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TJÄNSTESKRIVELSE

Sila Sahin
Planarkitekt
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Datum

Vår beteckning

2022-08-02

KS 22/0288

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sila.Sahin@upplands-bro.se

Godkännande av planprogram för centrala Bro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Att förslaget till detaljplaneprogram för centrala Bro godkänns.
2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för centrala
Bro godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
Att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Ett planprogram för Centrala Bro gick ut på samråd under december 2021 och
januari 2022. Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett
hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger plats”. Tidigare arbeten som har
genomförts är FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av
kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Från dessa dokument tydliggörs
den strategiska inriktningen att gå från en förortskänsla till en sammanhållen
tätort med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut
flera viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet
eftersträvas. Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland
invånare, intressenter, befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och
föreningsliv.
Ärendet återremitterades den 15 juni 2022 på Kommunfullmäktiges
sammanträde med fyra uppdrag som redogörs för i tjänsteskrivelsen:
1. Ta fram fördjupad utredning som beskriver hur planprogrammet skiljer sig
från FÖP Bro 2040

2. Ta fram en utredning som belyser en framtida busstrafik,

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

3. Ta fram en seriös handels utredning som bygger på fakta och bland annat
innehåller jämförelser med andra kommundelscentra i Stockholmsregionen
med liknande situation,

4. Ta fram en plan för finansieringen av projektet.

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


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 augusti 2022



Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni
2022



Handelsutredning Bro torg



Beslut om samråd, KS §138, den 27 oktober 2021



Beslut att ta fram planprogram för centrala Bro, SBU § 61, den 2
december 2020

Ärendet
Ett planprogram för Centrala Bro gick ut på samråd under december 2021 och
januari 2022. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till
Kommunstyrelsen den 15 juni 2022 med fyra uppdrag som redogörs för nedan:
1. Ta fram fördjupad utredning som beskriver hur planprogrammet
skiljer sig från FÖP Bro 2040
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2 december 2020 att ta fram ett
planprogram för centrala Bro. Översiktligt omfattar planprogrammet Bro Torg,
Köpmanvägen och en utveckling av Enköpingsvägen mellan
cirkulationsplatserna i Råby och anslutningen Ginnlö gs väg / Lejondalsvägen.
FÖP Bro 2040 har delvis pågått under samma period med ett antagande i
kommunfullmäktige 2022-02-16.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen ange en detaljplans utgångspunkter
och mål i ett särskilt program, om det bedöms underlätta detaljplanearbetet.
Planprogrammet utgör sedan ramen för efterföljande planering, men är inte
juridiskt bindande utan bara vägledande. Syftet med ett planprogram är att
översiktligt utreda förutsättningarna och lämplig markanvändning, och att
tidigt behandla frågor som bebyggelse, trafik, miljö och genomförande.
Inom ramen för arbetet i Omdaning Bro har projektet redovisat en
samhällsbyggnadsprocess för utvecklingen av centrala Bro, för vilken beslut
fattades i kommunstyrelsen 2021-09-29. Beslutad process innebär att flera
samverkansexploatörer tas in bl.a. för att bidra med värdefull kompetens i
förstudie och detaljplaneskedet avseende genomförandefrågor, marknad och
ekonomi för att på bästa sätt möjliggöra utvecklingen.
Med hänsyn till det delvis parallella arbetet med FÖP Bro 2040 och det
bedömda behovet av exploatörskompetensen görs bedömningen att med fördel,
utredningar kring bl.a. genomförandet, trafik och bebyggelsestruktur flyttas till
detaljplaneskedet. Utredning av betydande miljöpåverkan har genomförts inom
ramen för planprogrammet.
2. Ta fram en utredning som belyser en framtida busstrafik
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Stationsområdet ligger utanför planområdet för vilket det bedrivs en studie och
arbete med planeringsförutsättningar. Utöver att Trafikverket bedriver en
åtgärdsvalsstudie avseende 15-minuters trafik för pendeltågen studeras
förutsättningar för övrig utveckling av stationsområdet inom ramen för
Omdaning Bro i kommunen. I planeringen reserveras mark för utbyggnad av
järnvägen enligt Trafikverkets generella riktlinjer och i övrigt så studeras
bussangöring och trafikföring vid stationen med förutsättning för tidigare
utredda möjliga stationsentréer. Med hänsyn till tillväxten i Bro bedöms och
studeras en prognosticerad utbyggnad av busstrafiken tillsammans med Region
Stockholms trafikförvaltning. Resultatet möjliggör fortsatt planering för
utvecklingen av stationsområdet samt i övrigt de centrala delarna i Bro vilket
integreras i detaljplanearbetet. Scenarier för framtida busstrafik kommer
redovisas ihop med ett utvecklingsförslag för stationsområdet.
3. Ta fram en seriös handels utredning som bygger på fakta och bland
annat innehåller jämförelser med andra kommundelscentra i
Stockholmsregionen med liknande situation

