kr
7 440 kr
5 950 kr
4 460 kr
740 kr
740 kr

Mät&GIS-enheten kan sätta ut andra detaljpunkter, mätningslinjer, arbetsfixar mm i samband
med utstakningen mot timersättning. Minsta debiterbara tiden i dessa fall är en halvtimme.

4. GRÄNSUTVISNING
Gränsutvisning innebär att gränspunkter markeras med tillfällig träkäpp och gränslinjer
sprayas på marken med väl synlig färg.
Priset är inklusive 25% moms.
Startavgift, inkl 1 timme mättid
Mättid på plats utöver första timmen, per timme*

Gränsutvisning
3 700 kr
1 490 kr

* Normalfallet är 1 timme, men vid svårare förutsättningar eller långa gränser kan tiden bli
längre. Minsta debiterbara tiden för mättid på plats är 1 timme.
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5. LÄGESKONTROLL
Lägesinmätning innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det
läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägesinmätning görs normalt efter att
grundläggningen utförts. Lägesinmätning görs och resultatet levereras som pdf.
Priset är inklusive 25% moms.
Startavgift, inkl 8 st punkter
Tillägg per punkt utöver de åtta första

Avgift
5 950 kr
370 kr

För samtidig lägeskontroll av flera närliggande byggnader/tillbyggnader inom samma
fastighet kan överenskommelse om reducerat pris träffas.

6. PRIMÄRKARTEUTDRAG
Ett primärkarteutdrag är ett utdrag från kartdatabasen. Det innehåller gränser och
fastighetsbeteckning, byggnader och övrig topografiska objekt, vägar, järnvägar, adresser
samt höjdinformation. Ett primärkarteutdrag kontrolleras inte i fält och kan därför innehålla
inaktuella uppgifter. Ajourhållning av kartan varierar i olika områden.
Utdraget levereras i formatet dwg.
Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är
begränsad i tid och till visst angivet ändamål.
Priset är inklusive 25% moms.

Gränser och fastighetsbeteckningar, 20%
Byggnader och övriga topografiska objekt, 20%
Vägar och järnvägar, 30%
Höjdinformation, 30%
All information, 100%

dwg,
per hektar
560 kr
560 kr
370 kr
370 kr
1 855 kr

Minsta debiterbara arealen är 1 hektar.
Vid större arealer erbjuds rabatt enligt nedan:
Hektar
1-10 ha
11-20 ha
21-30 ha
31-40 ha
> 40 ha

Rabatt
0%
20 %
30 %
40 %
enligt offert

Särskilt nyttjanderättsavtal för permanent nyttjande eller återkommande uttag kan tecknas mot
överenskommen avgift.
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7. GRUNDKARTA OCH FASTIGHETSFÖRTECKNING
Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och
byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen
utformas och genomförs. Grundkartan är ett utdrag ur primärkartan (byggnader, vägkanter,
diken, trappor mm) som kvalitetssäkras genom kontroll och eventuella inmätningar i fält.
Kartan kompletteras med fastighetsgränser och andra fastighetsförhållanden samt höjdkurvor
och annan information som specificeras vid beställningen.
Primärkartan kan levereras redan i ett tidigt skede, innan kontroll har gjorts i fält, ett så kallat
primärkarteutdrag. Det är viktigt att komma ihåg att ett sådant utdrag inte är en grundkarta
och innehållet i kartan kan ha ändrats vid leveransen av grundkartan. Fördelen med att ändå ta
ut ett primärkarteutdrag är att tidiga skisser av planen kan påbörjas redan innan grundkartan
har levererats. Ett sådant primärkarteutdrag debiteras inte separata utan räknas som en del av
grundkartan.
Grundkarta debiteras dels för primärkarteutdraget, dels för nedlagd arbetstid för
kvalitetssäkring och sammanställning av kartan och dess innehåll. En uppdatering av
grundkartan debiteras för nedlagd arbetstid.
Grundkarta
Primärkarteutdrag inom planområde
Primärkarteutdrag utanför planområde
Tid
Uppdatering av grundkarta

Avgift
Enligt primärkarteutdrag
Enligt 50% av primärkarteutdrag
Enligt generell tidsersättning
Enligt generell tidsersättning

Fastighetsförteckningen måste samordnas med grundkartan så att båda dokumenten
redovisar samma uppdaterade fastighetsinformation. Inför beslut om antagande av
detaljplanen ska alla dessa uppgifter vara aktuella. Fastighetsförteckningen ska ange vilka
fastigheter som berörs av planförslaget och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare.
Av fastighetsförteckningen ska det framgå:
• vilka fastigheter som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld för flera
fastigheter och vilka allmänna vattenområden som är berörda,
• vilka som äger fastigheterna,
• om det finns innehavare av någon annan särskild rätt till de berörda fastigheterna än
bostadsrätt eller hyresrätt,
• vilka gemensamhetsanläggningar som är berörda och vilka som är ägare till de
fastigheter som deltar i anläggningarna.
Fastighetsförteckning debiteras dels för startavgift, dels för nedlagd arbetstid. En uppdatering
av fastighetsförteckningen debiteras för nedlagd arbetstid.
Beställning av grundkarta och fastighetsförteckning görs av kommunens planavdelning enligt
gällande rutiner.
Fastighetsförteckning
Startavgift
Tid
Uppdatering av fastighetsförteckning

Avgift
5 000 kr
Enligt generell tidsersättning
Enligt generell tidsersättning
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8. LASERDATA
Levereras som las- eller xyz-fil.
Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är
begränsad i tid och till visst angivet ändamål.
Priset är inklusive 25% moms.
Produkt
Laserdata

Avgift,
per hektar
300 kr

9. KOORDINATFÖRTECKNINGAR
Priset är inklusive 25% moms.
Stompunkt eller annan koordinatsatt punkt
Antal punkter som innebär en arbetsinsats mindre än 30 min
Antal punkter som innebär en arbetsinsats mer än 30 min

Avgift
gratis
timersättning

10. GENERELL TIDSERSÄTTNING
Minsta debiterbar tid är 1 timme, om inte annat angetts för särskild tjänst.
Priset är inklusive 25% moms.
Produkt
Timersättning

Avgift
1 490
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mikael Thelin
Avfallschef
Avfallsenheten
+46 8-518 321 76
Mikael.Thelin@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-09-02

TN 20/0408

1 (6)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Framtagande av ny avfallstaxa 2020
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
- fastställa föreslagen avfallstaxa (Förslag 1 eller 2) för Upplands-Bro
kommun. Denna träder då i kraft den 1 januari 2021
- alla kunder med småhus, som påverkas av övergången till nytt
insamlingssystem med fyrfackskärl, under övergångsperioden november december 2020 ska fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som
respektive kund har den 1 september 2020.

Sammanfattning
Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11%
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020.
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet inkluderar, med
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från enoch tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020.
Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska
fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits
framåt i tiden, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full
ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas
organisation under kommande året (2021).

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I ärendet finns två alternativa förslag på ny taxa.
Förslag 1: Generell höjning av avgifter för att finansiera tjänsterna som de nya
entreprenaderna innebär, med möjlighet att eventuellt sänka taxan när
kostnadstäckning för förpackningsinsamlingen träder i kraft.
Förslag 2: Oförändrade grundavgifter och abonnemangstjänster vid
kärlinsamling av hushållsavfall, med risk för underskott och behov av
ytterligare justering av taxan om ett år.

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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Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-02




Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 1
Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 2



Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, Kf § 198

Ärendet
Avgifter för avfallshantering i avfallstaxa beslutades den 18 december 2013
(KF §155) efter upphandling av nya entreprenader (2012) och beslut om
införande av utsortering av matavfall. Sedan dess reviderades avfallstaxan två
gången med mindre ändringar främst i struktur och text samt med några tillägg
av extratjänster.
Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan
2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11%
sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020.
Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten
kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på
en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand
för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att
inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet inkluderar, med
fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från enoch tvåbostadshus. Denna nya tjänst kommer att införas i samarbete med
Sigtuna, Knivsta och Håbo kommuner under sista kvartalet 2020. Upphandling
av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för kommunen genomfördes
under år 2019.
Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling och behandling av
hushållsavfall samt drift av Kretsloppscentraler. Den nya taxan föreslås
bibehålla samma konstruktion med grundavgifter som ska täcka fasta kostnader
och abonnemangsavgifter som ska täcka rörliga kostnader.
Taxan fortsätter till viss del att vara miljöstyrande för att stimulera till bättre
sortering av hushållsavfall. Det ska leda till minskning av restavfall som ålades
lagstadgad förbränningsskatt och samtidigt ökning av insamlat
förpackningsavfall som ska säljas för att få viss ersättning för sortering.
Den föreslagna taxan följer så långt det är möjligt det koncept som regeringen
lagstiftat om, även om producenternas kostnadsansvar har skjutits framåt i
tiden. Det innebär bland annat att avgiften föreslås vara samma för hushåll som
använder båda fyrfackskärlen och för de hushåll som i undantagsfall väljer att
bara använda det ena kärlet med mat- och restavfall - Kärl 1.
Utgångspunkten vid framtagande av förslag till ny avfallstaxa baseras på att
räkna med ett visst underskott från taxan initialt, som sedan kan komma att
försvinna när producenterna tar ansvar för kostnaderna för fastighetsnära
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insamling i enlighet med förordningarna om producentansvar för
förpackningar.
Att sätta en taxa som initialt väntas gå med underskott är godtagbart om den
beräknas kompenseras med senare ersättningar. Det är en bra metod för att
undvika att behöva göra större höjning av avgifter nu, dock med möjlighet att
göra flera mindre taxejusteringar senare i väntan på ersättning från
producenter.
I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt
utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, förhandlingar med
entreprenören om bättre priser samt sparsam beteende resulterade att
verksamhetens ekonomi har gått med överskott under sex år. Med överskottet
kan man räkna att verksamheten klarar nästa år utan att gå back även utan full
ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.
Nedan beskrivs de viktigaste förändringarna i föreslagen avfallstaxa
Grundavgifter
Grundavgifter höjs för alla kundkategorier, t ex från 2,5 % för småhus till 6,6%
för verksamheter. Grundavgifter för hushåll höjs endast med kostnader för
matavfallspåsar som ska i nya taxan ingår i hushållens grundavgifter.
En ny reducerad grundavgift (400 kr/år) införs för fastighetsägare som har
uppehåll i avfallshämtning när bostaden inte nyttjas mer än ett halvår.
Abonnemangsavgifter
Småhus
Abonnemangsavgifter för ett nytt system med två fyrfackskärl för 8
avfallsfraktioner höjs med 7 % (70 kr per år) för hushåll med
standardabonnemang (190 liters kärl för restavfall och 140 liters kärl för
matavfall, 26 tömningar per år).
Hushållen som komposterar sitt matavfall kan fortsätta med det och ha
tömningar av de två kärlen en gång per månad. Deras nuvarande avgift
kommer då att höjas med 27 % (140 kr per år).
Fritidshus
Abonnemangsavgifter för ett nytt system med två fyrfackskärl för 8
avfallsfraktioner ska höjs med 21 % (110 kr per år) för hushåll med
standardabonnemang (190 liters kärl för restavfall och 140 liters kärl för
matavfall, 13 tömningar per år). Kunder som inte vistas så frekvent i sitt
fritidshus kan med fördel dela de två kärlen med granne och halvera sina
kostnader för abonnemanget.
Kostnadsanalys för nytt insamlingssystem
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Avgifter för det nya systemet med två fyrfackskärl ligger i taxan under
självkostnadspris både för Kärl 1 och Kärl 2. Det kommande underskottet
beräknas att täckas med nuvarande överskott i budgeten samt med en del
överskott från andra abonnemang och tjänster som efter upphandlingar har fått
lägre entreprenörspris än tidigare. Avgifter för sådana abonnemang föreslås
lämnas oförändrade i ny taxa. Det gäller bland annat abonnemangsavgifter för
flerbostadshus med insamling av mat- och restavfall i kärl, avgifter för
gångavstånd, hämtning av latrin samt en del av tilläggstjänsterna.
Flerbostadshus
Abonnemangsavgifter för hushåll som har insamling av hushållsavfall i
storbehållare måste höjas i den nya avfallstaxan.
Avgifter för container (6–8 kubik) höjs med 5–7 % beroende på antal
tömningar per år.
Avgifter för krantömmande behållare behöver höjas med ca 30% för att
komma i jämförlig nivå med kärlhämtning. Höjningen beror på det faktum att
tidigare taxa varit starkt styrande mot maskinell hantering av avfall och
avgifter för krantömmande behållare var därför lägre än självkostnader vilka
subventionerades av andra kundkategorier. De tidigare låga priserna var ett sätt
att stödja föreningar i deras behov att investera i installation av krantömmande
behållare. Jämförelse mellan kostnader per lägenhet med insamling i kärl och i
storbehållare hamnar då på en relativt jämn nivå självklart beroende på antalet
hushåll som representeras i respektive avfallslösning och den intervall som
avfallet hämtas med.
Vid bättre utsortering av matavfall och förpackningar kan föreningar sänka sina
kostnader med glesare tömningar. Behandlingsavgift för restavfall lämnas dock
oförändrad.
Avgifter för hämtning av slam- och fettavfall ändras marginellt främst för att
styra mot schemalagda hämtningar.
Tabellen visar diverse avfallsfraktioner vars hämtningar upphandlades för att
erbjuda tjänster för de som inte kan/vill lämna sitt grovavfall på
kretsloppscentralerna själva.
Avfallsfraktion

Förändring

Grovavfall:
Abonnemang i kärl

54 %

Abonnemang i container

34 %

Trädgårdsavfall

7%

Elavfall:

Vitvaror från småhus

32 %

Orsak
Ökade hämtningskostnader i den nya
entreprenaden. Behandlingsavgift ingår i
grundavgift för hushåll.
Ökade hämtningskostnader per kärl.
Ökade hämtningskostnader. Hämtning
av elavfall månadsvis från en del
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Vitvaror från
flerbostadshus

165 %

Datum

Vår beteckning

2020-09-02

TN 20/0408

flerbostadshus fortsätter ske utan extra
kostnader.

I ärendet finns två alternativa förslag på ny taxa.
Förslag 1: Generell höjning av avgifter för att finansiera tjänsterna som de nya
entreprenaderna innebär, med möjlighet att eventuellt sänka taxan när
kostnadstäckning för förpackningsinsamlingen träder i kraft.
Förslag 2: Oförändrade grundavgifter och abonnemangstjänster vid
kärlinsamling av hushållsavfall, med risk för underskott och behov av
ytterligare justering av taxan om ett år.
I tabellen nedanför visas skillnaden på förslagen för ett ”standard” villahushåll
som idag har ett 190 liters kärl för restavfall och ett 140 liters kärl för matavfall
och som i morgon har två fyrfackskärl istället.
Tjänst

Nuvarande taxa

Förslag 1

Förslag 2

Grundavgift

1 615

1 655

1 615

Abonnemangsavgift

1 020

1 090

1 020

Avfallsavdelningen har idag ett sparat kapital som kommer att täcka de
uppstartskostnader som den nya insamlingsmodellen kräver i form av
systemuppdateringar, kärl-utställning och informationsinsatser. I väntan på full
kostnadsersättning så kommer dock kostnaderna för avdelningen att öka med
drygt 4 mkr per år jämfört med 2019. Taxaförlag 1 skulle generera ett
underskott på 1,5 mkr per år och taxaförslag 2 skulle generera ett underskott på
2,2 mkr per år i väntan på full kostnadsersättning för förpackningar. När full
kostnadstäckning kommer att vara ett faktum är i dagsläget oklart,
miljödepartementet och regeringen arbetar med ett nytt förslag på tidsplan för
genomförandet, men mycket tyder på att lagstiftningen skjuts fram minst ett år.
Avfallsavdelningen räknar med att klara av att bära sina egna kostnader under
minst ett år oavsett vilket av taxaförslagen som beslutas.

Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom
att styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras framtid.
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Datum

Vår beteckning
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TN 20/0408
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TF Samhällsbyggnadschef
Bilagor
1. Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 1
2. Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 2
3. Gällande avfallstaxa antagen 2019-10-09
Beslut sänds till
 Akt
 Kommunstyrelsen

6 (6)

76 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 - TN 20/0408-1 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 : Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 1

Avfallstaxa
för Upplands-Bro
kommun
(Förslag 1)
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-XX-XX för att gälla från
och med 2021-01-01

76 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 - TN 20/0408-1 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 : Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 1

Innehållsförteckning
1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ................................................................................ 3
1.1 Principer ...................................................................................................... 3
1.2 Definitioner ................................................................................................. 3
1.3 Avgiftsskyldighet ........................................................................................ 4
1.4 Betalning och fakturering ........................................................................... 4
1.5 Anmälan om ändring................................................................................... 4
1.6 Om taxan saknar tillämpning ...................................................................... 4
1.7 Avfallsavgifterna ......................................................................................... 4
1.7.1 Grundavgift...................................................................................... 5
1.7.2 Rörlig avgift och tilläggstjänster ..................................................... 5
1.8 Avgifter för gemensamma avfallsbehållare och gemensamhetslösning...... 5
1.9 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna ................................................. 5
1.10 Indexuppräkning av taxan ........................................................................... 5

2

AVGIFTER FÖR EN- OCH TVÅBOSTADHUS SAMT FRITIDSHUS ............................... 6
2.1 Grundavgift ................................................................................................. 6
2.2 Rörlig avgift ................................................................................................ 6
2.2.1 Avgifter för hämtningsområde 1 (fastland) ..................................... 6
2.2.2 Avgifter för hämtningsområde 2 (Mälaröarna) ................................ 7
2.3 Tilläggstjänster ............................................................................................ 8
2.3.1 Extra kärl ......................................................................................... 8
2.3.2 Extra tömningar och extra säck ....................................................... 8
2.3.3 Dragväg ........................................................................................... 8
2.3.4 Trädgårdsavfall ................................................................................ 9

3

AVGIFTER FÖR FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER ................................... 10
3.1 Grundavgift ............................................................................................... 10
3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall ......................................................... 10
3.2.1 Insamling i kärl .............................................................................. 10
3.2.2 Insamling i container och krantömmande behållare ...................... 11
3.3 Tilläggstjänster .......................................................................................... 12
3.3.1 Extra tömningar, kr per tömning och behållare ............................. 12
3.3.2 Dragväg ......................................................................................... 12
3.3.3 Tillfälliga behållare vid evenemang............................................... 13

4

AVGIFTER FÖR HÄMTNING AV OLIKA AVFALLSSLAG........................................... 13
4.1 Grovavfall ................................................................................................. 13
4.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar ................................. 13
4.1.2 Beställda hämtningar ..................................................................... 14
4.1.3 Beställda hämtningar från öarna .................................................... 14
4.2 Elavfall och farligt avfall .......................................................................... 15
4.3 Latrin 15
4.4 Slam och urin från enskilda avlopp........................................................... 16
4.5 Fett från fettavskiljare ............................................................................... 16

5

SÄRSKILDA AVGIFTER ......................................................................................... 17
5.1 Byte av kärl ............................................................................................... 17
5.2 Verksamheter vid kretsloppscentraler ....................................................... 17

2 (17)

76 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 - TN 20/0408-1 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 : Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 1

1 Allmänna bestämmelser
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun.

1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. 4 §
Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt 5 § i
samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Tekniska nämnden tolkar taxan.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

1.2 Definitioner
Bostad
En bostad ska vara avsedd för att bo i.
En- och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet
omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.
Flerbostadshus
Bostadshus med minst tre lägenheter.
Fritidshus
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av
avfall året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten eller om det
finns behov av hämtning av avfall året runt definieras fastigheten som en- och
tvåbostadshus.
Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall
som är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, restauranger, skolor,
vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till
verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full
boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.
Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen
(2011:927).
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1.3 Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Upplands-Bro kommun.
Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är
skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till kommunen.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet
vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta.

1.4 Betalning och fakturering
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen.
Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av
utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt
kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte betalas i tid.
Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i
de fall hämtning inte kunnat utföras.
Fakturor kan efter förfrågan från fastighetsinnehavare och medgivande från kommunens
avfallsorganisation ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen kan häva denna
överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden.
Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren vilket innebär att om
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till
fastighetsinnehavaren.

1.5 Anmälan om ändring
Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till
exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om
ändring sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande
ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade
ägarförhållanden inkommit.

1.6 Om taxan saknar tillämpning
För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som bestäms
av avfallsansvarig nämnd baserat på självkostnadsprincipen.

1.7 Avfallsavgifterna
Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling av
hushållsavfall samt tilläggstjänster.

4 (17)

76 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 - TN 20/0408-1 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 : Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun Förslag 1

1.7.1 Grundavgift
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat drift av
kretsloppscentralerna, omhändertagande av grovavfall och farligt avfall samt
kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information,
kundtjänst och fakturering.
Fastighetsinnehavare som har byggnader inom fastigheten vilka hyrs ut för boende ska
betala grundavgift för varje uthyrd bostad.
1.7.2 Rörlig avgift
Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell
eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.
1.7.3 Tilläggstjänster
I tilläggstjänster återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret men som inte utnyttjas av taxekollektivet som helhet. Avgifter för
tilläggstjänster finansierar de totala kostnaderna för tjänster enligt
självkostnadsprincipen.