Handelsutredningen som är framtagen utgör ett tidigt planeringsinstrument för
att fånga ett omfattningsintervall av ytor för service och handel kring Bro Torg
samt inriktning på ett möjligt utbud. Längre fram i processen kan det finnas
skäl för att uppdatera alternativt förnya en handelsutredning. För att få fram
önskat resultat har särskilt följande studerats:
-

Analys av konkurrerande handelsplatser
Omvärldsanalys och trender
Upptagningsområden
Samband och rörelseflöden

Handelsutredningen har utförts av ett av de ledande konsultföretagen i Sverige
med en uppdragsledare som har över 15 års erfarenhet med bl.a. 10 år från
Handelns utredningsinstitut. I utredarens bedömning görs jämförelser med
andra relevanta kommundelscentran. Den jämförelsen har dock inte specifikt
efterfrågats som underlag i rapporten då det inte bedöms tillföra något i detta
planeringsskede.
4. Ta fram en plan för finansieringen av projektet
Plankostnader finansieras genom plankostnadsavtal alternativt av intäkter från
framtida försäljningar av kommunal mark när detaljplanen fått laga kraft och
därmed byggrätter säkerställts. Kostnaderna för kommunala anläggningar samt
andra exploateringskostnader beräknas att finansieras av kommande
försäljningar av mark med byggrätter.
Exploateringsekonomin bedöms och kalkyleras succesivt i flera steg vart efter
kunskapen om projektet ökar och med den träffsäkerheten i bedömningar. Med
att integrera ekonomibedömningar kontinuerligt i projektet kan det användas
som ett effektivt styrmedel för att klara finansieringen och minimera
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överraskningar. Samverkansexploatörerna har en viktig roll i arbetet med att
kontinuerligt bedöma intäkter, kostnader och osäkerheter.

Barnperspektiv
Många av de förslag som presenteras i planprogrammet syftar till att skapa
tydligare och tryggare stråk, något som kommer gynna barn- och unga som i
hög utsträckning är hänvisade till gång, cykel och kollektivtrafik.
I Bro centrum finns idag ett antal verksamheter riktade till barn- och
ungdomar. Det pågår vid tidpunkten för upprättandet av denna tjänsteskrivelse
ett detaljplanearbete där som möjliggör för Broskolan att flytta till Bros östra
del, vid Finnstarondellen.
I kommande planering är det viktigt att ta fasta på att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för barn- och unga.

Ida Texell
Kommundirektör

Maria Acaldo
Verksamhetsutvecklare

Bilagor
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2022
2. Planprogram för centrala Bro, den 12 maj 2022
3. Samrådsredogörelse planprogram del 1, den 4 maj 2022
4. Undersökning av betydande miljöpåverkan, den 3 december 2021
5. Handelsutredning Bro Torg
Beslut sänds till


Kommunstyrelsen
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 81

2022-06-15

Godkännande av planprogram för
centrala Bro
Dnr KS 22/0288

Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till Kommunstyrelsen med uppdrag
att:
1. Ta fram fördjupad utredning som beskriver hur planprogrammet skiljer
sig från FÖP Bro 2040
2. Ta fram en utredning som belyser en framtida busstrafik,
3. Ta fram en seriös handels utredning som bygger på fakta och bland
annat innehåller jämförelser med andra kommundelscentra i
Stockholmsregionen med liknande situation
4. Ta fram en plan för finansieringen av projektet

Sammanfattning
Ett planprogram för Centrala Bro gick ut på samråd under december 2021 och
januari 2022. Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett
hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger plats”. Tidigare arbeten som har
genomförts är FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av
kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Från dessa dokument tydliggörs
den strategiska inriktningen att gå från en förortskänsla till en sammanhållen
tätort med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut
flera viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet
eftersträvas. Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland
invånare, intressenter, befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och
föreningsliv.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 april 2022



Beslut om samråd, KS §138, den 27 oktober 2021



Beslut att ta fram planprogram för centrala Bro, SBU § 61, den 2
december 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Att förslaget till detaljplaneprogram för centrala Bro godkänns.
2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för centrala
Bro godkänns.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2022-06-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Jan Stefansson (KD) yrkar bifall till liggande förslag.
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Martin Normark (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Camilla Janson (S) yrkar på återremiss med fyra åtgärdspunkter:
1. Ta fram fördjupad utredning som beskriver hur planprogrammet skiljer
sig från FÖP Bro 2040
2. Ta fram en utredning som belyser en framtida busstrafik,
3. Ta fram en seriös handels utredning som bygger på fakta och bland
annat innehåller jämförelser med andra kommundelscentra i
Stockholmsregionen med liknande situation
4. Ta fram en plan för finansieringen av projektet
Sara Ridderstedt (MP) yrkar bifall till Camilla Janson (S) förslag på återremiss.
Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Camilla Janson (S) förslag på återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Kommunstyrelsens
förslag samt Camilla Janson (S) återremissyrkande. Ordföranden frågar om
ärendet ska avgöras idag och finner bifall. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens
förslag. Votering begärs och genomförs.
En röst på ”Ja” är en röst på kontorets förslag till beslut, och en röst på ”Nej” är
en röst på Camilla Jansons (S) återremissyrkande. Under votering lämnas 24
röster på ”Ja” och 15 röster på ”Nej”. Ordföranden finner att resultatet leder till
minoritetsåterremiss.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2022-06-15

Omröstningsresultat
Ledamöter / tjänstgörande ersättare

Ja

Nej
x

Camilla Janson (S)
Fredrik Kjos (M)

x

Katarina Olofsson (SD)

x
x

Helena Austrell (S)
Lars Axelsson (M)

x

Martin Normark (L)

x

Andreas Persson (SD)

x

Jan-Erik Björk (KD)

x

Annelies Lindblom (V)

x

Catharina Andersson (S)

x

Masoud Zadeh (M)

x

Lisa Edwards (C)

x
x

Björn-Inge Björnberg (S)
Johan Silversjö (SD)

x

Hans Åberg (L)

x

Kimmo Lindstedt (S)

x

Sara Ridderstedt (MP)

x

Marcus Sköld (M)

x

Agnieszka Silversjö (SD)

x
x

Rasmus Lindstedt (S)
Mait Johansson (M)

x

Jan Stefansson (KD)

x

Kjell A Johansson (V)

x

Kerstin Ahlin (S)

x

Paul Gustavsson (M)

x

Anette Nyberg (SD)

x

Nawal Al-Ibrahim (L)

x
x

Naser Vukovic (S)
Erling Weibust (M)

x

Mattias Peterson Ersoy (C)

x
x

Jan Lannerfellt (S)
Mats Zettmar (SD)

x

Avstår
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2022-06-15
x

Sven-Inge Nylund (S)
Mats Högberg (M)

x

Anders Eklöf (L)

x

Tina Teljstedt (KD)

x

Erik Karlsson (V)

x

Annika Falk (S)

x

Anders Åkerlind (M)

Beslutet skickas till:


Samhällsbyggnadschef

x
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Datum

Vår beteckning

2022-05-04

KS 20/0769

Samrådsredogörelse planprogram för centrala Bro
Centrala Bro
Upplands-Bro kommun
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Bakgrund
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 2020-12-02 § 61 samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram
förslag till detaljplaneprogram för centrala Bro.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med planprogrammet är att tydliggöra strategisk viljeinriktning för kommande
detaljplanearbete och därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP (2010), FÖP Bro
(granskning) samt PM Projektdirektiv Omdaning Bro (KS 21/0226) ytterligare ett steg
närmare ett genomförande. Det är därför av största vikt att planprogrammet i ett tidigt
skede möjliggör potentialen att bredda kommunens beslutsunderlag genom delaktighet där
intressenters och berörda parters erfarenheter och synpunkter tillvaratas. Intressenter ska
ges möjlighet till både insyn och påverkan. Vid arbetet med programmet ska samråd
genomföras i linje med det delaktighetsarbete som pågår inom kommunen, samt följa de
regler som gäller för detaljplanearbete enligt Plan- och Bygglagen.

Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2021 § 138 att sända ut förslag till planprogram för
centrala Bro, på samråd enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 11 §.
Förslaget till planprogrammet var under tiden 20211206 – 20220131 utsänt för samråd och skickades
till berörda fastighetsägare samt myndigheter med mera enligt remisslista. Under remisstiden var
förslaget till planprogram utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum och i Brohuset samt på
kommunens webbplats.
Informationsmöte hölls den 19 januari i kommunhuset samt digitalt. Cirka 20 personer deltog.
Flera av remissinstanserna och de inkomna synpunkterna är positiva till planprogrammets syfte och
inriktning till den föreslagna utvecklingen av Bro tätort och visionen om en hållbar småstad. Det har
framförts flera synpunkter avseende planingsförutsättningar som behöver förtydligas och fördjupas.
Bland annat har det påpekats att trafikförutsättningar och miljökvalitetsnormer för flera områden
behöver tydliggöras.
De fördjupade utredningarna inklusive trafikförutsättningar kommer studeras i detaljplaneskedet.

Inkomna synpunkter, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 32 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom
8 synpunkter efter samrådsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de
synpunkter som inkommit under remisstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Myndigheter
1