1.8 Avgifter för gemensamma avfallsbehållare och
gemensamhetslösning
Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare
(delade kärl) enligt 44 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per
bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 2.1 och delar på rörlig avgift för
abonnemanget.
Fastighetsinnehavare som ingår i gemensamhetslösning enligt 45 § i kommunens
avfallsföreskrifter betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus enligt p.
2.1 och rörlig avgift för abonnemang som tillämpas för flerbostadshus enligt p. 3.2.

1.9 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna
Vid uppehåll i tömning, enligt 69 § i kommunens avfallsföreskrifter, debiteras en
reducerad grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift.

1.10 Indexuppräkning av taxan
Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av
avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1,2 och
3 MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens
indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser
avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut
om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus
2.1 Grundavgift
Tabell 1. Grundavgift, kr per bostad och år
Kundkategori

Avgift

En- och tvåbostadshus

1 655

Fritidshus

800

Grundavgift vid uppehåll

400

2.2 Rörlig avgift
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 3
meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas
dragvägstillägg enligt kapitel 0.
2.2.1 Avgifter för hämtningsområde 1 (fastland)
Tabell 2 Avgifter för hämtning och behandling, kr per år
Abonnemang

Antal tömningar
per år
(Kärl 1 + Kärl 2)

Avgift

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt)

26 + 13

1 090

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt)

131 + 13

650

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2)

13 + 7

620

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2)

71 + 7

350

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt)

26

1 090

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt)

131

650

Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190
liter (året runt)

26

2 180

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2)

13

620

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2)

71

350
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Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 l
(fritidshus2)

13

1 240

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter

26

1 300

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter

131

650

1 Fyrfackskärl

1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 62 § i kommunens
avfallsföreskrifter.
2 Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till och med vecka 41.

2.2.2 Avgifter för hämtningsområde 2 (Mälaröarna)
För hämtning av hushållsavfall på öarna används en särskild båttransport då öarna
saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker vanligen varannan
vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt överenskommelse.
Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift.
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling.
Tabell 3 Avgifter för hämtning med båt på öarna
Tjänst

Fritidshus (säck 160 l), kr per år

Antal tömningar per
år
14

Klubbholmar (säck 160 l), kr per säck

9

Extra båttur för hämtning, kr per tur

Avgift

1 750
125
16 750
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2.3 Tilläggstjänster
2.3.1 Extra kärl
Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang för ytterligare kärl, utöver
ordinarie abonnemang med fyrfackskärl.
Tabell 4 Avgifter för extra kärl, kr per kärl och år
Abonnemang

Antal tömningar
per år

Avgift

Extra fyrfackskärl: Kärl 1

26

1 090

Extra fyrfackskärl: Kärl 2

13

470

Extra 190 liters kärl för sorterat restavfall

26

1 090

2.3.2 Extra tömningar och extra säck
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda extra säck
eller beställa extra tömning av kärl. Extra tömningar av kärl utförs inom tre arbetsdagar.
Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Förpackningar får inte läggas i säcken.
Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid kärl med restavfall. Hämtning sker i
samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle.
Tabell 5 Avgifter för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller
tömning
Tjänst

Avgift

Extra säck, max 125 liter

45

Extra tömning av kärl

470

2.3.3 Dragväg
Avfallskärl hos en- och tvåbostadshus ska placeras vid fastighetsgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt dock inte längre än 3 meter, i enlighet
med 41 § i kommunens avfallsföreskrifter.
Om dragväg överskrider 3 meter tillkommer avgift enligt Tabell 6.
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Tabell 6 Avgifter för dragväg, kr per kärl och år
Antal tömningar per år och
tömningsfrekvens

Avstånd
3 - 10 meter

Avstånd
10 - 30 meter

Avstånd
längre än 30
meter 1

26 gånger per år, varannan vecka

260

520

780

13 gånger per år, var fjärde vecka

130

260

390

13 gånger per år, varannan vecka,
under vecka 16–41

130

260

390

7 gånger per år, var fjärde vecka,
under vecka 16–41

70

140

210

En- och tvåbostadshus

Fritidshus

1

För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt
41 § i kommunens avfallsföreskrifter.

2.3.4 Trädgårdsavfall
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av
trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad
till trädgårdsarbete under perioden från vecka 17 till och med vecka 44.
Tabell 7 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall, kr per kärl och år
Tjänst

Trädgårdsavfall, 370 liters kärl
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Avgift

13
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter
3.1 Grundavgift
Tabell 8 Grundavgift, kr per år
Kundkategori

Avgift

Flerbostadshus, per lägenhet

1 145

Verksamhet

740

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall
För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liters kärl
eller i annan behållare som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller
markplacerade krantömmande behållare får också användas för matavfall.
3.2.1 Insamling i kärl
Angivna avgifter gäller när kärlen placeras inom 10 meter från hämtningsfordonets
uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas dragvägtillägg enligt p. 3.3.2.
a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för 140 liters matavfallskärl i
abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma
tillfälle som restavfall.
b). För verksamheter ingår ett 140 liters kärl för matavfall i abonnemangsavgift för
sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma tillfälle som restavfall. För
ytterligare kärl för matavfall debiteras avgift enligt Tabell 11.
Tabell 9 Avgifter för sorterat restavfall för flerbostadshus och
verksamheter, kr per kärl och år
Kärl, volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

190 liter

1 020

2 040

4 080

Erbjuds inte

240 liter

1 320

2 640

5 280

Erbjuds inte

370 liter

1 980

3 960

7 920

11 880

660 liter

3 540

7 080

14 160

21 240

Tabell 10 Avgift för blandat mat- och restavfall för flerbostadshus och
verksamheter, kr per kärl och år
Kärl, volym

190 liter

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

2 040

4 080

8 160

Erbjuds inte
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240 liter

2 640

5 280

10 560

Erbjuds inte

370 liter

3 960

7 920

15 840

23 760

660 liter

7 080

14 160

28 320

42 480

Tabell 11 Avgifter för sorterat matavfall från verksamheter, utöver första
kärlet, kr per kärl och år
Kärl, volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

750

1 500

3 000

4 500

140 liter

3.2.2 Insamling i container och krantömmande behållare
a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för insamling av matavfall i avgifterna för
sorterat restavfall i storbehållare. Matavfall kan sorteras i 140 liters matavfallskärl eller i
krantömmande behållare. Behandlingsavgift för restavfall tillkommer enligt Tabell 3.
Matavfall i kärl hämtas minst varje vecka och antal kärl justeras efter behov. Matavfall i
storbehållare hämtas varannan vecka. Vid behov kan matavfallet hämtas oftare mot
avgift enligt Tabell 2.
b). För verksamheter vid insamling av restavfall i storbehållare hämtas matavfall i kärl
enligt bestämmelserna i p. 3.2.1 (b). För hämtning av matavfall i storbehållare debiteras
avgift enligt tabell 12. Behandlingsavgift för restavfall i storbehållare tillkommer enligt
tabell 13.
Tabell 12 Avgifter för tömning av storbehållare, kr per behållare och år.
Behandlingsavgift tillkommer.
Typ av behållare
och volym

13 ggr/år

17 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

Container 6–8 m3

17 330

22 900

34 500

67 300

134 600

Krantömmande
behållare upp till 3 m3

7 000

9 200

14 000

28 000

56 000

Krantömmande
behållare upp till 5 m3

7 550

9 900

15 100

30 200

45 300

54 800

109 600

Komprimator
1

För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med
byte av insatssäck, se Tabell 4.

Tabell 13 Behandlingsavgifter vid tömning av storbehållare, kr per ton
Avfallsslag

Avgift

Sorterat restavfall från flerbostadshus (hushåll)
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Sorterat restavfall från verksamheter

1 500

Blandat mat- och restavfall

1 980

Tabell 14 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år
13 ggr/år

17 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

425

550

850

1700

3 400

Byte av insatssäck
(inklusive säcken)

3.3 Tilläggstjänster
3.3.1 Extra tömningar, kr per tömning och behållare
Vid extra tömning av container eller krantömmande behållare tillkommer
behandlingsavgifter enligt Tabell 3 och avgift för eventuella insatssäckar enligt Tabell
14.
Tabell 15 Avgifter för extra tömning av behållare, kr per tömning
Tjänst

Avgift

Fyrfackskärl 370 liter

470

Kärl 190–370 liter

470

Kärl 660 liter

490
3

Container 6–8 m

2 125

Krantömmande behållare

800

Lastväxlarcontainer/komprimator

2 325

Om beställd extra tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras ändå avgift för tömningen som
så kallad bomkörningsavgift.

3.3.2 Dragväg
I abonnemangsavgift för flerbostadshus och verksamheter ingår 10 meters dragväg.
Utöver detta tillkommer avgift per påbörjat 10-tal meter.
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Tabell 16 Avgifter för dragväg, kr per kärl och tömning
Avstånd
Tömningsintervall
26 gånger per år

10,1 - 20 meter

20,1 - 30 meter

längre än 30 meter1

Kärl 140–660 liter

Kärl 140–660 liter

Kärl 140–660 liter

390

650

910

780

1 300

1 820

104 gånger per år

1 560

2 600

3 640

156 gånger per år

2 340

3 900

5 460

52 gånger per år

1

För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt
41 § i kommunens avfallsföreskrifter.

3.3.3 Tillfälliga behållare vid evenemang
För tillfällig användning av behållare debiteras avgift för utkörning, hemtagning och
sluttömning samt hyra av behållare enligt Tabell 17. Om extratömning av behållare
behövs sker det enligt p 3.3.1.
Tabell 17 Avgifter för tillfälliga behållare, kr per tillfälle
Tjänst

Avgift

Vid beställning av kärl

920

Vid beställning av container

4

2 780

Avgifter för hämtning av olika avfallsslag

4.1 Grovavfall
4.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar
I abonnemangsavgift ingår hantering av behållare dvs utställning, hyra, tömning och
hemtagning. Behandlingsavgift för grovavfall från hushåll ingår i grundavgift.
Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter debiteras enligt tabell 20.
Tabell 18 Avgifter för hämtning av grovavfall med abonnemang, kr per år
Behållare

Kärl 660 liter
Container 6 – 8 m3

13 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

3 080

6 160

12 350

24 700

17 130

34 260

68 520
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4.1.2 Beställda hämtningar
Hämtning av grovavfall kan beställas mot avgift enligt Tabell 19. I avgiften ingår
utställning, hemtagning och sluttömning av behållare. Hyra av container samt
behandlingsavgift för verksamheter tillkommer enligt Tabell 19 och Tabell 20.
Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens
avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.
Grovavfall i lösmängd ska emballeras och får väga max 25 kg per kolli vilket ska kunna
hanteras av en person med hjälp av säckkärra.
Tabell 19 Avgifter för beställd hämtning av grovavfall
Behållare

Lösmängd, upp till 3 kolli
(max 25 kg/kolli), kr/st
Tillkommande kolli utöver 3 st
(max 25 kg/kolli), kr/st
Kärl, 660 liter

Avgift, kr/hämtning

530

Hyra,
kr/dygn
-

Hyra,
kr/månad
-

400

-

-

920

-

-

Container 6 – 8 m3

3 100

130

330

Container 10–30 m3

3 300

130

800

Tabell 20 Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter, kr per ton
Avfallsslag

Avgift

Grovavfall

1 720

Trädgårdsavfall

660

4.1.3 Beställda hämtningar från öarna
Hämtning av grovavfall från öarna under sommarsäsongen utförs med bogserbåt och
kranpråm. Containrar ställs ut på bryggan för sortering av grovavfall i olika material.
Fyllda containrar transporteras till kommunens kretsloppscentral för omhändertagande
och behandling av avfallet.
Hämtning av grovavfall från öarna utförs mot avgift. Beställning görs till kommunens
avfallsorganisation och ska inkomma senast en månad innan planerad hämtning.
I avgiften ingår kostnader för beställda tjänster enligt Tabell 1 och hantering av
containrar enligt tabell 19. Behandlingsavgift för grovavfall ingår i grundavgift.
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Tabell 21 Avgifter för beställd hämtning från öarna, kr per timme
Tjänst

Avgift

Bogserbåt, kranpråm och två man

3 700

Transport för utställning och hämtning av containrar
utanför kommungränsen

1 200

4.2 Elavfall och farligt avfall
Elavfall, batterier och farligt avfall kan lämnas till kommunens kretsloppscentraler och
mobil insamling utan extra kostnader. Småelektronik, batterier och ljuskällor kan
lämnas i Samlaren som finns i Kommunhuset och Bro bibliotek.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av småelektronik och farligt avfall från
fastigheten vid fyra schemalagda tillfällen per år i samband med mobilinsamling, mot
avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar hämtningsschema.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av vitvaror och elavfall inom sex
arbetsdagar mot avgift. Varje kolli får väga max 25 kg och ska kunna förflyttas med
hjälp av en säckkärra.
Tabell 22 Avgifter för hämtning av elavfall, kr per enhet
Beställda hämtningar

Avgift

Elavfall, kr per m3

630

Hämtning småelektronik (max 25 liter) i samband med
mobilinsamling (schemalagd), kr per hämtning

150

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från en- och
tvåbostadshus, kr per styck

315

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från flerbostadshus, kr
per styck

630

4.3 Latrin
Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i
avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras på grund av hinder, debiteras
ändå avgift för tömningen som så kallad bomkörningsavgift.
Ordinarie hämtningar sker en gång per månad under perioden vecka 16 till och med 41.
Hämtning av latrinbehållare ska beställas senast en vecka före hämtningsveckan.
Utanför ordinarie hämtning kan extra hämtning beställas.
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Tabell 23 Avgifter för latrinhämtning, kr per kärl
Tjänst

Avgift

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl

290

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl

590

Utställning av nytt latrinkärl

200

Hushållen kan kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd enligt
63 § i kommunens avfallsföreskrifter.

4.4 Slam och urin från enskilda avlopp
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.
Tabell 24 Avgifter för slamhämtning, kr per tömning
Storlek av
behållare

Regelbunden
tömning
(schemalagd)

Budat
tömning (inom
7 dagar)

Express
tömning (inom
24 timmar)

Akut tömning
(inom 6
timmar)

< 4 m3

700

1 050

1 750

3 500

per m3 över 4 m3

150

150

150

150

4.5 Fett från fettavskiljare
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Tabell 25 Avgifter för hämtning av fettavfall, kr per tömning
Storlek av
behållare

Regelbunden
tömning
(schemalagd)

Budat
tömning (inom
7 dagar)

Express
tömning (inom
24 timmar)

Akut tömning
(inom 6
timmar)

< 1 m3

980

1 470

2 440

4 875

per m3 över 1 m3

150

150

150

150

Tabell 26 Avgifter för övriga tjänster vid tömning av slam- och fettavfall
Övriga tjänster, tilläggsavgift

Tillägg för slangdragning > 20 meter, kr per 20 meter

Avgift

130
1 380

Slamsugningsfordon, kr per timme

570

Hjälparbetare, kr per timme
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700

Bomkörning, kr per tillfälle

2 030

Tömning fosforfällor i lösvikt, kr per timme

Om tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras så kallad bomkörningsavgift.

Särskilda avgifter
4.6 Byte av kärl
Byte av kärlstorlek kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år
betalas avgift enligt tabell nedan.
Tabell 27 Avgift för byte av kärl oftare än 1 gång/år
Tjänst

Avgift

Byte av kärl 1 ggr/år

Ingen avgift
470

Byte av kärl oftare än 1 ggr/år, kr per kärl

4.7 Verksamheter vid kretsloppscentraler
Verksamheter kan lämna grovavfall på kretsloppscentraler mot avgift. Elavfall med
producentansvar, förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall
och wellpapp lämnas utan avgift vid KLC.
Tabell 28 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid
kretsloppscentraler
Besök vid kretsloppscentral

Avgift

350

Verksamheter, kr per besök

0

Däck på fälg, kr per st

Verksamheter som har hushållsavfallsabonnemang får ett passerkort som används för
inpassering. Varje besök registreras via terminal och avgiften dras av automatiskt efter
godkännande av besökare.
Verksamheter som inte har hushållsavfallsabonnemang kan betala med betalkort direkt
på plats.
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1 Allmänna bestämmelser
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i avfallsföreskrifter för
Upplands-Bro kommun.

1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. 4 §
Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt 5 § i
samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning
eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Tekniska nämnden tolkar taxan.
Kommunfullmäktige beslutar om taxan.

1.2 Definitioner
Bostad
En bostad ska vara avsedd för att bo i.
En- och tvåbostadshus
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet
omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.
Flerbostadshus
Bostadshus med minst tre lägenheter.
Fritidshus
Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av
avfall året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten eller om det
finns behov av hämtning av avfall året runt definieras fastigheten som en- och
tvåbostadshus.
Verksamheter
Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall
som är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, restauranger, skolor,
vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till
verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full
boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.
Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen
(2011:927).
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1.3 Avgiftsskyldighet
Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Upplands-Bro kommun.
Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är
skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till kommunen.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet
vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta.

1.4 Betalning och fakturering
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen.
Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av
utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt
kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte betalas i tid.
Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i
de fall hämtning inte kunnat utföras.
Fakturor kan efter förfrågan från fastighetsinnehavare och medgivande från kommunens
avfallsorganisation ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen kan häva denna
överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden.
Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren vilket innebär att om
fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till
fastighetsinnehavaren.

1.5 Anmälan om ändring
Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till
exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om
ändring sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande
ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade
ägarförhållanden inkommit.

1.6 Om taxan saknar tillämpning
För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som bestäms
av avfallsansvarig nämnd baserat på självkostnadsprincipen.

1.7 Avfallsavgifterna
Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling av
hushållsavfall samt tilläggstjänster.
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1.7.1 Grundavgift
Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat drift av
kretsloppscentralerna, omhändertagande av grovavfall och farligt avfall samt
kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information,
kundtjänst och fakturering.
Fastighetsinnehavare som har byggnader inom fastigheten vilka hyrs ut för boende ska
betala grundavgift för varje uthyrd bostad.
1.7.2 Rörlig avgift
Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell
eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.
1.7.3 Tilläggstjänster
I tilläggstjänster återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret men som inte utnyttjas av taxekollektivet som helhet. Avgifter för
tilläggstjänster finansierar de totala kostnaderna för tjänster enligt
självkostnadsprincipen.

1.8 Avgifter för gemensamma avfallsbehållare och
gemensamhetslösning
Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare
(delade kärl) enligt 44 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per
bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 2.1 och delar på rörlig avgift för
abonnemanget.
Fastighetsinnehavare som ingår i gemensamhetslösning enligt 45 § i kommunens
avfallsföreskrifter betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus enligt p.
2.1 och rörlig avgift för abonnemang som tillämpas för flerbostadshus enligt p. 3.2.

1.9 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna
Vid uppehåll i tömning, enligt 69 § i kommunens avfallsföreskrifter, debiteras en
reducerad grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift.

1.10 Indexuppräkning av taxan
Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av
avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1,2 och
3 MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens
indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser
avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut
om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år.
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus
2.1 Grundavgift
Tabell 1. Grundavgift, kr per bostad och år
Kundkategori

Avgift

En- och tvåbostadshus

1 615

Fritidshus

780

Grundavgift vid uppehåll

400

2.2 Rörlig avgift
Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 3
meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas
dragvägstillägg enligt kapitel 0.
2.2.1 Avgifter för hämtningsområde 1 (fastland)
Tabell 2 Avgifter för hämtning och behandling, kr per år
Abonnemang

Antal tömningar
per år
(Kärl 1 + Kärl 2)

Avgift

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt)

26 + 13

1 020

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt)

131 + 13

600

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2)

13 + 7

510

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2)

71 + 7

350

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt)

26

1 020

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt)

131

600

Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190
liter (året runt)

26

2 040

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2)

13

510

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2)

71

350
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Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 l
(fritidshus2)

13

1 020

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter

26

1 200

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter

131

650

1 Fyrfackskärl

1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 62 § i kommunens
avfallsföreskrifter.
2 Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till och med vecka 41.