Region Stockholm

inkom 2022-03-02

2

Lantmäteriet

inkom 2022-01-25

3

Länsstyrelsen Uppsala län

inkom 2022-01-31

4

Länsstyrelsen Stockholm

inkom 2022-03-10

5

Trafikverket

inkom 2022-02-28

Kommunala nämnder
6

Tekniska nämnden

inkom 2022-03-11

7

Bygg- och miljönämnden - Bygglovsavdelningen

inkom 2022-02-01

Planprogram för centrala Bro

Samrådsredogörelse
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8

Bygg- och miljönämnden - Miljö- och livsmedelsavdelningen

9

Kultur-och fritidsnämnden

inkom 2022-02-01

inkom 2022-02-01

Övriga remissinstanser
10

Hyresgästföreningen

inkom 2022-01-31

11

Käppalaförbundet

inkom 2022-02-02

12

Brandkåren i Attunda

inkom 2022-01-25

13

Bro-Lossa Hembygdsförening

inkom 2022-01-20

14

E.ON Energidistribution AB

inkom 2022-01-17

15

Skanova

inkom 2022-01-12

16

Håbo kommun

inkom 2022-01-31

17

LVF

inkom 2022-01-24

18

Vattenfall Eldistribution

inkom 2021-12-06

19

Skogsstyrelsen

inkom 2022-01-18

20

Energimyndigheten

inkom 2021-12-27

21

Sjöfartsverket

inkom 2022-01-04

22

Svenska Kraftnät

inkom 2022-01-03

23

Swedavia

inkom 2022-01-31

Fastighetsägare
24

Fastighetsägare 1

inkom 2022-01-25

25

Fastighetsägare 2

inkom 2022-01-30

26

Fastighetsägare 3

inkom 2022-01-05

27

Fastighetsägare 4

inkom 2022-01-31

28

Fastighetsägare 5

inkom 2022-01-31

29

Fastighetsägare 6

inkom 2022-01-31

30

Fastighetsägare 7

inkom 2022-01-31

31

Fastighetsägare 8

inkom 2022-01-31

32

Fastighetsägare 9-18 gemensamt

inkom 2022-01-31

Inkomna synpunkter med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till planprogram för centrala Bro. Synpunkter som
inte innebär särskilda överväganden med avseende på planprogrammets utformning eller innehåll,
kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den
fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkterna som kan
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas kommunens
kommentarer.
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Myndigheter
1

Region Stockholm

inkom 2022-03-02

1.1

Region Stockholm har svårt att bedöma planprogrammet i relation tillkommande bostäder
och arbetsplatser.

1.2

Region Stockholm anser att det är otydligt hur planprogrammet fördjupar och förtydligar
eller skiljer sig från FÖP Bro 2040 (granskningsförslag) och de förstudier med flera
styrdokument och beslut för Bros utveckling som tagits fram. Det gäller för såväl
ställningstaganden som planeringsinriktningar samt hur planprogrammet förhåller sig till de
synpunkter som framförts under granskningsskedet av FÖP Bro 2040. FÖP Bro 2040 har
inte antagits och utgör därför formellt ännu inte en ändring av ÖP 2010 respektive FÖP
2016. Det finns därför inte heller något granskningsutlåtande att ta del av.

1.3

Planprogrammet redovisar, utöver visionsbilder och en integrationsanalys, inte några mer
konkreta fysiska och rumsliga riktlinjer eller ställningstaganden för själva
markanvändningen. I FÖP Bro 2040 (granskningsförslag) och planprogrammet anges att
förtätning längs huvudstråken inte ska begränsa framkomlighet för till exempel busstrafik
och att hinder för lantbruksfordon ska undvikas. Planprogrammet lägger inte fram några
förslag på hur detta kan eller ska lösas i form av principutformning och standard.

1.4

Det har inte förtydligats var och hur många bostäder och arbetsplatser som tillkommer på
olika platser. Region Stockholm anser att detta behöver förtydligas i planprogrammet, inför
framtagandet av detaljplaner och för att komma ytterligare ett steg närmare ett
genomförande.

1.5

Region Stockholm bedömer att de fördjupade utredningar, som föreslås tas fram i samband
med detaljplanearbetet, åtminstone i översiktlig skala, hade kunnat förtydliga
planprogrammets inriktningar. Det skulle också underlätta att frågor rörande gestaltning,
volymer, genomförbarhet, bedömning av risker med mera hanteras utifrån ett
helhetsperspektiv. Exempelvis hade volymstudier och principskisser med breddmått hjälp till
med detta.

1.6

Planprogrammet ger inga svar på hur förtätningen ska rymmas, utan att äventyra de krav
som finns på ytor och avstånd för såväl friytor och teknisk försörjning som för att
upprätthålla god tillgänglighet för olika typer av fordon och transporter.

1.7

Planprogrammet behandlar inte hur Enköpingsvägens utformning i de centrala delarna
förhåller sig till Enköpingsvägens fortsatta sträckning i angränsande planuppdrag för Södra
Finnsta.

1.8

Region Stockholm vill informera om den nya regionala cykelplanen som finns framtagen
och som antogs av regionfullmäktige i november 2021. Den kan vara till användning i den
fortsatta planeringen, särskilt för att säkerställa regional standard enligt rekommenderade
utformnings principer på det regionala cykelstråket som går längs Enköpingsvägen genom
centrala Bro och som förbinder kommunen med Håbo kommun i väster respektive Järfälla
med flera kommuner i öster och även vidare in mot den centrala regionkärnan. För att
underlätta genomförandet av cykelplanen har dokumentet Vägledning för genomförande av
regional cykelplan tagits fram.

1.9

Region Stockholm anser att direktivet ”Att överbrygga fysiska barriärer såsom
Enköpingsvägen genom omvandling med inriktning småstadsgata med kantstensparkering
och utrymme för fotgängare och cyklister, samt förtätning med ny bebyggelse längs med
vägen” inte är tydlig om vad detta konkret betyder för kollektivtrafiken. Regionen bedömer
att det finns en risk att direktivet kan medföra negativa konsekvenser för kollektivtrafiken
och därför bör utredas vidare.
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1.10 Eftersom Köpmanvägen har begränsat utrymme redan idag efterfrågar regionen därför att
planprogrammet kompletteras med måttsatta principskisser för de gaturum där
kollektivtrafik är tänkt att bedrivas i ett framtida Bro.
1.11 Att integrera flera olika funktioner i stadsrummet såsom; aktiva mötesplatser, blandade
boendeformer, kommersiella lokaler, handel/service, arbetsplatser och integrerat gaturum för
såväl fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik kan också få begränsande
konsekvenser för kollektivtrafiken utveckling och behöver därför utredas vidare innan
regionen kan göra en konsekvensbedömning för busstrafiken.
1.12 Regionen anser att en utredning av befintlig och framtida busstrafik ska utredas i
planprogramsskedet eftersom detta ger bättre förutsättning för kommande detaljplaner.
1.13 Regionen stödjer viljan till att utreda busstrafik i befintligt och omgestaltat gatunät som det
identifierats under Fördjupade utredningar i samband med detaljplanearbete. I detta
utredningsarbete bör Region Stockholms trafikförvaltning delta.
1.14 Det är viktigt att förtätning och andra åtgärder i stads- och gaturum inte begränsar
framkomlighet för kollektivtrafiken att bedrivas utifrån de riktlinjer som Region Stockholm
utgår ifrån i sin planering av kollektivtrafik.
1.15 Det behövs måttsatta principsektioner för gaturummen för att planprogrammet ska formulera
direktiv som kommande detaljplaner kan förhålla sig till i kommande planeringsskeden.
Region Stockholm anser att det är oklart om markytorna för det som kommunen vill
åstadkomma finns tillgängliga.
1.16 Köpmanvägen är exempelvis redan idag smal och lever inte upp till regionens riktlinjer för
utformning av infrastruktur som berör buss. Om utökad busstrafik ska trafikera vägen ska
regionens riktlinje RiGata-Buss följas för att säkerställa att detta är möjligt. Det betyder att
vägen bör breddas.
1.17 Framkomligheten är viktig på alla vägar som regionen bedriver busstrafik på. Regionen vill
också framlyfta att norra delen av Ginnlögs väg planeras att ha busstrafik. Regionen
tillämpar riktlinjer i sin planering av kollektivtrafiken, för framkomlighet för buss är det
RiGata-Buss. Regionen vill upplysa kommunen att denna riktlinje är uppdaterad och finns
att tillgå på regionens hemsida.
1.18 Busstrafik generar buller och vibrationer som kommande planering behöver ta höjd för.
Regionen har riktlinjer för störningar och buller som ska efterlevas i kommande
detaljplanering. Även riktlinjer för säkra passager och övergångar finns att tillgå på
regionens hemsida.
Kommentar
Kommunen instämmer med Region Stockholm att det hade varit önskvärt att fördjupade
utredningar från FÖP Bro till planprogrammet hade utförts. De fördjupade utredningarna
kommer ske i detaljplaneskedet. Förutsättningar för busstrafiken kommer studeras i samråd
med Regionen och Trafikverket.
2

Lantmäteriet

inkom 2022-01-25

Vid genomgång av handlingarna till förslaget till planprogram har Lantmäteriet inte funnit
anledning till synpunkt.
Kommentar
Tack för yttrandet
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3

Länsstyrelsen Uppsala län

inkom 2022-01-31

Länsstyrelsen i Uppsala län avstår från att lämna synpunkter på samrådsförslaget till planprogram
för centrala Bro, i Upplands-Bro kommun.
4

Länsstyrelsen Stockholm

inkom 2022-03-10

4.1

Länsstyrelsen anser det är positivt att kommunen vill utveckla centrala Bro och att
kommunen vill överbrygga fysiska barriärer. Det är också bra att kommunen anser att
sociala aspekter behöver beaktas, så som barnperspektivet och trygghetsperspektivet. Dock
saknas underlag kring flera viktiga planeringsförutsättningar. Länsstyrelsen kan därför inte
på nuvarande underlag avgöra lämpligheten med planprogrammet utifrån Länsstyrelsens
prövningsgrunder. Länsstyrelsen anser dock att vissa frågor är särskilt viktigt att beakta till
inför kommande detaljplanearbeten, vilka framförs i yttrandet.