2.2.2 Avgifter för hämtningsområde 2 (Mälaröarna)
För hämtning av hushållsavfall på öarna används en särskild båttransport då öarna
saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker vanligen varannan
vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt överenskommelse.
Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift.
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling.
Tabell 3 Avgifter för hämtning med båt på öarna
Tjänst

Fritidshus (säck 160 l), kr per år

Antal tömningar per
år
14

Klubbholmar (säck 160 l), kr per säck

9

Extra båttur för hämtning, kr per tur

Avgift

1 750
125
16 750
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2.3 Tilläggstjänster
2.3.1 Extra kärl
Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang för ytterligare kärl, utöver
ordinarie abonnemang med fyrfackskärl.
Tabell 4 Avgifter för extra kärl, kr per kärl och år
Abonnemang

Antal tömningar
per år

Avgift

Extra fyrfackskärl: Kärl 1

26

1 020

Extra fyrfackskärl: Kärl 2

13

470

Extra 190 liters kärl för sorterat restavfall

26

1 020

2.3.2 Extra tömningar och extra säck
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda extra säck
eller beställa extra tömning av kärl. Extra tömningar av kärl utförs inom tre arbetsdagar.
Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Förpackningar får inte läggas i säcken.
Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid kärl med restavfall. Hämtning sker i
samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle.
Tabell 5 Avgifter för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller
tömning
Tjänst

Avgift

Extra säck, max 125 liter

45

Extra tömning av kärl

470

2.3.3 Dragväg
Avfallskärl hos en- och tvåbostadshus ska placeras vid fastighetsgräns så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt dock inte längre än 3 meter, i enlighet
med 41 § i kommunens avfallsföreskrifter.
Om dragväg överskrider 3 meter tillkommer avgift enligt Tabell 6.
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Tabell 6 Avgifter för dragväg, kr per kärl och år
Antal tömningar per år och
tömningsfrekvens

Avstånd
3 - 10 meter

Avstånd
10 - 30 meter

Avstånd
längre än 30
meter 1

26 gånger per år, varannan vecka

260

520

780

13 gånger per år, var fjärde vecka

130

260

390

13 gånger per år, varannan vecka,
under vecka 16–41

130

260

390

7 gånger per år, var fjärde vecka,
under vecka 16–41

70

140

210

En- och tvåbostadshus

Fritidshus

1

För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt
41 § i kommunens avfallsföreskrifter.

2.3.4 Trädgårdsavfall
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av
trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad
till trädgårdsarbete under perioden från vecka 17 till och med vecka 44.
Tabell 7 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall, kr per kärl och år
Tjänst

Trädgårdsavfall, 370 liters kärl
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter
3.1 Grundavgift
Tabell 8 Grundavgift, kr per år
Kundkategori

Avgift

Flerbostadshus, per lägenhet

1 103

Verksamhet

694

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall
För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liters kärl
eller i annan behållare som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller
markplacerade krantömmande behållare får också användas för matavfall.
3.2.1 Insamling i kärl
Angivna avgifter gäller när kärlen placeras inom 10 meter från hämtningsfordonets
uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas dragvägtillägg enligt p. 3.3.2.
a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för 140 liters matavfallskärl i
abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma
tillfälle som restavfall.
b). För verksamheter ingår ett 140 liters kärl för matavfall i abonnemangsavgift för
sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma tillfälle som restavfall. För
ytterligare kärl för matavfall debiteras avgift enligt Tabell 11.
Tabell 9 Avgifter för sorterat restavfall för flerbostadshus och
verksamheter, kr per kärl och år
Kärl, volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

190 liter

1 020

2 040

4 080

Erbjuds inte

240 liter

1 320

2 640

5 280

Erbjuds inte

370 liter

1 980

3 960

7 920

11 880

660 liter

3 540

7 080

14 160

21 240

Tabell 10 Avgift för blandat mat- och restavfall för flerbostadshus och
verksamheter, kr per kärl och år
Kärl, volym

190 liter

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

2 040

4 080

8 160

Erbjuds inte
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240 liter

2 640

5 280

10 560

Erbjuds inte

370 liter

3 960

7 920

15 840

23 760

660 liter

7 080

14 160

28 320

42 480

Tabell 11 Avgifter för sorterat matavfall från verksamheter, utöver första
kärlet, kr per kärl och år
Kärl, volym

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

156 ggr/år

750

1 500

3 000

4 500

140 liter

3.2.2 Insamling i container och krantömmande behållare
a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för insamling av matavfall i avgifterna för
sorterat restavfall i storbehållare. Matavfall kan sorteras i 140 liters matavfallskärl eller i
krantömmande behållare. Behandlingsavgift för restavfall tillkommer enligt Tabell 3.
Matavfall i kärl hämtas minst varje vecka och antal kärl justeras efter behov. Matavfall i
storbehållare hämtas varannan vecka. Vid behov kan matavfallet hämtas oftare mot
avgift enligt Tabell 2.
b). För verksamheter vid insamling av restavfall i storbehållare hämtas matavfall i kärl
enligt bestämmelserna i p. 3.2.1 (b). För hämtning av matavfall i storbehållare debiteras
avgift enligt tabell 12. Behandlingsavgift för restavfall i storbehållare tillkommer enligt
tabell 13.
Tabell 12 Avgifter för tömning av storbehållare, kr per behållare och år.
Behandlingsavgift tillkommer.
Typ av behållare
och volym

13 ggr/år

17 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

Container 6–8 m3

17 330

22 900

34 500

67 300

134 600

Krantömmande
behållare upp till 3 m3

7 000

9 200

14 000

28 000

56 000

Krantömmande
behållare upp till 5 m3

7 550

9 900

15 100

30 200

45 300

54 800

109 600

Komprimator
1

För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med
byte av insatssäck, se Tabell 4.

Tabell 13 Behandlingsavgifter vid tömning av storbehållare, kr per ton
Avfallsslag

Avgift

Sorterat restavfall från flerbostadshus (hushåll)
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Sorterat restavfall från verksamheter

1 500

Blandat mat- och restavfall

1 964

Tabell 14 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år
13 ggr/år

17 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

425

550

850

1700

3 400

Byte av insatssäck
(inklusive säcken)

3.3 Tilläggstjänster
3.3.1 Extra tömningar, kr per tömning och behållare
Vid extra tömning av container eller krantömmande behållare tillkommer
behandlingsavgifter enligt Tabell 3 och avgift för eventuella insatssäckar enligt Tabell
14.
Tabell 15 Avgifter för extra tömning av behållare, kr per tömning
Tjänst

Avgift

Fyrfackskärl 370 liter

470

Kärl 190–370 liter

470

Kärl 660 liter

490
3

Container 6–8 m

2 125

Krantömmande behållare

800

Lastväxlarcontainer/komprimator

2 325

Om beställd extra tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras ändå avgift för tömningen som
så kallad bomkörningsavgift.

3.3.2 Dragväg
I abonnemangsavgift för flerbostadshus och verksamheter ingår 10 meters dragväg.
Utöver detta tillkommer avgift per påbörjat 10-tal meter.
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Tabell 16 Avgifter för dragväg, kr per kärl och tömning
Avstånd
Tömningsintervall
26 gånger per år

10,1 - 20 meter

20,1 - 30 meter

längre än 30 meter1

Kärl 140–660 liter

Kärl 140–660 liter

Kärl 140–660 liter

390

650

910

780

1 300

1 820

104 gånger per år

1 560

2 600

3 640

156 gånger per år

2 340

3 900

5 460

52 gånger per år

1

För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt
41 § i kommunens avfallsföreskrifter.

3.3.3 Tillfälliga behållare vid evenemang
För tillfällig användning av behållare debiteras avgift för utkörning, hemtagning och
sluttömning samt hyra av behållare enligt Tabell 17. Om extratömning av behållare
behövs sker det enligt p 3.3.1.
Tabell 17 Avgifter för tillfälliga behållare, kr per tillfälle
Tjänst

Avgift

Vid beställning av kärl

920

Vid beställning av container

4

2 780

Avgifter för hämtning av olika avfallsslag

4.1 Grovavfall
4.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar
I abonnemangsavgift ingår hantering av behållare dvs utställning, hyra, tömning och
hemtagning. Behandlingsavgift för grovavfall från hushåll ingår i grundavgift.
Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter debiteras enligt tabell 20.
Tabell 18 Avgifter för hämtning av grovavfall med abonnemang, kr per år
Behållare

Kärl 660 liter
Container 6 – 8 m3

13 ggr/år

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

2 950

5 900

11 800

23 600

17 000

34 000

68 000
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4.1.2 Beställda hämtningar
Hämtning av grovavfall kan beställas mot avgift enligt Tabell 19. I avgiften ingår
utställning, hemtagning och sluttömning av behållare. Hyra av container samt
behandlingsavgift för verksamheter tillkommer enligt Tabell 19 och Tabell 20.
Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens
avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.
Grovavfall i lösmängd ska emballeras och får väga max 25 kg per kolli vilket ska kunna
hanteras av en person med hjälp av säckkärra.
Tabell 19 Avgifter för beställd hämtning av grovavfall
Behållare

Lösmängd, upp till 3 kolli
(max 25 kg/kolli), kr/st
Tillkommande kolli utöver 3 st
(max 25 kg/kolli), kr/st
Kärl, 660 liter

Avgift, kr/hämtning

530

Hyra,
kr/dygn
-

Hyra,
kr/månad
-

400

-

-

920

-

-

Container 6 – 8 m3

3 100

130

330

Container 10–30 m3

3 300

130

800

Tabell 20 Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter, kr per ton
Avfallsslag

Avgift

Grovavfall

1 720

Trädgårdsavfall

660

4.1.3 Beställda hämtningar från öarna
Hämtning av grovavfall från öarna under sommarsäsongen utförs med bogserbåt och
kranpråm. Containrar ställs ut på bryggan för sortering av grovavfall i olika material.
Fyllda containrar transporteras till kommunens kretsloppscentral för omhändertagande
och behandling av avfallet.
Hämtning av grovavfall från öarna utförs mot avgift. Beställning görs till kommunens
avfallsorganisation och ska inkomma senast en månad innan planerad hämtning.
I avgiften ingår kostnader för beställda tjänster enligt Tabell 1 och hantering av
containrar enligt tabell 19. Behandlingsavgift för grovavfall ingår i grundavgift.
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Tabell 21 Avgifter för beställd hämtning från öarna, kr per timme
Tjänst

Avgift

Bogserbåt, kranpråm och två man

3 700

Transport för utställning och hämtning av containrar
utanför kommungränsen

1 200

4.2 Elavfall och farligt avfall
Elavfall, batterier och farligt avfall kan lämnas till kommunens kretsloppscentraler och
mobil insamling utan extra kostnader. Småelektronik, batterier och ljuskällor kan
lämnas i Samlaren som finns i Kommunhuset och Bro bibliotek.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av småelektronik och farligt avfall från
fastigheten vid fyra schemalagda tillfällen per år i samband med mobilinsamling, mot
avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar hämtningsschema.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av vitvaror och elavfall inom sex
arbetsdagar mot avgift. Varje kolli får väga max 25 kg och ska kunna förflyttas med
hjälp av en säckkärra.
Tabell 22 Avgifter för hämtning av elavfall, kr per enhet
Beställda hämtningar

Avgift

Elavfall, kr per m3

630

Hämtning småelektronik (max 25 liter) i samband med
mobilinsamling (schemalagd), kr per hämtning

150

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från en- och
tvåbostadshus, kr per styck

315

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från flerbostadshus, kr
per styck

630

4.3 Latrin
Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i
avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras på grund av hinder, debiteras
ändå avgift för tömningen som så kallad bomkörningsavgift.
Ordinarie hämtningar sker en gång per månad under perioden vecka 16 till och med 41.
Hämtning av latrinbehållare ska beställas senast en vecka före hämtningsveckan.
Utanför ordinarie hämtning kan extra hämtning beställas.
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Tabell 23 Avgifter för latrinhämtning, kr per kärl
Tjänst

Avgift

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl

290

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl

590

Utställning av nytt latrinkärl

200

Hushållen kan kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd enligt
63 § i kommunens avfallsföreskrifter.

4.4 Slam och urin från enskilda avlopp
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.
Tabell 24 Avgifter för slamhämtning, kr per tömning
Storlek av
behållare

Regelbunden
tömning
(schemalagd)

Budat
tömning (inom
7 dagar)

Express
tömning (inom
24 timmar)

Akut tömning
(inom 6
timmar)

< 4 m3

700

1 050

1 750

3 500

per m3 över 4 m3

150

150

150

150

4.5 Fett från fettavskiljare
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Tabell 25 Avgifter för hämtning av fettavfall, kr per tömning
Storlek av
behållare

Regelbunden
tömning
(schemalagd)

Budat
tömning (inom
7 dagar)

Express
tömning (inom
24 timmar)

Akut tömning
(inom 6
timmar)

< 1 m3

980

1 470

2 440

4 875

per m3 över 1 m3

150

150

150

150

Tabell 26 Avgifter för övriga tjänster vid tömning av slam- och fettavfall
Övriga tjänster, tilläggsavgift

Tillägg för slangdragning > 20 meter, kr per 20 meter

Avgift

130
1 380

Slamsugningsfordon, kr per timme

570

Hjälparbetare, kr per timme
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700

Bomkörning, kr per tillfälle

2 030

Tömning fosforfällor i lösvikt, kr per timme

Om tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras så kallad bomkörningsavgift.

Särskilda avgifter
4.6 Byte av kärl
Byte av kärlstorlek kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år
betalas avgift enligt tabell nedan.
Tabell 27 Avgift för byte av kärl oftare än 1 gång/år
Tjänst

Avgift

Byte av kärl 1 ggr/år

Ingen avgift
470

Byte av kärl oftare än 1 ggr/år, kr per kärl

4.7 Verksamheter vid kretsloppscentraler
Verksamheter kan lämna grovavfall på kretsloppscentraler mot avgift. Elavfall med
producentansvar, förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall
och wellpapp lämnas utan avgift vid KLC.
Tabell 28 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid
kretsloppscentraler
Besök vid kretsloppscentral

Avgift

350

Verksamheter, kr per besök

0

Däck på fälg, kr per st

Verksamheter som har hushållsavfallsabonnemang får ett passerkort som används för
inpassering. Varje besök registreras via terminal och avgiften dras av automatiskt efter
godkännande av besökare.
Verksamheter som inte har hushållsavfallsabonnemang kan betala med betalkort direkt
på plats.

17 (17)
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1 Allmänna bestämmelser
1.1 Principer
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4–6
Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen.
Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med
avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall och förpackningar, mer återvinning
och minskade mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på
vägen mot det hållbara samhället.

1.2 Ansvar
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning.
Kommunen ansvarar även för information och tillsyn över avfallshanteringen. Insamling och
transport av hushållsavfall utförs endast av kommunens upphandlade entreprenörer.
Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom
fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen,
hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.

1.3 Avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna
abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och
samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare.
Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid
abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta.

1.4 Betalning och fakturering
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som
betalas till av kommunen anlitad entreprenör.
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad
faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för
inkasso.

1.5 Ändring av abonnemang
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften
sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år
ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång.
Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av
slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till
kommunens entreprenör.

1.6 Avfallsavgifterna
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för
avfallshanteringen. Avgifterna är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och
abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av
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hushållsavfall samt tilläggstjänster och extrahämtningar. Taxan beslutas av
kommunfullmäktige.

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter
1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 37 § i
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, betalar endast grundavgift för den period
som uppehållet avser.
Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt 38 § i
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, debiteras varken grundavgift eller
abonnemangsavgift.

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare
Två eller flera närliggande fastighetsägare med rätt att använda gemensam avfallsbehållare
betalar en grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt
abonnemang.

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna
fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden som kan enligt miljöbalken ta ut en
handläggningsavgift för tillsyn.

1.7.4 Säsongsbunden verksamhet
För säsongsbundna verksamheter kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten
bedrivs, enligt överenskommelse med avfallsansvarig nämnd.

1.8 Om taxan saknar tillämpning
Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift
tas av kommunfullmäktige.

2 Avgifter
Samtliga avgifter i avfallstaxan är angivna inklusive mervärdesskatt.

2.1 Grundavgift
Grundavgift är en årlig fast avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering,
planering, utveckling, information, uppföljning och handledning av entreprenader. I
grundavgiften för hushåll ingår även kostnader för kretsloppcentraler.
För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift
enligt särskild prislista.
Grundavgift

Kronor per år

Villahushåll, permanentboende

1 615

Villahushåll, permanentboende med gemensam fakturering

1 335

Villahushåll, fritidsboende

780
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Villahushåll, fritidsboende med gemensam fakturering
Flerbostadshus, per hushåll/lägenhet

645
1 103

Verksamheter

694

2.2 Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgift är en årlig rörlig avgift som ska täcka kostnader för insamling, transport
och behandling av hushållsavfall både från hushåll och verksamheter samt kostnader för
avfallsbehållare. Avgiftsnivå avgörs av behållarstorlek, ägande av behållare,
tömningsintervall, behandlingskostnader och utsortering av matavfall. Avfallstaxan har
miljöstyrande effekt för att motivera avfallslämnare till utsortering av sitt matavfall.
Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall
i två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i
annan avsedd behållare.
Abonnemang med hämtning av sorterat restavfall en gång per månad förutser att hushållen
sorterar ut matavfall eller komposterar det i en godkänd kompostbehållare.
Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.

2.2.1 Abonnemang för hämtning av matavfall och restavfall i kärl
Hämtning av hushållsavfall från villahushåll och fritidsboende sker varannan vecka året
runt. Hämtningsperiod för fritidsboende är från mitten av april till mitten av oktober.
Hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus sker enligt tecknat abonnemang.
I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140
liters kärl om avfallet hämtas tillsammans med restavfall i tvåfacksbil.
Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift
för osorterat restavfall. Avfallsansvarig nämnd kan efter bedömning medge att avgift för
sorterat restavfall ska tillämpas för verksamheten.
För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen,
till exempel restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etcetera, sker hämtning av matavfall i
140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl.
Antalet matavfallskärl beställs efter behov.
Behållare
140 l kärl

190 l kärl

Antal tömningar,
per år
6*

Sorterat restavfall,
kronor per år
175

Osorterat restavfall,
kronor per år
Tillämpas ej

13

375

26

750

1 500

52

1 500

3 000

6*

750*

235

Tillämpas ej

13

510

1 020*

26

1 020

2 040

52

2 040

4 080
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240 l kärl

6*

330

Tillämpas ej

13

660

1 320*

26

1 320

2 640

52

2 640

5 280

104

5 280

10 560

13

1 090

Tillämpas ej

26

1 980

3 960

52

3 960

7 920

104

7 920

15 840

26

3 540

7 080

52

7 080

14 160

104

14 160

28 320

156

21 240

42 480

370 l kärl

660 l kärl

*- gäller endast fritidsboende

2.2.2 Abonnemang för hämtning av restavfall i container, krantömmande
behållare och komprimator samt matavfall i kärl eller krantömmande
behållare
I abonnemangsavgifter för sorterat restavfall i container ingår kostnader för hämtning och
behandling av restavfall, hyra av container samt hämtning av matavfall i 140 liters kärl varje
vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.
I abonnemangsavgiften för sorterat restavfall i krantömmande behållare ingår kostnader
för hämtning av restavfall samt hämtning av matavfall om det också sorteras i
krantömmande behållare. Matavfallet i krantömmande behållare hämtas varannan vecka.
Vid behov kan matavfallet hämtas varje vecka mot avgift.
Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per kärl och år. Antalet matavfallskärl justeras
efter behov.
En viktbaserad behandlingsavgift på 982 kr per ton restavfall tillkommer.
Behållare

Antal hämtningar
per år

Container 3 m3

Container 6 m3

Container 8 m

3

Sorterat restavfall,
kronor per år

Osorterat restavfall,
kronor per år

26

18 770

37 540

52

37 540

75 080

26

32 175

64 350

52

64 350

128 700

26

42 900

85 800

52

85 800

171 600

Krantömmande

13

4 875

Tillämpas ej

behållare 3 m3

17

6 375

12 750
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26

9 750

19 500

52

19 500

39 000

Krantömmande

13

5 281

Tillämpas ej

behållare 5 m3

17

6 905

13 810

26

10 565

21 130

52

21 130

42 250

Komprimator

26

41 600

83 200

14 m3

52

83 200

166 400

2.2.3 Abonnemang för hämtning av hushållsavfall i säckar med båt på öarna
Gräsholmen och Alholmen samt klubbholmar
För hämtning av hushållsavfall på öarna upphandlas en särskild entreprenad med
båttransport då öarna saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker
vanligen varannan vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt
överenskommelse.
Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift enligt
tabell nedan. Avgiften beräknas efter utfört arbete och faktureras separat i slut av året.
Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling.
Behållare

Hämtningsavgift,
kronor per år och
fastighet

Säck 160
liter

Hämtningsavgift,
kronor per säck (för
klubbholmar)

1 750

Extrahämtning, kronor
per tillfälle

125

16 750

2.3 Avgifter för tilläggstjänster
2.3.1 Gångvägstillägg
Avfallsbehållare ska placeras vid fastighetsgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats
som möjligt. I abonnemangsavgifter ingår 3 meters gångavstånd för behållare med manuell
tömning såsom kärl och säck.
Utöver detta tillkommer avgift per påbörjade 10-tal meter enligt nedan. Gångavstånd över
30 meter kan endast beställas efter särskild ansökan till avfallsansvarig nämnd.
Gångavstånd från fordonets angöringsplats

Avgift kronor per hämtning

3,1–10,0 meter

10

10,1–20,0 meter

15

20,1–30,0 meter

25

över 30 meter, per 10 meter

10
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2.3.2 Extrahämtningar
Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar, ej ordinarie rutt
sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning.
Behållare

Avgift, kronor per
enhet

Extra säck med restavfall i samband med ordinarie tur

44

Extra hämtning av restavfall och matavfall i kärl, ej ordinarie tur

470

Extrahämtning i krantömmande behållare

750

Extrahämtning i container, komprimator och sopsug

2 125

Extrahämtning av matavfall under 10 veckor i
sommarsäsongen (5 hämtningar)

625

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar)

45

3 Avgifter för hämtning av olika avfallsfraktioner
3.1 Grovavfall.
3.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar
Behållare

Antal hämtningar per år

Kärl 660 liter

Container 6 m3

Container 8 m3

Abonnemangsavgift kronor per år

26

4 000

52

8 000

26

27 625

52

55 250

26

35 750

52

71 500

3.1.2 Beställda hämtningar
Hämtningar av grovavfall kan beställas mot avgift enligt tabell nedan. Utställning och
hämtning av container inom kommunen ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i
avgiften och minst en månadshyra debiteras per tillfälle.
Behållare

Beställd hämtning, kronor

Lösmängd, m3

250

Kärl 660 liter

225

Hyra, kronor per månad

Container 6 m3

1 625

290

Container 8 m3

2 000

325

Container 10 m3

2 500

375
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3.1.3 Beställda hämtningar från öarna
Tjänst

Avgift, kronor per timme

Bogserbåt, kranpråm och två man

3 700

Transport för utställning och hämtning av containrar
utanför kommungränsen

1 200

3.2 Elavfall
Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats
som ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen.
Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan.
Beställda hämtningar

Flerbostadshus

Elavfall, exkl. vitvaror

1 625 kr/tillfälle

Vitvaror (kyl- och frysmöbler,
spisar, tvättmaskiner etc.)