4.2

Inför kommande detaljplanering behöver kommunen särskilt miljökvalitetsnormer för vatten,
buller, luftkvalitet, förorenade områden, transporter med farligt gods, översvämningsrisk och
geoteknik. Länsstyrelsen har, i detta skede, lämnat synpunkter på de områden som
Länsstyrelsen senare har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL vid detaljplaneskedet och som
inte har redovisats i planprogrammet.

4.3

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Dock så
framgår det i den genomförda undersökningen att det inte går att utesluta risk för betydande
miljöpåverkan i kommande skede med detaljplanering, beroende på hur planförslaget
konkretiseras samt hur identifierade miljörisker beaktas. Länsstyrelsen instämmer med
undersökningens slutsatser, och bedömer att en betydande miljöpåverkan inte går att
utesluta.

Kommentar
Kommunen instämmer med Länsstyrelsen Stockholm att det hade varit önskvärt att fördjupade
utredningar som Länsstyrelsen anger hade utförts i planprogrammet. De fördjupade
utredningarna kommer ske i detaljplaneskedet.
5

Trafikverket

inkom 2022-02-28

5.1

Planprogrammet redovisar inte hur attraktiviteten för befintliga och tillkommande bostäder
kan stärkas till Bro station på ett betydande sätt. Kommunen behöver konkretisera
planprogrammet genom att redovisa vilka detaljplaner som planeras att starta till följd av
planprogrammet, samt redovisa ungefär hur många nya bostäder som planeras inom ramen
för planprogrammet för centrala Bro.

5.2

Trafikverket ser att planprogrammet bör utökas söder om Köpmanvägen för att omfatta
gatuvägnätet ner till Bro station. Det behövs eftersom det ser ut att vara låg integration i
slutet av Köpmanvägen ner till stationen. Även fler gator runtikring stationen har låg
integration.

5.3

Enligt målpunktsanalys/integrationsanalys förstärks vissa lokala vissa gator ner till Bro
station, genom åtgärder. Dock kvarstår ett par viktiga sträckor att åtgärda som fortsatt visar
lägre integration och attraktivitet (se figur 1, inringat i gult streck). Det är viktigt att åtgärda
även dessa länkar och tydliggöra hur de ska hanteras för att få till enklaste och genaste vägen
till stationen” samt tydliggöra alternativa vägar för andra målpunkter än Bro centrum till
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stationen. Detta så att det skapas attraktiva och utvecklade stråk för gående och cyklister i
centrala Bro.
5.4

Trafikverket saknar kopplingar till Bro IP, Kockbacka gärde/skola, Trädgårdsstaden och de
kopplingar som visas söder om järnvägen, som fortsatt har låg integration.

5.5

Kommunen behöver tydliggöra vilka fördjupade utredningar som planeras inom ramen för
planprogrammets fortsatta granskningsskede.

5.6

Trafikverket förespråkar att det inom ramen för planprogrammet tas fram ”Riskutredning för
Enköpingsvägen”, där kommunen hanterar transporter av farligt gods/tung trafik och
alternativa vägar.

5.7

Genom omdaningen av Enköpingsvägen försämras framkomlighet för motortrafik.
Trafikverket ser därför att kommunen behöver redovisa och lokalisera alternativt lokalt
vägnät, som ska hantera den lokala trafiken, på ett gent och bra sätt.

5.8

Trafikverket förespråkar också att en gång- och cykelutredning tas fram som underlag, som
redovisar/illustrerar befintliga gång-cykelvägar och framtida åtgärder till och från dagens
och framtidens målpunkter runtikring Bro.

5.9

Kommunen behöver redovisa och föra ett resonemang kring planprogrammets påverkan på
trafiken. Planprogrammets påverkan kan med fördel ingå i kommunens sammanvägda
trafikanalys (övergripande trafikanalys för hela kommunen) som Trafikverket inväntar inom
ramen för FÖP Kungsängen. Enköpingsvägen avses omdanas från en genomfartsled till
småstadsgata med förtätning längs med vägen som binder samman Bros olika delar.

5.10 Trafikverket noterar att genom att omvandla Enköpingsvägen till stadsgata/ småstadsgata
försämras framkomligheten för den lokala motortrafiken på sträckan.
5.11 Trafikverket framhåller att det är viktigt att den lokala trafiken i Bro med omnejd hanteras på
det lokala vägnätet och att lokalt vägnät fortsatt har god funktion. E18 kommer i framtiden
vara hårt belastad i rusning och bör nyttjas främst av nationell och regional trafik. Med en
allt för dålig framkomlighet kommer trafik omfördelas till E18. Trafikverket anser därför att
planprogrammet behöver förtydliga vilket/vilka lokala vägar som ska ta över lokaltrafiken
som får försämrad framkomlighet på Enköpingsvägen. I FÖP Bro föreslås nya vägar med
strategisk koppling öst-väst som kan möjliggöra avlastning längs Enköpingsvägen. Avses
dessa användas och vad får de för följder? En annan möjlig lokalväg är Ginnlögs väg. Anser
kommunen att denna är alternativ väg istället för Enköpingsvägen genom Bro centrum?
5.12 Kommunen behöver utveckla frågan om hantering av farligt gods användning på
Enköpingsvägen och huruvida en annan del av det lokala vägnätet behöver ta över denna
trafik i framtiden.
5.13 Idag saknas omledningsvägnät för E18 förbi Bro. Detta är något Trafikverket och
kommunen kan föra dialog om framöver.
5.14 Kommunen behöver tydliggöra hur busstrafiken påverkas av föreslagen förtätning och
omdaning av Enköpingsvägen samt säkerhetsställa att busstrafiken fortsatt har god
framkomlighet till viktiga målpunkter så som t ex Bro station.
5.15 Det är viktigt att en förtätad version av Enköpingsvägen genom Bro tar hänsyn till att
cykelstråket fortfarande kommer vara prioriterat för cykelpendling, och dimensionerar
utrymmet för cyklister efter de cykelflöden kommunen önskar se i framtiden. Om en
småstadskaraktär är efterfrågad kan det vara önskvärt att tidigt planera lösningar för att
minimera konflikter mellan gående och cyklister. Om dessa behov omhändertas förbättras
både tillgängligheten och förutsättningarna för framtida cykling på sträckan.
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5.16 Det är bra att möjligheterna att cykla mellan centrum och stationen längsmed
Köpmanvägens norra sträcka förstärks. Däremot är det inte den genaste lösningen för alla
cyklister till stationen. Cyklister som kommer mot stationen från andra håll än från centrum
kan tänkas gena och ta Stationsvägen eller Härnevi skolväg, delvis i blandtrafik, istället. Där
kan det vara önskvärt att förbättra nuvarande cykelinfrastruktur för att förstärka
kopplingarna mellan stationen och det utpekade regionala Bålstastråket och Kungsängens
Kommentar
Kommunen instämmer med Trafikverket att det hade varit önskvärt att fördjupade utredningar
från FÖP Bro till planprogrammet hade utförts. De fördjupade utredningarna kommer ske i
detaljplaneskedet och inte vidare i planprogrammet.

Kommunala nämnder
6

Tekniska nämnden

inkom 2022-03-11

6.1

Inriktningen i detaljplaneprogrammet kommer att innebära en ökad trafikmängd inom
planområdet. Tekniska nämnden anser därför att det är viktigt att i det fortsatta arbetet se
över trafiksituationen för samtliga trafikslag såsom oskyddade trafikanter, tunga fordon samt
kollektivtrafik. Det måste göras en trafikutredning som innefattar anslutande vägar samt
även alla korsningspunkter som kommer att påverkas av den ökade trafikmängden.

6.2

Tekniska nämnden anser att det måste göras en utredning avseende ökade bullernivåer och
ökade avgasutsläpp för omgivande bebyggelse på grund av det ökade trafikarbetet.

6.3

Enligt detaljplaneprogrammet behöver en del av den befintliga parkeringen tas i anspråk för
bostadsbebyggelse. Till det tillkommer ett ökat behov av parkering för nya bostäder, service
samt arbetsplatser. Tekniska nämnden anser att det inför detaljplanearbete är ytterst viktigt
att utreda hur parkeringssituationen kan lösas för alla intressenter.

6.4

Tekniska nämnden ser inget hinder för att planprogrammet ska kunna genomföras när det
gäller vatten och avlopp. En fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till
kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.

6.5

Tekniska nämnden är mycket positiv till att avfallsutrymmen ska dimensioneras så att så
kallad fastighetsnära källsortering kan ske inom planområdet. Det är viktigt att
avfallshanteringen synliggörs tidigt i planprocessen för att uppfylla arbetsmiljö och
framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal.

6.6

Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver
tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen i framtiden som en
effekt av planen.

Kommentar
Fördjupade utredningar avseende trafik, parkering och buller kommer utföras i
detaljplanearbetet. Samråd avseende tekniska lösningar kommer ske med Tekniska
avdelningen.
7

Bygg- och miljönämnden - Bygglovsavdelningen
7.1

inkom 2022-02-01

Bygglovsavdelningen gör bedömningen att bebyggelseantikvarisk utredning ska läggas till
de utredningar som planeras i planprocesserna. Detta för att säkerställa att ny och gammal
arkitektur samspelar och förstärker varandra.
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7.2

Det är viktigt att kommande detaljplaner blir detaljstyrande i gestaltning och volym så att det
är tydligt vad som förväntas av berörda parter i bygglovs- och byggprocessen.

7.3

Planer gällande ombyggnation av rondell till fyrvägskorsning kan vara i tidigaste laget i ett
planprogram, även om det kan finnas en god och funktionell idé med åtgärden.

7.4

Barnkonsekvensanalys bör finnas med i planerade fördjupade analyser i kommande
detaljplaneprocesser.