238 kr/st

En- och tvåbostadshus,
fritidsboende
313 kr/m3
238 kr/st

3.3 Trädgårdsavfall
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av
trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till
trädgårdsarbete under perioden från maj till november.
Behållare

Antal hämtningar per
säsong

Kärl 370 liter

Abonnemang för trädgårdsavfall,
kronor per år

13

750

3.4 Latrin
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före
hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av
april till mitten av oktober.
Avgift, kronor per kärl
Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl

288

Extra hämtning, inklusive nytt kärl

594

Utställning av ett nytt latrinkärl

288

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning)

250

3.5 Slam och urin från enskilda avlopp
Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens
kundtjänst.
I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer.
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Storlek av
behållare

Schemalagd
tömning, kr

Extratömning
vardag, kr

Jourtömning
vardag, kr

Jourtömning
helg, kr

(inom 5 arbetsdagar)

(inom 24 timmar)

(inom 24 timmar)

< 3,0 m3

750

890

1 195

3 820

3,1 - 6,0 m3

875

1 020

1 320

3 945

1 125

1 270

1 570

4 195

> 6,1 m3

Övriga avgifter, tilläggsavgifter

Avgift, kronor
– 125

Reduktion vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma
tömningstillfälle, per tömningstillfälle
Bomkörning, per tillfälle

750

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150

Slamsugningsfordon, per timme

1 125

Hjälparbetare, per timme

480

3.6 Fett från fettavskiljare
Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens
kundtjänst. I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.
Behandlingsavgift per m3 tillkommer.
Storlek av behållare

Schemalagd tömning

Extratömning vardag (inom 5
arbetsdagar)

≤ 2 m3

1 375

1 820

> 2 m3

2 250

2 695

Övriga avgifter, tilläggsavgift

Avgift, kr

Bomkörning, per tillfälle

750

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter

150

Slamsugningsfordon, per timme
Hjälparbetare, per timme

1 125
480
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bebyggelseområdet Sågbacken via digitalt GIS format och PDF-karta.

Sammanfattning
Kommunalt VA-verksamhetsområde upprättas för bebyggelseområdet
Sågbacken enligt kartbilaga.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 juni 2020.



Kartbilaga för utökat kommunalt VA-verksamhetsområde för
dricksvatten och spillvatten.

Ärendet
Enligt 6§ p.1 lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen
bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas.
Allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det geografiska område inom
vilket en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom allmän
VA-anläggning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vattentjänster definieras som vattenförsörjning och avlopp (dag- och
spillvatten) enligt lagen. Inom verksamhetsområdet gäller kommunens
"Allmänna bestämmelser för brukandet av Upplands-Bros allmänna vattenoch avloppsanläggning" (ABVA) och kommunens VA-taxa.
Utökat VA-verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten föreslås
upprättas för bebyggelseområdet Sågbacken enligt kartbilaga.

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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TN 17/0046

Barnperspektiv
Kommunen strävar efter att skapa en långsiktig och hållbar försörjning av vatten
och avlopp för att möta nuvarande och framtida behov, krav och utmaningar.
Beslut om verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp bedöms gynna
närmiljön för nuvarande boenden och för framtida generationer när fastigheter ges
möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp istället för att nyttja
enskilda vatten- och avloppsanläggningar med varierad funktion och kvalité.

Linda Edgren
Tekniks chef samt
Tf. Samhällsbyggnadschef

Sarah Nilsson
Tf. VA-chef

Bilagor
1. Kartabilaga som visar förslag till utökat kommunalt
VA-verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.
Beslut sänds till
 Akt
 Länsstyrelsen i Stockholms län
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Verksamhetsområde Sågbacken
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TJÄNSTESKRIVELSE

Andrea Jansson
Planerare
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 0851832182
Andrea.Lof@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-09-01

TN 20/0407
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Parkeringsbestämmelser i Tegelhagen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. införa avgift för parkering på gatorna i Tegelhagen. Kostnaden ska
förslagsvis vara 5 kronor i timmen vardagar utom dag före sön- och
helgdag mellan klockan 8-18 med en inledande gratistimme.
2. införa boendeparkeringstillstånd för boende i Tegelhagen
3. Införa boendeparkering med en avgift på förslagsvis 500 kr/månad
4. förslag till avgift för parkering och boendeparkering i Tegelhagen ska
fastställas av kommunfullmäktige
5. Nämnden beslutar om omedelbar justering

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog den 20 december 2017 detaljplanen för Brogård
1:84 m.fl. (Tegelhagen). Planen möjliggör för en ny stadsdel i Bro tätort för
cirka 1500 bostäder vilka fördelas mellan flerfamiljshus och småhus.
Parkering för boende och besökare ska möjliggöras på det allmänna
gatunätet (cirka 400 platser). Men för att uppfylla parkeringsbehovet
kommer parkering även att behöva anläggas på kvartersmark.
Det finns två sätt att anordna boendeparkering på gatumark, reglering
genom lokala trafikföreskrifter eller dispensering.
Nackdelen med att reservera parkeringsplatser för boende är att det inte ger
möjlighet till samnyttjande såsom de allmänna parkeringsplatserna medger.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Då detaljplanen är utformad så att boendeparkering ska anordnas på
gatumark samt för att få omsättning på besöksparkeringen bör de flesta
parkeringsplatserna avgiftsbeläggas. Vissa parkeringsplatser kan även
behöva tidsbegränsas.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att område med förbud mot att parkera
fordon införs i hela Tegelhagen. Parkering på gatumark ska tillåtas för alla
och genom särskilt boendeparkeringstillstånd underlätta för de boende
enligt följande.
Tillståndet föreslås gälla som längst 7 dygn samt för en lägre avgift än det
som gäller för besökare under förutsättning att avgift införs för parkering
på gatumark i området.
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

78 Parkeringsbestämmelser i Tegelhagen - TN 20/0407-1 Parkeringsbestämmelser i Tegelhagen : Parkeringsbestämmelser i Tegelhagen

Datum

Vår beteckning

TN 20/0407

Villkor för boendeparkeringstillstånd
-folkbokförd på en adress i området
-fordonsägare för ett fordon i trafik avsett för privat bruk
-alternativt innehar tjänste-, hyr/leasingfordon
Tillståndet ska endast gälla för fordon registrerade som
-personbil klass I
-lätt lastbil
-motorcykel
-moped klass I
Den så kallade besöksparkeringen i anslutningen till handel bör kosta i enlighet
med avgifterna i Kungsängen d.v.s. 5 kronor i timmen vardagar utom dag före
sön- och helgdag mellan klockan 8-18 med en inledande gratis timme.
Övriga parkeringsplatser för besökare bör kosta 5 kronor i timmen vardagar
utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 8-18.
Enligt uppgift kommer en parkeringsplats på kvartersmark att kosta 600 kronor
i månaden.
Boende kan inte få en egen boendeparkering på gatumark därför föreslås en
lägre avgift än den på kvartersmark.
Skillnaden bör dock inte vara så stor så att fastighetsägaren ska riskera att inte
parkeringsplatserna på sin mark blir uthyrda.
Således föreslås en avgift på 500 kronor i månaden för boendeparkering på
gatumark.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelsen den 2020-09-01

Ärendet
BAKGRUND

Kommunfullmäktige antog den 20 december 2017 detaljplanen för Brogård
1:84 m.fl. (Tegelhagen). Planen möjliggör för en ny stadsdel i Bro tätort för
cirka 1500 bostäder vilka fördelas mellan flerfamiljshus och småhus.
Huvuddelen av bostadsbebyggelsen kommer att uppföras som flerbostadshus.
Planområdet är indelat i tre avgränsade delområden med olika bebyggelsetäthet
med en central huvudgata i nord-sydlig riktning till vilken mindre gator
ansluter samt uppsamlande torg dit högre och tätare bebyggelse koncentreras.
Kring planens centrala knutpunkter (torg) möjliggörs för handelsetableringar
och inom området planeras även för offentlig service i form av skola, förskola,
idrottsverksamhet och badplats. Längs huvudgatan ska parkeringsytor anläggas
för boende och besökare. Gatustrukturen möjliggör för kollektivtrafik med hög
turtäthet samt en god tillgänglighet för gående och cyklister.
Parkering för boende och besökare ska möjliggöras på det allmänna gatunätet
(cirka 400 platser). Men för att uppfylla parkeringsbehovet kommer parkering
även att behöva anläggas på kvartersmark. Planförslaget är mycket flexibelt
och öppnar bland annat för olika bebyggelsetyper, våningshöjder och
exploateringsgrad. Planens flexibilitet tillsammans med möjligheten att parkera
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på gatan gör det svårt att ange ett parkeringstal för kvartersmark som inte leder
till ett överutbud i händelse av att fastigheterna inte exploateras fullt ut.
I den framtagna trafikutredningen (Ramböll 2017) presenteras utifrån olika
parametrar ett för hela planområdet samlat parkeringstal på 0,9 bilplatser per
lägenhet om 100 kvm bruttoarea (inkl. besöksparkering). Inom delområde syd
planeras för cirka 750 lägenheter som inte till fullo löser sin parkering på
kvartersmark. Antalet allmänna parkeringsplatser på huvudgatan och
lokalgatan uppgår till cirka 150 stycken. För att nå upp till ett samlat
parkeringstal på 0,9 bilplatser per lägenhet om 100 kvm bruttoarea krävs att
500 platser anordnas på kvartersmark. Detta motsvarar ett parkeringstal på
kvartersmark om 0,7. Med motsvarande beräkningar för övriga delområden
krävs 0,6 (mitt) respektive 0,7 (nord) parkeringsplatser på kvartersmark.
Då de allmänna parkeringarna på gatunätet kommer att nyttjas av bonde under
främst nattetid kommer de i utsträckning kunna samnyttjas som
personalparkering för skolor/förskolor samt som besöksparkering till
spontanidrottsplatsen, badplatsen och småbåtshamnen. Om behov uppstår finns
utrymme att iordningsställa ytterligare parkeringsplatser i nära anslutning till
badplatsen.
BOENDEPARKERING PÅ GATUMARK
Enligt 8 kap. 9 § 4 punkt plan- och bygglagen ska en tomt ordnas så att det på
tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för
parkering, lastning och lossning av fordon. Således är det fastighetsägaren som
i första hand ska tillgodose parkering på tomtmark.
I detaljplanen för Brogård 1:84 m.fl. anges dock att parkering för boende och
besökare i första hand ska möjliggöras på det allmänna gatunätet.
Boendeparkering innebär möjlighet till längre tids uppställning än den
generella bestämmelsen om 24 timmar vardagar, utom dag före sön- och
helgdag och bör tillåtas även på gatumark. Detta ger dock sämre förutsättningar
för tillgängligheten samt försvårar driften av gatorna.
Det finns två sätt att anordna boendeparkering på gatumark, reglering genom
lokala trafikföreskrifter eller dispensering.
Lokala trafikföreskrifter
Enligt 10 kap. 2 § andra stycket trafikförordningen får lokala trafikföreskrifter
om parkering innehålla särskilda bestämmelser för att underlätta för de som bor
i ett visst område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda
skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende genom
sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna
prövas av kommunen.
Nackdelen med att reservera parkeringsplatser för boende är att det inte ger
möjlighet till samnyttjande såsom de allmänna parkeringsplatserna medger.
Dispens
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I trafikförordningens 13 kap. 4 § andra stycket föreskrivs att andra undantag
enligt 3 § första stycket från lokala trafikföreskrifter om parkering i en
kommun än för ett visst ändamål får medges eller föreskrivas endast för
näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i arbetet eller för
dem som bor i ett område om det behövs för att underlätta för dem att parkera
där.
AVGIFTSBELAGD PARKERING
Enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats m.m. får en kommun ta ut en ersättning i form av
en avgift för rätten att parkera på sådana allmänna platser som står under
kommunens förvaltning. Syftet med parkeringsavgifter är att ordna trafiken.
Lagen säger även att avgiftens storlek skall därvid alltid avvägas med hänsyn
till trafikens ändamålsenliga ordnande. Grunden för beräkningen ska fastställas
av kommunfullmäktige.
Stadsdelen Tegelhagen ska enligt detaljplanen utformas så att resande med
kollektivtrafik enkelt kan ta sig till och från planområdet. För att minska antalet
bilresor erbjuder planen gående och cyklister alternativa sätt att röra sig inom
samt till och från området.
Då detaljplanen är utformad så att boendeparkering ska anordnas på gatumark
samt för att få omsättning på besöksparkeringen bör de flesta
parkeringsplatserna avgiftsbeläggas. Vissa parkeringsplatser kan även behöva
tidsbegränsas.
Parkeringsavgifter har en trafikstyrande effekt och kan vara gynnsam för
handel då den skapar tillgänglighet där och när det behövs.
De som parkerar sin bil på gatumark bör betala för det i likhet med de som hyr
egen plats på kvartersmak.
KONTORETS FÖRSLAG
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att område med förbud mot att parkera
fordon införs i hela Tegelhagen. Parkering på gatumark ska tillåtas för alla och
genom särskilt boendeparkeringstillstånd underlätta för de boende enligt
följande.
Parkeringsvillkor för boendeparkering
Tillståndet föreslås gälla som längst 7 dygn samt för en lägre avgift än det som
gäller för besökare under förutsättning att avgift införs för parkering på
gatumark i området.
Villkor för boendeparkeringstillstånd
-folkbokförd på en adress i området
-fordonsägare för ett fordon i trafik avsett för privat bruk
-alternativt innehar tjänste-, hyr/leasingfordon
Tillståndet ska endast gälla för fordon registrerade som
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-personbil klass I
-lätt lastbil
-motorcykel
-moped klass !
Avgift
Den s.k. besöksparkeringen i anslutningen till handel bör kosta i enlighet med
avgifterna i Kungsängen d.v.s. 5 kronor i timmen vardagar utom dag före sönoch helgdag mellan klockan 8-18 med en inledande gratis timme.
Övriga parkeringsplatser för besökare bör kosta 5 kronor i timmen vardagar
utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 8-18.
Enligt uppgift kommer en parkeringsplats på kvartersmark att kosta 600 kronor
i månaden.
Boende kan inte få en egen boendeparkering på gatumark därför föreslås en
lägre avgift än den på kvartersmark.
Skillnaden bör dock inte vara så stor så att fastighetsägaren ska riskera att inte
parkeringsplatserna på sin mark blir uthyrda.
Således föreslås en avgift på 500 kronor i månaden för boendeparkering på
gatumark.
Skyltning
Genom skyltning kan man ange vilka platser som är lämpliga för
långtidsuppställning för de med boendeparkeringstillstånd.
Tilläggstavla T22 Text sätts under vägmärke E19 Parkering med texten Boende
T, där T står för Tegelhagen.
Ex:

ÖVRIGA PARKERINGSBESTÄMMELSER/LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER
Tekniska avdelningen föreslår att område med parkeringsförbud införs i hela
Tegelhagen. Parkering införs det där det är lämpligt med de villkoren som är
anpassade till verksamheten m.fl.
Beslut om de lokala trafikföreskrifterna tas separat när principen för parkering
är fastslagen.
KONSEKVENSER
Införandet av boendeparkering kräver utveckling av ett system så att ansökan
(via e-tjänst) kan handläggas.
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Kommunens kontaktcenter kommer att få ett ökat antal samtal, mejl från de
som ansöker om boendeparkeringstillstånd.
Under uppstartsfasen kan det även behövas en extra resurs för
handläggning/information.
Antal timmar parkeringsövervakning bör utökas så att efterlevnad av
parkeringsbestämmelserna i Tegelhagen kan övervakas.
Barnperspektiv
Beslutet gäller endast vuxna över 18 år då det krävs körkort för att äga bil samt
att framföra ett fordon. Barnens livsmiljö kan ändå påverkas av beslutet både
negativt och positivt. Det negativa är att förälderns kostnader ökar i och med
att avgift behöver erläggas för parkering på gatumark samt att varje
parkeringstillfälle kan ta längre tid p.g.a. sökning efter ledig plats. Det positiva
är att avgiften för boendeparkering är lägre än parkeringsavgiften i övrigt på
gatan.
Therese Eriksson
Enhetschef Gata/park/trafik

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef
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Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-08-18

TN 20/0301
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för
Kungsängen 2040
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterat den 18 augusti 2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 27 maj 2020 beslutat att skicka ut förslag till
fördjupad översiktsplan för Kungsängen tätort i Upplands-Bro, med tillhörande
underlag, för samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av samrådshandlingarna för fördjupad
översiktsplan för Kungsängen 2040 daterad 9 juni 2020 (ref.nr KS 18/0015).
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. Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen ger
bland annat riktlinjer för hur gemensamma mötesplatser som Kungsängens torg
och Kungsängens idrottsplats ska utvecklas, var förtätningar kan göras och
vilka kopplingar som behöver tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen
av Kungsängens stationsområde tas upp som en viktig del för utvecklingen 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


UBK1005, v2.0, 2014-11-03





Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 18 augusti
2020
Tekniska nämndens yttrande – Fördjupad översiktsplan för
Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040, daterat den 18 augusti 2020
Fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040
(planförslag).
FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling 2020-06-09 –
Planeringsförutsättningar

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning fördjupade översiktsplaner för Bro
och Kungsängen, Samrådshandling Våren 2020

Barnperspektiv
Under arbetet med framtagenade av fördjupad översiktsplan för Kungsängen
har Barnkonversionen beaktats 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.
Synpunkterna i yttrandet har beaktat ovanstående för att ytterligare förstärka
dessa och ta hänsyn till barnperspektivet.

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Namn
Ange titel

Namn

Namn

Titel

Titel
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Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 18 augusti
2020
2. Tekniska nämndens yttrande – Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP
Bro 2040, daterat den 18 augusti 2020
3. Fördjupad översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040
(planförslag).
4. FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling 2020-06-09 –
Planeringsförutsättningar
5. Hållbarhetskonsekvensbeskrivning fördjupade översiktsplaner för Bro
och Kungsängen, Samrådshandling Våren 2020
Beslut sänds till
 Akt
 Samhällsbyggnadskontoret, Översiktlig planering
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YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se
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Tekniska nämnden

Yttrande – Förslag till fördjupad översiktsplan
för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040
Tekniska nämnden har tagit del av samrådshandlingar för förslag till fördjupad
översiktsplan för Kungsängen tätort i Upplands-Bro, med tillhörande underlag.
Ärendet
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässig, ekonomisk och
socialt hållbar utveckling. Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen ger
bland annat riktlinjer för hur gemensamma mötesplatser som Kungsängens torg
och Kungsängens idrottsplats ska utvecklas, var förtätningar kan göras och
vilka kopplingar som behöver tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen
av Kungsängens stationsområde tas upp som en viktig del för utvecklingen 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.

Samrådshandingen för den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen är som
helhet väl avvägd och i stora delar väl genomarbetad. Vissa frågor behöver
dock utvecklas för att nästa planeringsskede ska kunna ske på ett effektivt sätt
och vissa mycket konkreta delar av planen behöver förtydliganden. Det finns
många praktiska och konkreta erfarenheter gällande gatu-, trafik, park- och
naturfrågor som är viktiga att belysa redan i detta tidiga skede.
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Bakgr und
2018 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Kungsängen. I uppdraget ingår att särskilt belysa
social hållbarhet, barnperspektiv, ett förändrat klimat och trafikens brister och
behov.
Utvecklingsinr iktning för Kungsängen

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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I den fördjupade översiktsplanen beskrivs inledande de utvecklingsinriktningar
som ska vara för Kungsängen, bland annat så pekas viktiga kopplingar ut
mellan centrala Kungsängen, Brunna, Tibble och Rankhus. Där beskrivs även
att Kungsängen ska bli lättare och roligare för barn att vistas samt orientera sig
i.
En annan utvecklingsinriktning är stationsmiljön som ska vara mer anpassad
efter resenärernas behov.
Följande synpunkter lämnas som yttrande till föreslagen fördjupad
översiktsplan för Kungsängen:
FÖP Kungsängen 2040
Kartor (generellt i dokumentet)
Flera kartor i dokumentet upplevs som röriga och otydliga. Innehållet i dessa
kartor (exempelvis de på sidorna 10 och 19) bör delas upp och fördelas på flera
kartor.
Kartorna på sida 14 är relativt tydliga men hade gynnats av en eller två
utplacerade lokaliseringspunkter exempelvis Kungsängen torg och kommunens
huvudvägar (exempelvis Granhammarsvägen, Enköpingsvägen och E18).
Infrastruktur

Brunna industriområde
När det gäller vägkapaciteten till/från samt inom Brunna industriområde är det
bästa alternativet att anlägga en av- och påfart till och från E18 i direkt
anslutning till Mätarvägen i den västra delen av Brunna industriområde. Detta
skulle bidra till mer effektivt sätt att avlasta de övriga trafikplatser i
Kungsängen samt Granhammarsvägen. Trafik på E18 från Stockholm kommer
troligen fortsätta använda Trafikplats Brunna istället för att åka hela vägen till
Kockbacka för att ta sig till Brunna industriområde som beskrivs som ett
alternativ i den fördjupade översiktsplanen.
Trafikplats Kungsängen
Det är positivt att det i den fördjupade översiktsplanen finns med att Trafikplats
Kungsängen byggs ut till en komplett trafikplats.
Enköpingsvägen
Det är positivt att det i den fördjupade översiktsplanen beskrivs att
Enköpingsvägens storlek ska minskas och att denna blir mer stadsmässigt
utformad. Det är en bra fortsättning på centrumets framtida utveckling.
Hjortronvägen
Det är viktigt att påpeka att Hjortronvägen används flitigt utav skolbarn och
ungdomar, vilket bör hållas i åtanke vid utvecklingen av denna väg och
närområdet så att rätt säkerhetsåtgärder kan genomföras.
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Kungsängens torg
Tekniska nämnden ställer sig negativa till förslaget/planen på att göra
Kungsängen torg till ett gångfartsområde med möjlighet för framförande av
fordonstrafik. Detta är inte lämpligt för att den befintliga beläggningen på
torget inte är byggd för att klara av motorfordonstrafik. Det skulle krävas
investeringsmedel för att riva upp nuvarande plattsättning och förstärka
underbyggnaden samt lägga ny beläggning. Det är bättre att utveckla andra
parkeringsmöjligheter runt Kungsängens centrum och även arbeta mer med
andra färdmedelsval som kollektivtrafik och cykel. Det finns även goda
möjligheter för trafiken att ta sig runt torget på omkringliggande vägar.

Målpunkter, näringsliv och service
Kungsängens IP
Västra Rydsvägen som går förbi Kungsängens idrottsplats är idag en
vägsträcka som används framförallt av genomfartstrafik. Hastigheten är relativt
hög samtidigt som det rör sig mycket oskyddade trafikanter i området. Dels är
det mycket gående och cyklister till och från idrottsplatsen och lekparken, dels
är det mycket gång- och cykeltrafik mellan Kungsängen och Brunna. En ny
koppling mellan Bygdegårdsvägen och Granhammarsvägen föreslås därför.
Denna koppling skulle innebära att stora delar av Västra Rydsvägen kan tas
bort och marken kan nyttjas på ett helt annat sätt. Dessutom skulle man kunna
placera parkeringen mellan bilvägen och idrottsplatsen så att vägen inte utgör
en barriär och säkerhetsrisk som den gör i dagens utformning. Förslaget
innebär förbättrade möjligheter för utveckling av idrottsplatsen, bättre
trafiksäkerhet samt minskade kostnader för skötsel av outnyttjade gräsytor.
Detta skulle även innebära bättre förutsättningar för att ansluta en gång- och
cykelbro över Granhammarsvägen mellan Norrboda och idrottsplatsen som
finns nämnd i den fördjupade översiktsplanen.
Eftersom Västra Rydsvägen idag används till stor del som genomfartsgata och
kommer att fortsätta så i framtiden också skulle denna nya dragning av vägen
innebära en kortare väg mellan gamla Kungsängen och Granhammarsvägen.
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Figur 1. Förslag på ny vägdragning mellan Bygdegårdsvägen och Granhammarsvägen.

FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040
Naturvärden ädellöv
I kartan och teckenförklaringen saknas skyddsvärda miljöer (alléer). Det är
viktigt att detta är finns med då dom har biotopskydd från Länsstyrelsen
alternativt kommer att få det.
Skyddsvärda miljöer som saknas är:
 Alkärr, Strandvägen
 Dunderhus allé, Urfjäll
 Ask allé, Lärarvägen
 Ask alléer, Rosenlundsvägen
 Ask alléer, Lejondalsvägen
 Oxel alléer, Råbyparken
 Pil allé, Gamla IP, Bygdegårdsvägen
 Ekarna och Pil alléer, Görna dalen, Kyrkvägen
 Urbana Kastanjeallé, Urfjäll
Naturvärden övergripande
I kartan saknas en del utpekade ängsytor samt planerade ängsytor:
 Tibbleängarna
 Lillsjötoppen
 Tegelhagen
 Rosenängarna
 Strandvägen
Friluftsliv och rekreationsanläggningar
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I kartan finns många markerade fotbollsplaner. Det är svårt att tyda om vissa av
dessa är privata eller om det är spontanidrottsplatser som är utpekade. Det
skulle behövas ett förtydligande om detta. Det är även viktigt att tydliggöra
vilka som är kommunala och vilka som är privata.
Kollektivtrafik
På kartan saknas flera busshållplatser, framförallt i Brunna och Norrboda.
Kartan bör uppdateras.
Väghållare
I kartan finns det vägar som har felaktigt angivna väghållare. För att få de
senast uppdaterade väghållarskapen så ska utdrag från NVDB (nationell
vägdatabas) användas.
Aktivitetsplatser
På kartan finns 10 fotbollsplaner utpekade. Kommunen har ej ansvar över alla
som är utpekade. I kartan finns även 22 lekplatser utpekade, kommunen har ej
ansvar över alla dessa. Det är viktigt att det tydligt framgår vilka som är
kommunala och vilka som är privata.
Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på miljö, energi och
återvinning/kretslopp
Det är positivt att en plan på gemensam kretsloppscentral är utpekad.
Önskemål är att även ha med utvecklingen av kommunens driftverksamhet för
Gata/Park/Trafik samt Vatten och Avlopp på samma plats.
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning fördjupade översiktsplaner för Bro
och Kungsängen
Hälsa och säkerhet
I texten beskrivs att Enköpingsvägen bör omvandlas till en mer stadslik gata
för att få ner hastigheten på fordonstrafiken samt för lägre bullernivåer för
boende i närheten. Detta är en mycket bra inriktning för att skapa bättre hälsa
samt säkra trafiksituation för boende i Bro.
Vatten och Avlopp
Det är mycket bra att områden för långsiktig dagvattenhantering finns utpekade
i den fördjupade översiktsplanen. Dessa områden är viktiga att belysa för att
kunna arbeta på strategiska och långsiktiga lösningar för hållbar
dagvattenhantering i kommunen.
Avfall
I den fördjupade översiktsplanen finns ett nytt område för en kretsloppscentral
utpekat vilket är positivt för att kunna skapa en modern anläggning för framtida
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hantering av avfall. Det utpekade området är på en strategiskt bra plats med
närhet till E18 vilket minskar transporterna inom tätorterna.

Marcus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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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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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.
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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.
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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:

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 13

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.

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen

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
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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.

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 34

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.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

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.

, 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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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

, LinkedIn
Organisationsnummer:

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

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 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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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
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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.

, LinkedIn
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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.

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 70

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.

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 72

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.
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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.

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.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

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 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.
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I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

8.1. Samlad bedömning Bro

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

, LinkedIn
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
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

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. 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

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen
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

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.
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 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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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

, LinkedIn
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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.

, LinkedIn
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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
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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
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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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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.
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 planprojekt
De detaljplaneuppdrag som är beslutade vid tiden
för samrådet värderas inte av samrådsförslaget utan

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.
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.

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.
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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
pi
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.
Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling, 2020-06-09.
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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.
Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling, 2020-06-09.
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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.
Tätortsavgränsning
Strategiska blågröna stråk
Strategisk koppling gång- och cykel
Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden

• Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare
upplevelse och en större biologisk mångfald.

Kungsängens IP utveckling
Torg, service och handel

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

Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag

Tätortsavgränsning
Rekreativa grönytor och dagvattenhantering
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2

3

Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag

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

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

9
1
5

12
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.
Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, samrådshandling, 2020-06-09.
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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.

18

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
Kungsängen
Tätortsavgränsning
Entréer till tätorten
Strategisk koppling bil, ny väg eller öppnad
genomfart

E18

Brunna

Görvälnkilen

Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg,
öppnad genomfart eller förstärkt stråkt
Strategisk koppling båt

Örnässjön

Förslag eko-sociodukt
Ny halv trafikplats

Rankhus

Utökad hel trafikplats

J Befintlig järnväg och stationsläge
Målpunkter vid Mälaren

Tibble

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Lillsjön

Kungsängens IP utveckling
Torg, service och handel, befintliga och förslag
Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering
Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella
näringar

Stäksön

En
kö
pi
ng
sv

äg
en

Centrala Kungsängen

Grön koppling
Regionalt svagt grönt samband
Totalförsvarets influensområde
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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.
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 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.

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

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
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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.
Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09
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Upplands-Bro och omvärlden
Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09
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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-
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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
16
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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

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

1 000 m

17

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 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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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

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

1 000 m

21

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Kommunikationer, transporter och trafik
22

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

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

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

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

1 000 m

25

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 : Planeringsförutsättningar_20200609

Teknisk försörjning
26
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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
Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

29

79 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 2040 - TN 20/0301-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen 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
Avrinningsområde

Mälaren - Broviken

E 18

Kungsängen

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
E 18

Mälaren - Broviken

Kungsängen

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

0
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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

0
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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

0
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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

0
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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
Tätortsavgränsning
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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

0
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Riksintressen
50
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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

0
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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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TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-08-18

TN 20/0302
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för
Bro, FÖP Bro 2040
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att yttra sig enligt Samhällsbyggnadskontorets
förslag till remissyttrande, daterat den 18 augusti 2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 27 maj 2020 beslutat att skicka ut förslag till
fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med tillhörande
underlag, för samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av samrådshandlingarna för fördjupad
översiktsplan för Bro 2040 daterad 9 juni 2020 (ref.nr KS 18/0015).
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässig, ekonomisk och
socialt hållbar utveckling. Den fördjupade översiktsplanen för Bro ger bland
annat riktlinjer för hur Bro torg ska utvecklas, var förtätningar 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


UBK1005, v2.0, 2014-11-03





Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 18 augusti
2020
Tekniska nämndens yttrande – Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP
Bro 2040, daterat den 18 augusti 2020
Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag).
FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling 2020-06-09 –
Planeringsförutsättningar

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

Vår beteckning

TN 20/0302



Hållbarhetskonsekvensbeskrivning fördjupade översiktsplaner för Bro
och Kungsängen, Samrådshandling Våren 2020

Barnperspektiv
Under arbetet med framtagenade av fördjupad översiktsplan för Bro har
Barnkonversionen beaktats 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.
Synpunkterna i yttrandet har beaktat ovanstående för att ytterligare förstärka
dessa och ta hänsyn till barnperspektivet.

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Namn
Ange titel

Namn

Namn

Titel

Titel
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Datum

Vår beteckning

TN 20/0302

Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 18 augusti
2020
2. Tekniska nämndens yttrande – Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP
Bro 2040, daterat den 18 augusti 2020
3. Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag).
4. FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling 2020-06-09 –
Planeringsförutsättningar
5. Hållbarhetskonsekvensbeskrivning fördjupade översiktsplaner för Bro
och Kungsängen, Samrådshandling Våren 2020
Beslut sänds till
 Akt
 Samhällsbyggnadskontoret, Översiktlig planering

3 (3)

Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - TN 20/0302-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : ~ TN 20_0302-4 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 713764_7_0

1 (4)

YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-08-18

TN 20/0302

Tekniska nämnden

Yttrande – Förslag till fördjupad översiktsplan
för Bro, FÖP Bro 2040
Tekniska avdelningen har tagit del av samrådshandlingar för förslag till
fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med tillhörande
underlag.
Ärendet
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässig, ekonomisk och
socialt hållbar utveckling. Den fördjupade översiktsplanen för Bro ger bland
annat riktlinjer för hur Bro torg ska utvecklas, var förtätningar 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.

Samrådshandlingen för den fördjupade översiktsplanen för Bro är som helhet
väl avvägd och i stora delar väl genomarbetad. Vissa frågor behöver dock
utvecklas för att nästa planeringsskede ska kunna ske på ett effektivt sätt och
vissa mycket konkreta delar av planen behöver förtydliganden. Det finns
många praktiska och konkreta erfarenheter gällande gatu-, trafik, park- och
naturfrågor som är viktiga att belysa redan i detta tidiga skede.
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Bakgr und
2018 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att särskilt belysa social
hållbarhet, barnperspektiv, ett förändrat klimat samt trafikens brister och behov.
Utvecklingsinr iktning för Br o

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-08-18

TN 20/0302

I den fördjupade översiktsplanen beskrivs inledande de utvecklingsinriktningar
som ska vara för Bro, bland annat förtätning av bebyggelse av småstadstyp i
centrala Bro samt förstärkning av torg och gaturum. Där beskrivs även en förstärkt
koppling till Mälaren och Lejondalssjön samt bättre dagvattenhantering.
Bebyggelsen bör harmonisera med kulturlandskapet och bidra positivt till både
grön och blå infrastruktur. En annan utvecklingsinriktning är stationsmiljön som är
anpassad efter resenärernas behov.

Följande synpunkter lämnas som yttrande till föreslagen fördjupad
översiktsplan för Bro:
FÖP BRO 2040
Infrastruktur Bro
Samtliga beskrivningar över hur vägnätet ska utvecklas är bra. Det är viktigt med
hållbara lösningar för att kunna anpassa infrastrukturen för framtida fordonsteknik
som exempelvis elbilar. Det är även önskvärt att hållbara löningar som kan
förbättra parkeringsmöjligheter i centrumområden samt stationsområdet finns med
i texten. Exempel på detta är bilpooler och cykelpooler.
Kartbilden visar bra strategiska kopplingar inom Bro tätort, framförallt mellan
Lejondalsvägen och Skällsta samt mellan Lejondalsvägen och Kockbackavägen.
Båda dessa kopplingar möjliggör för förbättrad kollektivtrafik samt avlastning på
övrigt vägnät inom Bro.
Bro stationsområde
Önskvärt att det i den fördjupade översiktsplanen finns med att en ny uppgång till
perrongen finns med. Denna bör ligga väster om nuvarande uppgång, dvs i andra
änden av perrongen.
Det är bra att vändspår för pendeltåg finns som förslag. Detta är en förutsättning
för att kunna få tätare tågtrafik till och från Bro station. Bra med dom presenterade
strategiska kopplingarna runt Bro station. Det möjliggör för att utveckla
busstrafiken samt avlasta Köpmanvägen.
I dokumentet finns det inte med någon utveckling av parkeringsmöjligheter öster
om Bro station (längs Stationsvägen). Eftersom ytorna för möjliga parkeringar är
begränsade är det bra om även detta finns utpekat som parkeringsutveckling.

FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040
Naturvärden ädellöv
I kartan smat teckenförklaringen saknas skyddsvärda miljöer (alléer). Det är
viktigt att detta finns med då dessa har biotopskydd från Länsstyrelsen
alternativt kommer att få det.
Skyddsvärda miljöer som saknas är:
 Alkärr, Strandvägen
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Dunderhus allé, Urfjäll
Ask allé, Lärarvägen
Ask alléer, Rosenlundsvägen
Ask alléer, Lejondalsvägen
Oxel alléer, Råbyparken
Pil allé, Gamla IP, Bygdegårdsvägen
Ekarna och Pil alléer, Görna dalen, Kyrkvägen
Urbana Kastanjeallé, Urfjäll

Övergripande naturväden
I kartan saknas en del utpekade ängsytor samt planerade ängsytor:
 Tibbleängarna
 Lillsjötoppen
 Tegelhagen
 Rosenängarna
 Strandvägen
Friluftsliv och rekreationsanläggningar
I kartan finns många markerade fotbollsplaner. Det är svårt att tyda om vissa av
dessa är privata eller om det är spontanidrottsplatser som är utpekade. Det
skulle behövas ett förtydligande om detta. Det är även viktigt att tydliggöra
vilka som är kommunala och vilka som är privata.
Kollektivtrafik
På kartan saknas det flera busshållplatser, framförallt i Brunna och Norrboda.
Kartan behöver uppdateras.
Väghållare
I kartan finns det vägar som har felaktigt angivna väghållare. För att få de
senaste uppdaterade väghållarskapen ska utdrag från NVDB (nationell
vägdatabas) användas.
Aktivitetsplatser
På kartan finns 10 fotbollsplaner utpekade. Kommunen har ej ansvar över alla
dessa. I kartan finns även 22 lekplatser utpekade, kommunen har ej ansvar över
alla dessa. Det är viktigt att det tydligt framgår vilka som är kommunala och
vilka som är privata.
Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på miljö, energi och
återvinning/kretslopp
Det är positivt att en plan på gemensam kretsloppscentral är utpekad.
Önskemål är att även ha med utvecklingen av kommunens driftverksamhet för
Gata/Park/trafik samt Vatten och Avlopp på samma plats.
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning fördjupade översiktsplaner för Bro
och Kungsängen
Hälsa och säkerhet
I texten beskrivs att Enköpingsvägen bör omvandlas till en mer stadslik gata
för att få ner hastigheten på fordonstrafiken samt för lägre bullernivåer för de
boende i närheten. Detta är en mycket bra inriktning för att skapa bättre hälsa
samt för att säkra trafiksituationen för boende i Bro.
Vatten och Avlopp
Det är mycket bra att områden för långsiktig dagvattenhantering finns utpekade
i den fördjupade översiktsplanen. Dessa områden är viktiga att belysa för att
kunna arbeta på strategiska och långsiktiga lösningar för hållbar
dagvattenhantering i kommunen.
Avfall
I den fördjupade översiktsplanen finns ett nytt område för en kretsloppscentral
utpekat vilket är positivt för att kunna skapa en modern anläggning för framtida
hantering av avfall. Det utpekade området är på en strategiskt bra plats med
närhet till E18 vilket minskar transporterna inom tätorterna.

Markus Sköld (M)
Tekniska nämndens ordförande
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FÖP BRO 2040

samrådshandling 2020-06-09

www.upplands-bro.se/tatort
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Sammanfattning - Fördjupad översiktsplan för Bro
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mars 8, 2020

Håbo-Tibble kyrkby

Utvecklingsinriktning Upplands-Bro tätorter 2040:
J

FÖP Bro involverar därför även de fyra
huvudmålen och fem av de sex största utmaningar
som identifierats i den regionala utvecklingsplanen för
Stockholm, RUFS 2050. Och vi möter dem utifrån Bros
specifika förutsättningar.

Lejondalssjön
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Säbyholm
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Kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling:
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J

E18

jöm
äs
sig

Bebyggelseutveckling		
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Genomförande				22

Landsbygdskärna,
bebyggelse och service

Regionalt svagt grönt
samband

Strategikarta - genomförande		
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2

k

3

Torget i Bro		

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.

l

Illustrationskarta - utvecklingsinriktning

Strategikarta - Bro 2040

Översiktsplan
och-grönplan
Ett hållbart
Upplands-Bro
kommunen som
Tjusta
ger plats!
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Varför gör vi det såhär?

Killingestråket

cia

Rubrik				

Vad vill vi uppnå?

So

Innehållsförteckning:

J

Järnväg - stråk och
station
Regionalt stråk och
koppling, väg

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

kö

pin

gs

vä
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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

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

3

80 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - TN 20/0302-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : Fördjupad översiktsplan för Bro, samrådsförslag 20200609

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:
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 Bro 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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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).
Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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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
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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
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Entréer till tätorten
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Skällsta

Bebyggelse av olika slag
Grönområden rekreation och ekosystemjänster

Bro

Pågående detaljplaner vår 2020 (inom tätort)
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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.
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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.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, samrådshandling 2020-06-09.
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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
Strategiska blågröna stråk
Strategisk koppling gång- och cykel
Målpunkter vid Mälaren

Tätortsavgränsning

Större friluftsområden

Tätortsavgränsning

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Bro IP utveckling

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel

Strategisk koppling gång- och cykel
Tätortsavgränsning
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2

Strategiska blågröna stråk
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Strategisk koppling gång- och cykel
Målpunkter vid Mälaren

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden

Tätortsavgränsning

Kungsängens IP utveckling

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Torg, service och handel

Större friluftsområden
Bro IP utveckling
Torg, service och handel
Strategisk koppling bil
Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna s

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:

3

2

2
1 1 1

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

Areella näringar,
tätortsnära jordbruksmark

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:

Inspirationsbilder bebyggelsetyperna 2, 3 och 4 - ”småhus i park”, ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”.
Bildkällor: Okänd, arkitekterna Brunnberg och Forshed samt Mostphotos.
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-

16

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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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.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:

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.

• 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 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.

*Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten
av hemmet.

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-

• Utveckla attraktiva närmiljöer som lockar till
kortare resor och mer hemester*. Utveckla till
exempel Fiskartorp och Kvistaberg till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål.

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
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Befintlig järnväg och stationsläge
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Bro IP utveckling

Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
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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.
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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 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

E18

Lejondalssjön

Bro
Kvista

Förslag utbyggnadsordning:
Prioriterat �ll 2030
Prioriterat 2030 - 2040
Prioriterat e�er 2040

Tegelhagen
Örnässjön

Rättarboda

Pågående utbyggnad
Pågående detaljplan
Beﬁntlig bebyggelse

Mälaren
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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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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
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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
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Bebyggelse, anläggningar och service
16
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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
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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
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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
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Kommunikationer, transporter och trafik
22
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Väghållare

Teckenförklaring
E 18
Järnväg
Enskild
Kommunal
Statlig
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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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
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Teknisk försörjning
26
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Vatten och avlopp

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

Mälaren - Broviken

E 18

Kungsängen

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
E 18

Mälaren - Broviken

Kungsängen

Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

Mälaren - Tibbleviken
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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
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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
Tätortsavgränsning

0
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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

0
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Riksintressen
50
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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

0
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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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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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Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 2

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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Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 3

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.

80 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - TN 20/0302-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 6

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
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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. 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.
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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.
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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.

, 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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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

, 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

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.
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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

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 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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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.

80 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 - TN 20/0302-3 Yttrande - Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 : HKB FÖP Bro och FÖP Kungsängen

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 63

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.
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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,

, LinkedIn
Organisationsnummer:

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.
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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.

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 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.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

8.1. Samlad bedömning Bro

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
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

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. 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

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen
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

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.
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 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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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
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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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Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
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Datum

Vår beteckning

2020-09-02

TN 19/0407
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Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om att sätta upp fler
papperskorgar i Brunna
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar, enligt samhällsbyggnadskontorets förslag, att sätta
upp en ny papperskorg vid gångväg i anslutning till vändplanen vid
Pannåvägen.

Sammanfattning
Den 15 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fler
papperskorgar i Brunna. Medborgaren upplever att avföring efter hund finns
överallt i Brunna. Avsaknaden av papperskorgar i området är enorm, speciellt
vid stråket där det passerar många hundar intill vändplanen vid Pannåvägen.
Medborgaren menar att vid möte av flera hundägare så delar dom besvikelsen
över de få papperskorgar som finns. Medborgaren vill att kommunen upprättar
en plan för att få ut flera stycken.
Utifrån medborgarförslaget kommer Tekniska avdelningen sätta upp en ny
papperskorg vid gångväg i anslutning till vändplanen vid Pannåvägen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 2 september
2020



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
6 november 2019
Medborgarförslag daterat den 15 oktober 2019



UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Den 15 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fler
papperskorgar i Brunna. Medborgaren upplever att avföring efter hund finns
överallt i Brunna. Avsaknaden av papperskorgar i området är enorm, speciellt
vid stråket där det passerar många hundar intill vändplanen vid Pannåvägen.
Medborgaren menar att vid möte av flera hundägare så delar dom besvikelsen
över de få papperskorgar som finns. Medborgaren vill att kommunen upprättar
en plan för att få ut flera stycken.

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

Vår beteckning

TN 19/0407

Det är viktigt att kommunen förmedlar till medborgarna att små skräp och
avfall skall kastas i de tillhandahållna papperskorgarna och inte i naturen.
Papperskorgarna töms kontinuerligt samt efter behov. Vid uppsättning av en ny
papperskorg så uppmanas allmänheten att välja just den sträckan d.v.s.
bilväg/gångväg/park mm. Med detta resonemang så vill kommunen förmedla
sin redan aktiva plan gällande papperskorgar. Kommunen vill ej leda ut
gångtrafikanter på trafikerade vägar och väljer därför att lägga fokus på att
ombesörja gång och cykelvägarna, parkerna och allmänna platser med
papperskorgar det vill säga de stråk som är avsedda för gångtrafikanter.
Tekniska avdelningen inventerar och utreder behovet av nya papperskorgar
längst gångvägar och grönområden kontinuerligt, därav finns ej behov av en ny
plan för detta.
Utifrån medborgarförslaget om avsaknaden av papperskorg i anslutning till
vändplan Pannåvägen så instämmer Tekniska nämnden och Tekniska
avdelningen kommer sätta upp en ny papperskorg där.

Barnperspektiv
Det är viktigt att kommunen kommunicerar att skräp ej kastas i naturen, genom
att tillhandahålla med papperskorgar. På så sätt lär sig barn hantering av skräp
tidigt samt att naturen där barn vistas i får vara skräpfri.
Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
6 november 2019
2. Medborgarförslag daterat den 15 oktober 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige

2 (2)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 241

2019-11-06

Medborgarförslag om att sätta upp fler
papperskorgar i Brunna
Dnr KS 19/0557

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 15 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp fler
papperskorgar i Brunna.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 15 oktober 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX<service@proofx.se>
för kommunikationsstab@upplands
-bro.se
den 15 oktober 2019 06:40
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E- postadress
Förslaget (presentera
kort ditt
medborgarförslag här)
Motivering (Här kan du
lämna en mer utförlig
be skrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
genomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Fler papperskorgar

till Brunna!

Det är hundbajs överallt i Brunna. Det
saknas något enormt med
papperskorgar i alla områden. Speciellt
vid stråken där d et passerar mycket
hundar. Det saknas en vid
fotbollsplanen i Brunna närmast
livgardet (vändplanen vid pannåvägen)
Men det skulle behövas göras en plan
för detta och få ut flera stycken. Jag
har mött många hundägare och alla
har samma besvikelse över de få
papperskorgarna som finns

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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TJÄNSTESKRIVELSE

Therese Eriksson
Enhetschef gata/park/trafik
Enheten Gata/Park/Trafik
+46 8-581 694 64
therese.eriksson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-09-02

TN 19/0456

1 (4)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård i Brunna
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte
bygga en hundrastgård i norra Brunna då den föreslagna platsen inte är lämplig
för ändamålet ur två aspekter. Ytan ligger för nära bebyggelse och en
hundrastgård kan klassas som störande samt att den föreslagna ytan är under
utredning/planering för en kommande lekplats/park som genom en
medborgardialog 2020 utpekades som önskad yta för ändamålet.

Sammanfattning
Den 16 december 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en
hundrastgård i norra Brunna.
Förslagsställaren anser att det bör finnas en hundrastgård i Brunna (bakom
Brunnagården) för att det är för långt att gå till den som ligger vid Lillsjön samt
att förslagsställaren beskriver att det inte finns parkeringsmöjligheter vid vissa
tidpunkter.
Förslagsställaren beskriver även att den befintliga hundrastgården vid
Kungsängens IP upplevs som för liten, att den är misskött och att det finns hål i
staketet. Förslagsställaren ger även förslag på plats för ändamålet. Platsen som
föreslås är Emaljstigen, bakom Gånglåtsvägen där det i dagsläget finns en
spontanidrottsplats (Fotbollsplan).
I medborgarförslaget finns även nämnt att Brunna upplevs som bortglömd, att
lekplatser förfaller. Träd ligger kvar efter förra årets stormvindar, gatlyktor är
trasiga med mera.
Tekniska avdelningen har inventerat den föreslagna platsen och anser att den
inte är lämpliga för en hundrastgård. Detta för att:

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

1. Emaljstigen, bakom Gånglåtsvägen: Den föreslagna ytan ligger för nära
bebyggelse för att vara lämplig för en hundrastgård.
2. Ytan är under utredning för ny park/lekpark efter
medborgardialog/enkätundersökning som utfördes med samtliga
boende i Brunna området under juni- augusti 2020.

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

Vår beteckning

TN 19/0456

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 2 september
2020



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 februari 2020
Medborgarförslag daterat den 16 december 2019



Ärendet
Den 16 december 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga en
hundrastgård i norra Brunna.
Förslagsställaren anser att det bör finnas en hundrastgård i Brunna för att det är
för långt att gå till den som ligger vid Lillsjön samt att förslagsställaren
beskriver att det inte finns parkeringsmöjligheter vid vissa tidpunkter.
Förslagsställaren ger även förslag på plats för ändamålet. Platsen som föreslås
är Emaljstigen, bakom Gånglåtsvägen där det i dagsläget finns en
spontanidrottsplats (Fotbollsplan).
Tekniska avdelningen har inventerat den föreslagna platsen och anser att den
inte är lämpliga för en hundrastgård. Detta för att:
1. Den föreslagna ytan ligger för nära bebyggelse för att vara lämplig för
en hundrastgård.
2. Ytan är under utredning för bebyggelse av ny park/lekpark efter
medborgardialog/enkätundersökning som utfördes med samtliga
boende i Brunna området under juni- augusti 2020.
Kommunen anser att det finns flera parkeringsmöjligheter i anslutning till
hundrastgården i Tibble (Lillsjön). Dels finns kommunens upprustade
parkering vid Geologivägen (Lillsjöskolan) och dels har kommunen renoverat
två parkeringar samt byggt två nya parkeringar i anslutning till Lillsjöbadväg
där det är ett vackert promenadstråk genom Lillsjö -Örnäs naturreservat för att
komma till hundrastgården.
Förslagsställaren beskriver även att den befintliga hundrastgården vid
Kungsängens IP upplevs som för liten, att den är misskött och att det finns hål i
staketet.
Hundrastgården vid Kungsängens IP har en storlek på ca 830 m2 vilket är en
relativt stor yta. Samtliga kommunala hundrastgårdar har en kontinuerlig drift
där gräsklippning, skräpplockning, borttagning av vegetation mot staket och
veckovisa tillsyner genomförs. I samband med dessa tillsyner så utförs
reparationer i form av justering av grindar, kontroll av staket och dess funktion
samt vid behov reporationer av staketet. Vid samtliga hundrastgårdar så utförs
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0456

även en stor funktionskontroll årsvis där allting från grindar till staket
kontrolleras avseende funktion.
I medborgarförslaget finns även nämnt att Brunna upplevs som bortglömd, att
lekplatser förfaller, träd ligger kvar efter förra årets stormvindar, gatlyktor är
trasiga med mera.
På samtliga delar av kommunen, även Brunna, utförs kontinuerliga tillsyner av
utemiljön dels av kommunens tjänstepersoner, kommunens driftpersonal samt
av kommunens kontrakterade entreprenörer för att säkerställa funktionen av
gatubelysningen, kontroll av bostadsnära naturmark för att eliminera risken av
rasande riskträd med mera. Tekniska avdelningen tillsammans med andra
kommunala avdelningar, räddningstjänst och medborgare utför årsvis
trygghetsvandringar. Syftet med trygghetsvandringarna är att hitta områden
som måste åtgärdas med exempelvis bättre belysning och röjning av sikt. Efter
vandringarna upprättas ett åtgärdsprogram.
Exempel på åtgärder efter trygghetsvandringar i Brunna under 2019-2020 är:
1, Förstärkt belysning vid pulkabacke längst Emaljstigen
2, Upprättat effektbelysning i anslutning till träd vid Emaljstigen
3, Förstärkning av gatubelysning vid Konstvägen
4, Borttagning av skymmande vegetation, utbyte av trasig
gatubelysning och många fler.
Avseende stormfällda träd som ligger kvar efter förra året stormvindar så
arbetar kommunen olika med borttagning av detta beroende på vilken plats det
vedartade materialet fälls på. Direkt efter att en kraftig storm inträffat
besiktigar Gata/Park/Trafik avdelningen av kommunens trädbestånd med
avseende på riskträd, rasade träd och behov av beskärning av kommunens träd.
Om ett träd rasat alternativt fällt i en skog eller bostadsnära skogsmiljö så
lämnas stammen och grenverket kvar på platsen där det inte medför någon risk.
Detta görs för att säkerställa den biologiska mångfalden och djurlivet i
kommunen. Stående och död ved är ett smörgåsbord för smådjurslivet. Om
träden utgör en säkerhetsrisk tas dessa bort.
Det finns även beskrivet i medborgarförslaget att lekplatser i Brunna förfaller.
Kommunen äger och sköter en lekplats i Brunna som ligger mellan
Pannåvägen och Penselvägen. Under 2015–2016 utfördes en stor renovering av
samtliga kommunala lekplatser då gammal lekutrustning avlägsnades och nya
upprättades på platsen. På samtliga kommunala lekplatser så utförs
kontinuerlig drift med veckovis tillsyn, ogräsrensning, byte och eller påfyllning
av bakbar sand och fallsand, städning, mindre reparationer och underhåll.
Utöver denna drift och tillsyn så utförs årsvis en stor besiktning av lekplatserna
där en fristående besiktningsman och eventuella brister åtgärdas omgående.
Resterande lekplatser i Brunnaområdet är inte kommunala vilket betyder att de
ägs, driftas och underhålls av andra aktörer i kommunen. Dessa är antingen
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Datum

Vår beteckning

TN 19/0456

privata, tillhörande samfällighetsföreningar alternativt tillhörande skolor som
drift av Upplands-Bro hus. Upplands-Bro kommun ansvarar inte för skicket på
dessa lekplatser.

Barnperspektiv
Barn boende i Brunnaområdet kommer inte att påverkas negativt utav detta
beslut. För barnens aktiva livsstil och välmående så är det positivt att detta
medborgarförslag avslås så att den föreslagna ytan istället kan användas till
bebyggelse utav ny lekpark/park/aktivitetsyta.

Linda Edgren
TF Sammhällsbyggnadschef

Therese Eriksson
Enhetschef gata, park, trafik

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
12 februari 2020
2. Medborgarförslag daterat den 16 december 2019
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplandsbro.se
den 16 december 2019 16:07
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn
Gatuadress

Förslaget (presentera Önskar att kommunen anlägger en
kort ditt hundrastgård likt den som finns vid
medborgarförslag här) Lillsjön då Brunna är ett område med
väldigt många hundar.
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)

Lillsjön är inte ett direkt alternativ för
oss som bor i gamla Brunna då det
dels ligger väldigt avsides för oss, finns
heller inte parkeringsmöjligheter vid
alla tidpunkter. Den sk.
hundrastgården vid IP kan inte klassas
som en hundgård då hundar lätt
kryper under staketet - skötseln av
den är dessutom obefintlig och den är
alldeles för liten. I brunna bakom
Brunnagården finns redan ett område
som är delvis inhängnat som skulle
kunna nyttjas för just det här
ändamålet utan att kommunen kanske
behöver spendera en massa pengar
utan mer lägga lite tid på att se till att
staket är helt samt städa undan sly.
För att hålla kostnaden nere kan jag
tom. erbjuda mej att se till att det
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finns bänkar för hundägare att sitta
på. Jag bygger dom själv. Kom igen
nu, vi behöver nått här i bo rtglömda
Brunna... lekparker förfaller, träd
ligger efter förra årets stormvindar,
gatlyktor är trasiga osv osv.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§6

2020-02-12

Medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård i Brunna
Dnr KS 19/0730

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 december 2019 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en
hundrastgård i Brunna likt den hundrastgård som finns vid Lillsjön.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 16 december 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Frågeställaren
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

1 (2)

Er beteckning

TN 19/0378

Lina Bergkvist
Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

Lina.Bergkvist@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om utegym vid Lidl,
Norrboda bostadsområde
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte
bygga utegym eller lekplats vid Lidl i Norrboda på grund av att Upplands-Bro
kommun inte är markägare av det aktuella området.

Sammanfattning
Den 16 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym samt
lekplats mitt emot Lidl i Norrboda. Syftet är att skapa en plats för umgänge.
Ytan som medborgaren föreslår för utegym och lekplats är inte kommunal
mark samtidigt finns det ytor för umgänge och träning vid Kungsängens
idrottsplats samt lekplats bredvid denna som båda ligger i nära anslutning till
Norrboda bostadsområde.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 16 januari 2020



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
23 oktober 2019
Medborgarförslag daterat den 16 juli 2019



Ärendet
Den 16 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym samt
lekplats mitt emot Lidl i Norrboda. Förslagsställaren önskar ett ställe att sitta
och umgås på.
Ytan som medborgarförslaget avser är inte kommunal utan ägs av en privat
fastighetsägare, viket gör att kommunen inte kan bygga något där.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I nära anslutning till den aktuella ytan finns Kungsängens idrottsplats samt
lekplats med bänkar och ytor för umgänge.

Barnperspektiv
Medborgarförslaget bidrar till barnens livskvalitet, men det kan tillgodoses på
lekplatsen vid Kungsängens IP.

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

Vår beteckning

TN 19/0378

Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Therese Eriksson
Enhetschef

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den 23
oktober 2019
2. Medborgarförslag daterat den 16 juli 2019
Beslut sänds till
 Kommunfullmäktige
 Förslagsställaren
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Kommunledningskontoret
Lindamari Nilsson
Registrator
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2019-08-01

KS 19/0395

Er beteckning

Kommunfullmäktige

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se

Medborgarförslag om utegym vid Lidl, Norrboda
bostadsområde
Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 16 juli 2019 inkom ett medborgarförslag om att bygga ett utegym vid Lidl
i Norrboda bostadsområde.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 16 juli 2019.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslut sänds till
 Frågeställaren
 Tekniska nämnden
 Kultur- och fritidsnämnden

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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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX<service@proofx.se>
för kommunikationsstab@upplands
-bro.se
den 16 juli 2019 11:07
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Namn

Förslaget (presentera
kort ditt
medborgarförslag här)

Norrboda bostadsområde...mitt
emot
Lidl, där det enligt utsago planerades
för en bensinma ck ... Mitt förslag är att
iordningsstäkka ett utwgym....kanske
även en lekplats i anslutning. Plats att
sitta, umgås....

Motivering (Här kan du Aktivitetsnivå skulle öka om
lämna en mer utförlig tillgängligheten till ett utwgym fanns.
beskrivning av ditt
medborgarförslag.
Motivera gärna varför du
anser att förslaget ska
ge nomföras och hur det i
så fall skulle kunna ske)

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun gener erat av verktyget ProofX
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Sara Bergkvist

2020-08-18

TN 19/0387

Enheten Gata/Park/Trafik

Tekniska nämnden

1 (4)

Er beteckning

Sara.Bergkvist@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om införande av
allmän årlig klippning av vägkanter
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar, enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag, att inte
inför årlig klippning av samtliga vägkanter då det finns en bedömning över
vilka slänter och diken längs kommunala vägar som är i behov av kontinuerlig
skötsel samt att det utförs punktinsatser vid behov.

Sammanfattning
Den 27 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att införa en årlig
klippning av alla vägkanter i kommunen. Medborgaren upplever att kommunen
struntar i skötseln av vägkanter, på mindre gator och framförallt på gång- och
cykelvägar, Medborgaren beskriver att det finns problematik med att sikten
skyms, cyklister som riskerar att får grenar i ansiktet och att områdets trivsel
avtar. Medborgaren upplever detta i Brunna men har även fått information via
olika forum att det berör hela kommunen.
Det är viktigt att kommunens vägnät är tryggt, säkert och framkomligt, men att
införa årlig klippning av samtliga vägkanter är inte ekonomiskt försvarbart utan
det är bättre att utifrån behov göra riktade insatser. Det finns områden som
behöver mer klippning och vissa områden som inte behöver någon klippning
alls. Att sätta krav på en årlig klippning innebär att kostnader uppkommer på
ytor som inte kanske behöver klippning det året. Behovet av klippning styrs
mycket utifrån rådande väderlek. Är det en sommar med växelvis regn och sol
ökar växtligheten och behovet är större än somrar då det inte regnar så mycket
och att det då istället gör mer skada att klippa. Utifrån detta resonemang anser
Tekniska nämnden att det inte finns behov att sätta krav på årlig klippning utan
att bedömning görs genom inventering av Tekniska avdelningen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Tekniska nämnden vill uppmuntra medborgare att göra felanmälan via
kommunens hemsida om synpunkter eller fel upptäcks. Felanmälningarna och
synpunkterna tas om hand av Gata/Park/Trafikavdelningen som gör bedömning
om åtgärder krävs.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat den 18 augusti
2020

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

Vår beteckning

2019-11-15

TN 19/0387

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
6 november 2019
Medborgarförslag daterat den 27 oktober 2019

Ärendet
Upplands-Bro kommun har mottagit ett medborgarförslag om att inför årlig
klippning av alla vägkanter i kommunen. Medborgaren upplever att kommunen
struntar i skötseln av vägkanter, på mindre gator och framförallt på gång- och
cykelvägar, Medborgaren beskriver att det finns problematik med att sikten
skyms, cyklister som riskerar att får grenar i ansiktet och att områdets trivsel
avtar. Medborgaren upplever detta i Brunna men har även fått information via
olika forum att det berör hela kommunen.
Tekniska avdelningen har en skötselbeskrivning där drift av vägkanter ingår.
Arbetet utförs av upphandlad entreprenör och utförs på slänter och diken två
gånger per år om inte behovet är mer. I avtalet med entreprenören ingår slänter
och diken framförallt längs med kommunens huvudgator och även vissa
lokalgator och kommunala gång- och cykelvägar. Finns behov av klippning på
övriga gator beställs detta som tilläggsarbete. Behovet bedöms av Tekniska
avdelningen.
Kontinuerlig skötsel av slänter och diken utförs framförallt:
 där det finns risk för viltolyckor
 för att behålla funktionen för avvattning av dagvatten på vägarna
 som trafiksäkerhets höjande åtgärder för att förbättra sikten exempelvis
i korsningar och vid övergångställen.
Skötseln ska utföras så att ytan hålls fria från igenväxande sly samt att god sikt
för fordon på väg upprätthålls. Tekniska avdelningen och entreprenören gör
kontinuerliga kontroller av växtlighet längs med de kommunala vägnätet.
Direkt efter att åtgärder utförts vid vägkanter och diken ska gräsets längd vara
mellan 4-10 cm. Senast dagen efter klipptillfälle ska det vara putsat kring
hinder, inga skador på träd och inga skador på vegetation får förekomma.
Gräsklipp på intilliggande gång- och cykelvägar och hårdgjorda ytor får inte
finnas kvar. Direkt efter avslutad klippning ska gräsytan vara helt fri från skräp
och främmande föremål. Skräpplockning utförs alltid innan slåtter för att
papper och skräp inte får klippas sönder.
Tekniska avdelningen utför årligen inventering av samtliga gångvägar i hela
kommunen. Syftet med inventeringen är att upptäcka vegetation i anslutning
till gångvägarna. Resultatet sammanställs och därefter beslutas lämpliga
åtgärder för varje enskild sträcka.
I Brunna leder majoriteten av gångvägarna genom naturmark (skog) vilket
innebär att Tekniska avdelningen mestadels tar bort frösådd/självsådd vedartad
vegetation som kommer ifrån skogen men även ifrån angränsade privata
tomter. Utöver inventeringarna så utför även Tekniska avdelningen tillsyner av
kommunens gräsytor och bostadsnäraskogsmark. För gång- och cykelvägar

2 (4)

på medborgarförslag om införande av allmän årlig klippning av vägkanter - TN 19/0387-3 Svar på medborgarförslag om införande av allmän årlig klippning av vägkanter : Svar på medborgarförslag om införande av allmän årlig klippning av vägkanter

Datum

Vår beteckning

2019-11-15

TN 19/0387

som inte leder genom naturmark genomförs punktinsatser där behovet
uppkommer.
Det finns även många gång och cykelbanor i Brunna där kommunen inte är
väghållare vilket innebär att driften inte utförs av kommunen. Vägar som inte
tillhör kommunen har istället tillhöra bostadsrättsföreningar, samfälligheter
samt annan fastighetsägare. Inkommer det synpunkter på dessa gång- och
cykelvägar skickas synpunkterna till de som ansvarar för skötseln.
Det är viktigt att kommunens vägnät är tryggt, säkert och framkomligt, men att
införa årlig klippning av samtliga vägkanter är inte ekonomiskt försvarbart utan
det är bättre att utifrån behov göra riktade insatser. Det finns områden som
behöver mer klippning och vissa områden som inte behöver någon klippning
alls. Att sätta krav på en årlig klippning innebär att kostnader uppkommer på
ytor som inte kanske behöver klippning det året. Behovet av klippning styrs
mycket utifrån rådande väderlek. Är det en sommar med växelvis regn och sol
ökar växtligheten och behovet är större än somrar då det inte regnar så mycket
och att det då istället gör mer skada att klippa. Utifrån detta resonemang anser
Tekniska nämnden att det inte finns behov att sätta krav på årlig klippning utan
att bedömning görs genom inventering av Tekniska avdelningen.
Tekniska nämnden vill uppmuntra medborgare att göra felanmälan via
kommunens hemsida om synpunkter eller fel upptäcks. Felanmälningarna och
synpunkterna tas om hand av Gata/Park/Trafikavdelningen som gör bedömning
om åtgärder krävs.

Barnperspektiv
För att öka barnens trygghet och säkerhet i kommunen är det viktigt att vägar
samt gång- och cykelbanor hålls fria från siktskymmande vegetation. Genom
att utföra kontinuerlig drift samt punktinsatser förbättras sikten och barn kan på
så sätt röra sig tryggare och säkrare.

Linda Edgren
Tf Samhällsbyggnadschef

Therese Eriksson
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde, daterad den
6 november 2019
2. Medborgarförslag daterat den 27 oktober 2019

3 (4)

på medborgarförslag om införande av allmän årlig klippning av vägkanter - TN 19/0387-3 Svar på medborgarförslag om införande av allmän årlig klippning av vägkanter : Svar på medborgarförslag om införande av allmän årlig klippning av vägkanter

Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige

Datum

Vår beteckning

2019-11-15

TN 19/0387
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 236

2019-11-06

Medborgarförslag om införande av
allmän årlig klippning av vägkanter
Dnr KS 19/0592

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 27 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om införande av allmän årlig
klippning av vägkanter.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 27 oktober 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@upplands-bro.se
den 27 oktober 2019 16:36
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Kategorier:

Lindamari

Inskickade svar
Namn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget (presentera Skötsel av vägkanter
kort ditt
medborgarförslag här)
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)

Som boende i Brunna upplever jag och
flera med mig att kommunen struntar i
skötseln av vägkanterna, detta gäller
både mindre gator och framför allt
gång- och cykelvägar. Trots en
omfattande polemik på kommunens
forum och direkt diskussion med
berörda tjänstemän händer ingenting.
Man vägrar utföra klippning och
hänvisar istället till att inventeringar
utförs. I väntan på handling skapar
misskötseln irritation och risker för
skador. Sikten skyms, cyklister
riskerar grenar i ansiktet och områdets
trivsel avtar. Detta har pågått flera år
och utifrån kommentarerna på forumet
gäller det hela kommunen. Jag
efterlyser en (1) allmän årlig klippning
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av alla vägkanter. Det tycker jag vi
kommuninvånare har rätt att kräva
och borde ingå i varje skötselplan värd
namnet.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2020-09-03

TN 19/0408

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att namnge nya
torget i Kungsängen till Oscar Sjölanders torg
Förslag till beslut
Tekniska nämnden tackar för det inkomna förslaget och anser
medborgarförslaget besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att torget i Kungsängen
centrum namnsätts till Oscar Sjölanders torg.
Namnberedningen håller med om att torget bör få ett namn fastställt. Dock
anser namnberedningen att torget, som är Kungsängens mest centrala plats bör
ha ett mer orienterande namn.

Beslutsunderlag


Namnberedningens tjänsteskrivelse den 3 september 2020.



Protokollsutdrag Kommunfullämktige den 6 november 2019.



Medborgarförslag inkommen den 29 oktober 2019.

Ärendet
Medborgarförslaget:
Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att namnge torget i
Kungsängens centrum till Oscar Sjölanders torg.
Förslagslämnaren hänvisar till Villa skogas, som byggdes av Oscar Sjölander,
betydelse för ortens historiska identitet och Oscar Sjölanders betydelse för
statarnas och lantarbetarnas villkor.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bakgrund:
Torget i Kungsängens centrum skapades i samband med att Kungsängen i
skiftet 60/70-talet byggdes ut till en centrumort och byggdes senast om
2018/2019. Torget har kallats för Torget, men efter att huset där Sparbanken
idag finns byggdes har Torget delats av där den västra delen fortfarande heter
Torget och östra delen inte har något fastställt namn. Entréerna runt torgytan
har adresser längs Torget och Kyrkvägen.
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
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Namnberedningens överväganden:
Att använda memorialnamn vid namngivning av vägar och andra platser är inte
alltid självklart. Ortnamnsrådet, ett samarbetsorgan för myndigheter och
organisationer och som bevakar intressen inom ortnamnsvården och vars
allmänna råd Upplands-Bro kommun följer, råder till försiktighet. Dels är alltid
en persons gärningar och betydelse alltid en subjektiv bedömning. Dels
behöver namnet, vid namngivningen, vara så pass känd att allmänheten inte
omgående behöver en förklaring till namnvalet och att personen i fråga har
någon form av anknytning till platsen där namnet ska placeras. Anknytningen
som förslagsställaren anger finns där. Däremot anser namnberedningen att
namnet inte är så pass allmänt känt att allmänheten inte omgående behöver en
förklaring till namnvalet. Och den aspekten bedömer namnberedningen vara
mycket stor i det här fallet med tanke på torgets centrala placering och
betydelse för orienteringen i Kungsängen.
Namnberedningen håller med om att torgytan bör ha ett fastställt namn, dock
anser namnberedningen att platsen är en sådan central plats i Kungsängen att
den bör ha ett mer geografiskt orienterande namn.
Av ovanstående anledningar finner inte namnberedningen det motiverat att
ändra namn på den aktuella vägsträckan.
Namnberedningen tar dock gärna med sig namnförslaget för eventuella
framtida projekt/namnärenden.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte innebära några direkta konsekvenser för barn och barnens
livsmiljö. Dock påverkas barnens trygghet av att hur väl det går att orientera
sig och hitta till och inom ett område, en plats och/eller en adress.
Lina Delde
Ordförande Namnberedningen

Bilagor
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 237

2019-11-06

Medborgarförslag om att döpa nya
torget i Kungsängen till Oscar
Sjölanders torg
Dnr KS 19/0594

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att döpa nya torget i
Kungsängen till Oscar Sjölanders torg.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommet den 29 oktober 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Datum

Vår beteckning

2020-09-03

TN 19/0409

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om att namnge den
del av Kyrkvägen som går mellan
Enköpingsvägen och Gamla Landsvägen till
Jennie Sjölanders väg
Förslag till beslut
Tekniska nämnden tackar för det inkomna förslaget och anser
medborgarförslaget besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att byta namn på
befintliga Kyrkvägen, delen mellan Gamla landsvägen och Enköpingsvägen
förbi torget, till Jennie Sjölanders väg.
Namnberedningen anser det inte motiverat att ändra namn på den aktuella
vägsträckan framförallt med hänsyn till boende och företag adresserade längs
vägen samt den historisk anknytningen då detta är den ursprungliga
sträckningen av Kyrkvägen.

Beslutsunderlag


Namnberedningens tjänsteskrivelse den 3 september 2020.



Protokollsutdrag Kommunfullämktige den 6 november 2019.



Medborgarförslag inkommen den 29 oktober 2019.

Ärendet
Medborgarförslaget:

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att byta namn på
befintliga Kyrkvägen, delen mellan Gamla landsvägen och Enköpingsvägen
förbi torget, till Jennie Sjölanders väg.
Förslagslämnaren hänvisar till de förändringar som Kungsängens centrum
genomgått de senaste 50 åren, där den aktuella delen av Kyrkvägen helt skiftat
utseende och därför bör få ett nytt namn.

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

Vår beteckning
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TN 19/0409

Förslagslämnaren föreslår namnet Jennie Sjölanders väg. Förslagslämnaren
hänvisar till att Jennie Sjölander bodde i Villa skoga, var socialt aktiv ibland
annat Röda korset och kyrkan och startade de första kvinnoklubbarna i
Kungsängen och Bro.
Bakgrund:
Kyrkvägen går i en östlig riktning från Kungsängens kyrka till Kungsängens
centrum och svänger söderut från norra änden av torget i Kungsängens centrum
och ansluter till Enköpingsvägen vid pendelparkeringen.
Den del av Kyrkvägen som avses i medborgarförslaget är den sträcka som går
över torget i Kungsängen, dvs från Gamla landsvägen norr om torget till
Enköpingsvägen söder om torget. Vägsträckningen har, trots omvandlingen
från en allé till torg i olika skepnader, bevarats och är än idag en tydlig
sträckning. Sträckan är enbart tillgänglig för cyklister och fotgängare består
idag delvis av trappor.
Längs den aktuella delen av Kyrkvägen är 13 entréer är numrerade, 6-7 företag
berörda samt färre än 5 personer bosatta.
Namnberedningens överväganden:
Upplands-Bro kommun strävar efter att inte ändra befintliga vägnamn eller
adresser om det inte verkligen behövs. Ett sådant behov kan till exempel uppstå
vid en betydande förtätning längs vägen. Ett sådant behov kan också uppstå vid
en sådan omdragning av sträckan att vägen inte längre följer den ursprungliga
sträckningen så de befintliga entréerna inte längre har anslutning till samma
väg som tidigare.
Upplands-Bro kommun strävar även efter att bibehålla den historik som finns i
kommunen och de platser som bebyggs.
Den aktuella vägsträckningen är än idag en bibehållen vägsträckning även om
inga fordon längre kan framföras längs hela sträckningen. Det finns även ett
antal entréer adresserade längs vägen där både företag och privatpersoner har
sin adress.
Av ovanstående anledningar finner inte namnberedningen det motiverat att
ändra namn på den aktuella vägsträckan.
Namnberedningen tar dock gärna med sig namnförslaget för eventuella
framtida projekt/namnärenden.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte innebära några direkta konsekvenser för barn och barnens
livsmiljö. Dock påverkas barnens trygghet av att hur väl det går att orientera
sig och hitta till och inom ett område, en plats och/eller en adress.
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Lina Delde
Ordförande Namnberedningen

Bilagor
Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige

Datum

Vår beteckning

2019-11-25

TN 19/0409
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 238

2019-11-06

Medborgarförslag om att döpa den del
av Kyrkvägen som går mellan
Enköpingsvägen och Gamla
Landsvägen till Jennie Sjölanders väg
Dnr KS 19/0595

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 29 oktober 2019 inkom ett medborgarförslag om att döpa den del av
Kyrkvägen som går mellan Enköpingsvägen och Gamla Landsvägen till Jennie
Sjölanders väg.

Beslutsunderlag


Medborgaförslag inkommet den 29 oktober 2019.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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Avdelnigns

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Lina Delde
Enhetschef
Mät- och GIS-enheten

Vår beteckning

1 (4)

Er beteckning

TN 20/0352
Tekniska nämnden

Lina.Delde@upplands-bro.se

Svar på medborgarförslag om namnändring av
Pettersbergsrondellen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Den 24 april 2020 inkom ett medborgarförslag om att byta namn på nuvarande
Pettersbergsrondellen till Norrbodarondellen.
Det finns sedan tidigare ett beslut om att en ny rondell som ska byggas nordöst
om den nuvarande Pettersbergsrondellen ska ha namnet Norrbodarondellen.
Ett liknande medborgarförslag besvarades av Tekniska nämnden den 4 mars
2019 och det finns inget som föranleder ett annat svar är den som lämnades då.
Namnberedningen tackar för förslaget men anser det inte tillräckligt motiverat
att genomföra föreslagen namnändringar.

Beslutsunderlag


Namnberedningens tjänsteskrivelse den 4 september 2020



Protokollsutdrag Kommunfullmäktige den 10 juni 2020



Medborgarförslag inkommen den 24 april 2020

Ärendet
Medborgarförslaget
Den 24 april 2020 inkom ett medborgarförslag om att byta namn på nuvarande
Pettersbergsrondellen till Norrbodarondellen. Som motivering anges att
rondellen ligger på den gamla torpplatsens mark och bara några meter från
platsen där den gamla torpstugan låg.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Bakgrund och nuläge
Nuvarande Pettersbergsrondellen ligger där Pettersbergsvägen och
Körsbärsvägen ansluter till Granhammarsvägen i Norrboda. Nuvarande
Norrbodavägen ligger inne i Norrbodaområdet med anslutning till
Pettersbergsvägen. Namnet Norrbodarondellen är beslutat att användas till den

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

Vår beteckning

TN 20/0352

rondell som planeras längs Granhammarsvägen i anslutning till en ny infart till
Norrbodaområdet öster om nuvarande Pettersbergsrondellen.

Ny rondell, med namnet
Norrbodarondellen ska
byggas med anslutning
till infart till Norrboda.

Utdraget ur Lantmäteriets ortnamnskarta visar Pettersbergs-rondellen i mitten av bilden och
Pettersbergsvägen som går norrut från rondellen. Norrbodavägen ligger norr om rondellen
med anslutning till Pettersbergsvägen. Den rondell som ska heta Norrbodarondellen planeras
ligga i anslutning till motorvägsrampen nordöst om Pettersbergsrondellen. I bilden syns även
placeringarna av ortnamnen Norrboda och Pettersborg.

Pettersbergsvägen fick sitt nuvarande namn efter 1991 då Norrbodaområdet
första gången planlades. Namnet togs med anledning av att fånga upp och låta
namnet Pettersberg (torpet/platsen benämns även som Pettersborg eller
Petersberg i olika äldre kartor) leva vidare då det inte tagits upp i några andra
ortnamn i området.
Nuvarande Pettersbergsrondellen kom till 2005 och hette fram till 2016
Norrbodarondellen. I samband med en ny plan 2016 skulle en ny rondell
tillkomma öster om nuvarande Pettersbergsrondellen, i anslutning till
motorvägsrampen och med en ny anslutning in till Norrbodaområdet.
Rondellen beslutades namnges till Pettersbergsrondellen, också efter torpet
Pettersberg. Men för att få en bättre koppling mellan Pettersbergsvägen och
Pettersbergsrondellen beslutades det att de två rondellerna skulle byta namn
med varandra. Detta innebär att den nuvarande rondellen heter
Pettersbergsrondellen och den nya rondellen, som ännu inte byggts, heter
Norrbodarondellen.
Namnberedningen strävar efter att inte ändra namn på befintliga ortnamn
(platsnamn) om det verkligen inte behövs, eftersom det medför negativa
konsekvenser för de som bor, verkar och vistas i området om det plötsligt
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Datum

Vår beteckning

TN 20/0352

ändras. Sådana behov skulle kunna vara att det är väldigt besvärligt att hitta till
platser och/eller adresser i ett område eller att området förtätas på ett sätt som
gör att det krävs nya indelningar av vägar, nya väg- eller platsnamn eller
liknande.
Namnberedningen strävar också efter, vid namnsättning av nya vägar,
rondeller, dammar och andra platser, att använda och verka för att behålla
gamla ortnamn som finns i området, eller på annat sätt knyta an till området/
närområdet. Ett sätt kan till exempel vara att namnge en väg efter ett gammalt
torp som vägen leder till eller på annat sätt berör.
Vad gäller namnet eller stavningen på torpet så förekommer flera olika
stavningar/namn i äldre kartor och dokument – Pettersberg (Häradsekonomiska
kartan, 1860-1930), Pettersborg (Ekonomiska kartan, 1979), Pettersburg,
Petersberg, Petersborg (Ekonomiska kartan, 1951). Pettersberg verkar dock
vara den äldsta varianten.
Namnberedningens överväganden
Namnberedningen anser att kopplingen till namnet Norrboda redan finns i både
Norrbodavägen och den planerade Norrbodarondellen.
Namnberedningen eftersträvar att den historiska geografiska kopplingen ska
vara så tydlig som möjlig, men det kan finnas anledningar att låta den
geografiska kopplingen tänjas på. I en del fall är det viktigare att den nutida
kopplingen överväger, som i det här fallet där Pettersbergsvägen ansluter till
berörd rondell. Kopplingen mellan rondellens namn och vägnamnet bidrar till
en tydlighet och underlättar att hitta i området.
Det vore synd att helt tappa kopplingen till det gamla namnet Pettersberg, då
namnet inte finns upptaget i något annat nuvarande ortnamn i området och
torpet låg i tillräcklig närhet till var den nuvarande Pettersbergsrondellen ligger
för att det kan ses som ett lämpligt namn att använda på rondellen och vägen
som utgår från rondellen.
Därför anser namnberedningen att det inte är tillräckligt motiverat att ändra
namnen på rondellerna.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte innebära några direkta konsekvenser för barn och barnens
livsmiljö. Dock påverkas barnens trygghet av att hur väl det går att orientera
sig och hitta till och inom ett område, en plats och/eller en adress.
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Datum

Vår beteckning

TN 20/0352

Lina Delde
Ordförande namnbredningen

Bilagor
-

Beslut sänds till
 Förslagsställaren
 Kommunfullmäktige

4 (4)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 74

2020-06-10

Medborgarförslag om namnändring av
Pettersbergsrondellen
Dnr KS 20/0389

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 24 april 2020 inkom ett medborgarförslag gällande namnändring av
Pettersbergsrondellen. Förslagsställaren anser att Norrbodarondellen är ett mer
passande namn utifrån platsens historia.

Beslutsunderlag


Medborgaförslag inkommet den 24 april 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 24 april 2020 09:42
Kommun
medborgarförslag om byte av gatunamn

Vid exploateringen av området kring 1700-talstorpet Norrboda avsattes namnet Norrboda för det nya
bostadsområdet. Vägen till vattentornet fick heta Norrbodavägen och rondellen på Granhammarsvägen
alldeles intill torpplatsen döptes till Norrbodarondellen. Ett föredömligt exempel på namngivning där man
utgått från den historiska verkligheten.
Men senare ändrades detta, dessutom till det sämre. Del av Norrbodavägen blev Pettersbergsvägen, och
Norrbodarondellen blev Pettersbergsrondellen. Kontentan är att såväl väg som rondell nu istället har namn
efter en annan torpplats, Pettersberg, som ligger 375 m från rondellen. En helt obegriplig och historiskt
felaktig ändring. Detta misstag bör rättas till när nu nya rondeller uppförs vid motorvägen.
Namnet Pettersbergsvägen kan möjligen accepteras eftersom det nu används för många boendeadresser.
Även om det gatunamnet borde användas för Körsbärsvägen, som ju tangerar torpplatsen Pettersberg.
Förslag: Ändra namnet Pettersbergsrondellen till Norrbodarondellen. Rondellen ligger på torpplatsens
torpstugan. Här ska rätt namn användas.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mikael Thelin
Avfallschef
Avfallsenheten
+46 8-518 321 76
Mikael.Thelin@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0138

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om balplast för
återvinning
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag, att medborgarförslaget beaktas i samband
med utveckling av kommunens kretsloppscentraler.

Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om balplast för återvinning
Förslagsställaren tycker att kommunen ska hjälpa till med att samla in balplast
för återvinning. Balplast kallas även ensilageplast och används inom jordbruk
för att bala in hö. Fraktionen är intressant och finns med i listan på fraktioner
som avfallsenheten beaktar i arbetet med utveckling av kretsloppscentralerna. I
dagsläget är dock ytorna på kretsloppscentralerna begränsade och alla
fraktioner går inte att ta hand om separat. Kretsloppcentralernas främsta syfte
är att möjliggöra för medborgarna att källsortera avfallsmaterial som uppstår i
hemmet.
Insamling av ensilageplast ställer också höga krav på renhet och kommuner
som testat denna typ av återvinning har haft stora problem med att hålla
materialet så rent som producenterna kräver.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020



Medborgarförslag om balplast för återvinning, daterad 5 februari 2020.



Beslut KS 20/0098 §2, daterad 12 februari 2020

Ärendet
UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om balplast för återvinning
Förslagsställaren tycker att kommunen ska hjälpa till med att samla in balplast
för återvinning. Balplast kallas även ensilageplast och används inom jordbruk
för att bala in hö. Fraktionen är intressant och finns med i listan på fraktioner

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

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0138

som avfallsenheten beaktar i arbetet med utveckling av kretsloppscentralerna. I
dagsläget är dock ytorna på kretsloppscentralerna begränsade och alla
fraktioner går inte att ta hand om separat. Kretsloppcentralernas främsta syfte
är att möjliggöra för medborgarna att källsortera avfallsmaterial som uppstår i
hemmet, och ensilageplast är sällan förekommande i ett hem.
Insamling av ensilageplast ställer också höga krav på renhet och kommuner
som testat denna typ av återvinning har haft stora problem med att hålla
materialet så rent som producenterna kräver.

Barnperspektiv
En fungerande avfallshantering i kommunen är inte bara bra för miljön, det lär
också barnen att göra rätt och visar att den vuxna generationen tar
avfallshantering på alvar. En kretsloppscentral med många fraktioner
understryker vikten av att sortera ut rätt material på rätt plats.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommit 5 februari 2020
2. Kommunfullmäktiges beslut 12 februari 2020
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Akt
 Förslagsställaren
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplandsbro.se
den 5 februari 2020 08:20
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget (presentera Att kommunen hjälper till med att
kort ditt organisera och samla in så kallad
medborgarförslag här) balplast för återvinning. Förslagsvis i
samarbete med Svepretur eller Svensk
plaståervinning eller annan aktör.
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)

Upplands-Bro är en
häst/jordbrukskommun. Det
produceras kopiösa mängder balplast
som det är svårt att få in i ett cirkulärt
system. Även om man vill "göra rätt"
så går det inte. Återvinningscentralen
tar endast emot begränsning i mängd
och privatpersoner. Många stall är
företag och även om man är
privatperson så kommer man med
balplast lätt upp i maxvolym i kubik.
Återvinngscentralen sänder väl
dessutom den mesta av plasten till
förbränning antar jag och vi behöver
bli bättre på att främja cirkulär
ekonomi och att plasten går från att
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ses som en sopa till att bli en råvara.
Hästbranschen ligger dessutom efter
övriga samhället i fråga om hållbar
verksamhet och kan behöve en pusch i
rätt riktning. Balplastinsamling är
också lät t att använda kommunikativ
om man vill at tmiljöarbetet ska synas.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§2

2020-02-12

Medborgarförslag om balplast för
återvinning
Dnr KS 20/0098

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om balplast för återvinning.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 5 februari 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden

7 (67)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 26

2020-03-30

Svar på medborgarförslag om balplast
för återvinning
Dnr TN 20/0138

Beslut
Ärendet utgår för att korta ner sammanträdets längd.

Sammanfattning
Den 5 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om balplast för återvinning
Förslagsställaren tycker att kommunen ska hjälpa till med att samla in balplast
för återvinning. Balplast kallas även ensilageplast och används inom jordbruk
för att bala in hö. Fraktionen är intressant och finns med i listan på fraktioner
som avfallsenheten beaktar i arbetet med utveckling av kretsloppscentralerna. I
dagsläget är dock ytorna på kretsloppscentralerna begränsade och alla
fraktioner går inte att ta hand om separat. Kretsloppcentralernas främsta syfte
är att möjliggöra för medborgarna att källsortera avfallsmaterial som uppstår i
hemmet, och ensilageplast är sällan förekommande i ett hem.
Insamling av ensilageplast ställer också höga krav på renhet och kommuner
som testat denna typ av återvinning har haft stora problem med att hålla
materialet så rent som producenterna kräver.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020



Medborgarförslag om balplast för återvinning, daterad 5 februari 2020.



Beslut KS 20/0098 §2, daterad 12 februari 2020

Förslag till beslut
En fungerande avfallshantering i kommunen är inte bara bra för miljön, det lär
också barnen att göra rätt och visar att den vuxna generationen tar
avfallshantering på alvar. En kretsloppscentral med många fraktioner
understryker vikten av att sortera ut rätt material på rätt plats.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mikael Thelin
Avfallschef
Avfallsenheten
+46 8-518 321 76
Mikael.Thelin@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-08-31

TN 20/0139

1 (3)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om miljöstation på
Artistvägen
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag, att medborgarförslaget genomförs och i
samråd med FTI avvecklas miljöstationen på Artistvägen.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att inte återinföra
miljöstationen på Artistvägen som varit tillfälligt stängd under tiden en ny gång
och cykelväg byggts på platsen. Förslagsställaren anser att stationen inte längre
behövs då kommunen snart inför ett nytt system med fyrfackskärl, samt att det
medför kostnader och gör det svårt för skolbussar att vända om stationen
kommer tillbaka.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Samhällsbyggnadskontoret instämmer till viss del med förslagsställaren.
Miljöstationerna drivs av Förpackning och tidningsindustrin (FTI), kommunen
tillhandahåller i detta fall marken som nyttjas, men har för den skull inte
ansvaret för stationens utformning och skötsel och måste samråda med FTI för
denna typ av förändring. När fyrfacksystemet är i full drift kommer ett antal
miljöstationer kunna avslutas. Även om fyrfackskärlen inte kommer att kunna
täcka hela behovet av den avfallslämning som uppstår vid till exempel
sällanköp av möbler eller andra produkter med större mängd emballage.
Det finns planer och förhoppningar om att FTI i framtiden ska kunna avsluta
utvalda miljöstationer i samband med fyrfacksinsamlingen och den utbyggda
fastighetsnära insamlingen i kommunen. Detta arbete planeras att kunna starta
tidigast under 2021 och då i samråd med FTI som är ansvariga för insamlingen
från miljöstationerna. Miljöstationen på Artistvägen har i dagsläget varit
inaktiv under nästan ett års tid på grund av ombyggnationen, och de boende i
närheten har vant sig vid detta. Att då etablera stationen på nytt för att sedan
avsluta den igen saknar logik. Fyrfackskärlen kommer att börja distribueras i
området inom kort och därför ser samhällsbyggnadskontoret detta som en
utmärkt station att stänga redan nu. Dessa argument i kombination med den
trängseln och trafikproblematiken som finns i närheten av skolan gör att
samhällskontoret ser positivt på förslagsställaren förslag.
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0139

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020



Medborgarförslag om miljöstation på Artistvägen, daterad 4 februari
2020



Beslut KS 20/0094 §3, daterad 12 februari 2020

Ärendet
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att inte återinföra
miljöstationen på Artistvägen som varit tillfälligt stängd under tiden en ny gång
och cykelväg byggts på platsen. Förslagsställaren anser att stationen inte längre
behövs då kommunen snart inför ett nytt system med fyrfackskärl, samt att det
medför kostnader och gör det svårt för skolbussar att vända om stationen
kommer tillbaka.
Samhällsbyggnadskontoret instämmer till viss del med förslagsställaren.
Miljöstationerna drivs av Förpackning och tidningsindustrin (FTI), kommunen
tillhandahåller i detta fall marken som nyttjas, men har för den skull inte
ansvaret för stationens utformning och skötsel och måste samråda med FTI för
denna typ av förändring. När fyrfacksystemet är i full drift kommer ett antal
miljöstationer kunna avslutas. Även om fyrfackskärlen inte kommer att kunna
täcka hela behovet av den avfallslämning som uppstår vid till exempel
sällanköp av möbler eller andra produkter med större mängd emballage.
Det finns planer och förhoppningar om att FTI i framtiden ska kunna avsluta
utvalda miljöstationer i samband med fyrfacksinsamlingen och den utbyggda
fastighetsnära insamlingen i kommunen. Detta arbete planeras att kunna starta
tidigast under 2021 och då i samråd med FTI som är ansvariga för insamlingen
från miljöstationerna. Miljöstationen på Artistvägen har i dagsläget varit
inaktiv under nästan ett års tid på grund av ombyggnationen, och de boende i
närheten har vant sig vid detta. Att då etablera stationen på nytt för att sedan
avsluta den igen saknar logik. Fyrfackskärlen kommer att börja distribueras i
området inom kort och därför ser samhällsbyggnadskontoret detta som en
utmärkt station att stänga redan nu. Dessa argument i kombination med den
trängseln och trafikproblematiken som finns i närheten av skolan gör att
samhällskontoret ser positivt på förslagsställaren förslag.

Barnperspektiv
Att kunna lämna sina förpackningar nära hemmet främjar barnens insikt i hur
avfall ska hanteras då de på ett enkelt sätt kan hjälpa till att sortera och lämna
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Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0139

ifrån sig avfall på ett korrekt sätt. Att ha en miljöstation nära hemmet skapar
bättre förutsättningar för att lära barnen en korrekt avfallshantering. Att
avfallshanteringen skapar en otrygg trafiksituation vid en skola är dock inte
acceptabelt, därför ser samhällsbyggnadskontoret att det är bättre att inte
återetablera stationen. Förutsättningarna för att lämna förpackningar kommer
att bli bättre med den nya fyrfackslösningen, vilket i detta sammanhang blir en
bättre lösning även från ett barnperspektiv.
Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommit 4 februari 2020
2. Kommunfullmäktiges beslut 12 februari 2020
Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Akt
 Förslagsställaren
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX<service@proofx.se>
för kommunikationsstab@lib.upplands
bro.se
den 4 februari 202009:50
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E- postadress
Förslaget (presentera
kort ditt
medborgarförslag här)

Miljöstation Artistvägen Jag föreslår att
ni inte återetablerar denn a station
efter ombyggnaden av Artistvägen.

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)

När kommunen satsar på det n ya
praktiska och miljövänliga systemet
med två sopkärl till fastigheterna
behövs stationen inte längre. Att sätta
upp stationen nu bara för att det nya
systemet kommer i gång först i
oktober är med tanke på kostnader
knappast försvarbart. Dessutom har
skol bussen svårt att vända redan i dag
på den nya vändplanen. Med
containerna på plats är det säkert inte
lättare.

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget ProofX
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§3

2020-02-12

Medborgarförslag om miljöstation på
Artistvägen
Dnr KS 20/0094

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om miljöstation på
Artistvägen

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 4 februari 2020

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 25

2020-03-30

Svar på medborgarförslag om
miljöstation på Artistvägen
Dnr TN 20/0139

Beslut
Ärendet utgår för att korta ner sammanträdets längd.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om att inte återinföra
miljöstationen på Artistvägen som varit tillfälligt stängd under tiden en ny gång
och cykelväg byggts på platsen. Förslagsställaren anser att stationen inte längre
behövs då kommunen snart inför ett nytt system med fyrfackskärl, samt att det
medför kostnader och gör det svårt för skolbussar att vända om stationen
kommer tillbaka.
Samhällsbyggnadskontoret instämmer till viss del med förslagsställaren. När
fyrfacksystemet är i full drift kommer ett antal miljöstationer kunna avslutas.
Fyrfackskärlen kommer dock inte kunna täcka hela behovet av den
avfallslämning som uppstår vid till exempel sällanköp av möbler eller andra
produkter med större mängd emballage.
Arbetet med att stänga miljöstationer kommer ske tidigast under 2021 och då i
samråd med FTI som är ansvariga för insamlingen från miljöstationerna. I
dagsläget har FTI lämnat in en bygglovsansökan för att kunna återinföra
miljöstationen på Artistvägen. Ett flertal medborgare har kontaktat kommunen
och de är angelägna om att få tillbaka sin miljöstation på Artistvägen.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2020



Medborgarförslag om miljöstation på Artistvägen, daterad 4 februari
2020



Beslut KS 20/0094 §3, daterad 12 februari 2020
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-30

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget i enlighet med
Samhällsbyggnadskontorets förslag, att förslaget beaktas i samråd med FTI
tidigast under 2021 när behovet av antal miljöstationer i kommunen kan
komma att revideras.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Mikael Thelin
Avfallschef
Avfallsenheten
+46 8-518 321 76
Mikael.Thelin@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0140

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag om nytt system för
övrigt avfall
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget enligt
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, med att förslaget är intressant,
men att det skulle innebära stora kostnader för avfallskollektivet att införa
förslaget, med en höjd avfallstaxa som följd.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om ett nytt system för övrigt
avfall.
Systemet som förslagsställaren presenterar används i Tyskland och bygger på
att medborgare kan få upp till 4 m3 grovavfall hämtat från hemmet
kostnadsfritt var tredje månad. Oftare och eller snabbare hämtningar kan ske
mot särskild avgift. Att införa denna typ av tjänst är intressant och skulle
underlätta för många, men det skulle samtidigt kraftigt påverka nivån på
kommunens avfallstaxa. En liknande tjänst finns redan i kommunen mot en
avgift i avfallstaxan, i annat fall så har kommunen två uppskattade
kretsloppscentraler som vi hänvisar denna typ av avfall till.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat 27 februari 2020



Medborgarförslag om system för övrigt avfall, daterad 4 februari 2020



Beslut KS 20/0095 §4, daterad 12 februari 2020

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om ett nytt system för övrigt
avfall.
Systemet som förslagsställaren presenterar används i Tyskland och bygger på
att medborgare kan få upp till 4 m3 grovavfall hämtat från hemmet
kostnadsfritt var tredje månad. Oftare och eller snabbare hämtningar kan ske
mot särskild avgift. Att införa denna typ av tjänst är intressant och skulle
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

Vår beteckning

2020-02-27

TN 20/0140

underlätta för många, men det skulle samtidigt kraftigt påverka nivån på
kommunens avfallstaxa. En liknande tjänst finns redan i kommunen mot en
avgift i avfallstaxan, i annat fall så har kommunen två uppskattade
kretsloppscentraler som vi hänvisar denna typ av avfall till.

Barnperspektiv
En väl fungerande avfallshantering påverkar alla boende i kommunen, barn
som vuxna. Att föräldrarna kan lämna avfall på ett effektivt och pedagogiskt
vis innebär att hanteringen inte blir tidskrävande samtidigt som barnen tidigt
kan lära sig vikten av en korrekt avfallshantering.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Teknisk chef

Bilagor
1. Medborgarförslag inkommit 4 februari 2020
2. Kommunfullmäktiges beslut 12 februari 2020

Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
 Akt
 Förslagsställaren
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplandsbro.se
den 4 februari 2020 10:01
kommunstyrelsen
Inkommet medborgarförslag

Inskickade svar
Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer
E-postadress
Förslaget
(presentera kort
ditt
medborgarförslag
här)

Utred möjligheten att etablera ett nytt system för
övrigt avfall som inte hanteras av det normala
sophämtningssystemet eller miljöstationerna.
Övrigt avfall skall kunna hämtas på anmodan eller
vissa tider vid fastigheten.

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)

Systemet finns sedan flera år i de flesta orter i
Tyskland och fungerar utmärkt.
https://www.worms.de/de/web/ebwo/Hausrat.php
Planera en studieresa till Tyskland i samband med
utredningen för bättre beslutsunderlag Detta är
ett bidrag till miljön eftersom inte varje hushåll
måste köra till en återvinningsstation. Mindre
nedskräpning i närområdet.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§4

2020-02-12

Medborgarförslag om nytt system för
övrigt avfall
Dnr KS 20/0095

Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om nytt system för övrigt
avfall som inte hanteras av det normala sophämtningssystemet eller vid
miljöstationerna.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag inkommen den 4 februari 2020.

Förslag till beslut
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut.
Beslutet skickas till:



Förslagsställaren
Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 24

2020-03-30

Svar på medborgarförslag om nytt
system för övrigt avfall
Dnr TN 20/0140

Beslut
Ärendet utgår för att korta ner sammanträdets längd.

Sammanfattning
Den 4 februari 2020 inkom ett medborgarförslag om ett nytt system för övrigt
avfall.
Systemet som förslagsställaren presenterar används i Tyskland och bygger på
att medborgare kan få upp till 4 m3 grovavfall hämtat från hemmet
kostnadsfritt var tredje månad. Oftare och eller snabbare hämtningar kan ske
mot särskild avgift. Att införa denna typ av tjänst är intressant och skulle
underlätta för många, men det skulle samtidigt kraftigt påverka nivån på
kommunens avfallstaxa. En liknande tjänst finns redan i kommunen mot en
avgift i avfallstaxan, i annat fall så har kommunen två uppskattade
kretsloppscentraler som vi hänvisar denna typ av avfall till.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterat 27 februari 2020



Medborgarförslag om system för övrigt avfall, daterad 4 februari 2020



Beslut KS 20/0095 §4, daterad 12 februari 2020

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att besvara medborgarförslaget enligt
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, med att förslaget är intressant,
men att det skulle innebära stora kostnader för avfallskollektivet att införa
förslaget, med en höjd avfallstaxa som följd.
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92 Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2021 - TN 20/0346-1 Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2021 : Sammanträdestider för Tekniska nämnden 2021

TJÄNSTESKRIVELSE

Sara Ulla Wiesner
Nämndsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-08-20

TN 20/0346

1 (2)

Er beteckning

Tekniska nämnden

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

Sammanträdestider för Tekniska nämnden
2021
Förslag till beslut
Sammanträdestider för Tekniska nämnden 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 Kansliavdelning
har upprättat ett förslag till sammanträdestider för Tekniska nämnden 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.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslag till sammanträdesschema för år 2021:
Tekniska nämndens beredning
kl.15:00

Tekniska nämnden kl. 15.00

8 februari

15 februari

12 april

19 april

17 maj

24 maj

7 juni

14 juni (heldag)

13 september

20 september

18 oktober

25 oktober

29 november

6 december

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2020

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

Vår beteckning

TN 20/0346

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.

Kommunledningskontoret

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga ledamöter i Tekniska nämnden.
 Kommunstyrelsen i Upplands-Bro.
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93 Övriga frågor - TN 20/0109-9 Övriga frågor : Övriga frågor

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Sara Ulla Wiesner
Nämndsekreterare
Samhällsbyggnadskontoret/TN

Vår beteckning

TN 20/0109
Tekniska nämnden

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Övriga frågor

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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Er beteckning