Kommentar
Synpunkt om bebyggelseantikvarisk utredning och barnkonsekvensanalys noteras. Ett
gestaltningsprogram kommer tas fram i detaljplanearbetet.
8

Bygg- och miljönämnden - Miljö- och livsmedelsavdelningen

inkom 2022-02-01

8.1

På sida 10 i ”Planprogram för centrala Bro” anges att förtätning planeras runt en tungt
trafikerad väg (Enköpingsvägen). Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att en
undersökning av luftföroreningar kan vara bra samt att en Bullerutredning bör göras för att
säkerställa att olägenhet för människors hälsa inte uppstår.

8.2

På sida 17 och 20 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att möjligheten att
öka inslag av grönska i området finns samt att tätt bebyggda miljöer riskerar att ge områden
med höga temperaturer i samband med värmeböljor, vilket kan orsaka hälsoproblem. Miljöoch livsmedelsenheten bedömer att det är viktigt att se till att man tar in grönska för att
mildra effekten av ett varmare klimat och minska risken för hälsorelaterade problem till följd
av värme. Detta behöver beaktas i det fortsatta arbetet.

8.3

På sida 14 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att Enköpingsvägen idag har
karaktären av en genomfartsgata med risk för störning på omgivningen i form av buller,
luftkvalitet och olycksrisker. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det är viktigt att en
bullerstudie görs i och med att förtätning ska ske runt Enköpingsvägen.

8.4

På sida 16 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att vid förtätning av
stadsmiljöer finns risk för ökade luftföroreningshalter i ett allt trängre gaturum där
luftföroreningar riskerar att bli stående. Dock anges det vidare att platsen bedöms i stort inte
vara av den karaktär som riskerar större problem, men kan behöva beaktas vid utformning av
bebyggelse och gaturum. Småstaden ger samtidigt möjlighet att premiera mer hållbara
transporter som ger mindre påverkan på luft. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det
är viktigt att risken för luftföroreningar vid förtätning beaktas vid detaljplanering. Det är inte
säkert att transporterna som används är av det slag att de ger mindre påverkan på luft.

Kommentar
Bullerutredningar kommer att genomföras i detaljplaneskedet. Planprogrammet syftar till att
trafiken på Enköpingsvägen ska minska.
9

Kultur-och fritidsnämnden
9.1

inkom 2022-02-01

Det är viktigt att tidigt planera och hitta en balans mellan ny bebyggelse och bevarande/
anläggandet av nya grönområde. En alltför hård förtätning riskerar att bygga bort för många
grönytor som redan idag kan fungera som naturliga mötesplatser. I centrala Bro ska det
finnas ytor som lockar barn, unga och vuxna att vistas utomhus, vilket bidrar till ökad
trygghet och trivsel.
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9.2

Det är förtjänstfullt att eftersträva en utveckling som harmoniserar och tar hänsyn till de
särskilda förutsättningarna som redan finns. Detta är särskilt viktigt att beakta i området
längst Köpmanvägen.

9.3

En önskad åtgärd är att framtida vägar anpassas till befintligt vägnät. Inom karaktärsområdet
Bro stationssamhälle, där gatunätet är helt oregelbundet och till stor del oförändrat sedan
tidigt 1900-tal, bör t.ex. inte det befintliga huvudsakliga gatunätet ändras vid ändringar och
kompletteringar.

9.4

Befintliga miljöskapande byggnader med olika tidsringar längst Köpmanvägen kan såväl
lyftas fram. På så vis kan befintliga strukturer bli en tillgång i en framtida utveckling för att
nå visionen om småskalighet och småstadskaraktär.

9.5

Samtidigt som framtiden ska präglas av småskalighet och småstad så bör den framtida
utvecklingen av centrala Bro även reflektera en framtidsanda och innovationskraft för en
hållbar småstad i framkant.

9.6

Planprogrammet bör tydligare uppmuntra innovation och nyfikenhet på nya lösningar som
kan vara till nytta för invånarna i det framtida Bro, men även i hela Upplands-Bro kommun.

9.7

En viktig aspekt i den framtida utvecklingen av centrala Bro är en stärkt orienterbarhet. Idag
kan Bro upplevas som svårorienterat och orienterbarheten inom centrala Bro och kopplingen
till Mälaren är ej självklar. Viktigt därför att i den framtida planeringen beakta detta.

9.8

Kultur- och fritidskontoret ser gärna att kopplingen mellan centrala Bro och Mälaren stärks.
Detta gäller även besöksmål utanför Bro som t.ex. Kvistaberg, Fiskartorpet och Lejondals
naturreservat som är eller kan bli attraktiva besöksmål. Bro IP och aktivitetsområdet i
Råbyskogen är andra målpunkter utanför själva området för planprogrammet där tydlig
orienterbarhet och starka kopplingar är viktiga.

9.9

Viktigt att trafiksäkerheten inte försämras i framtidens utveckling av Bro. En förtätning som
resulterar i att centrala grönytor som idag används som lekytor tas i anspråk kan dock få en
negativ påverkan utifrån barnperspektivet.

Kommentar
Synpunkterna är noterade och beaktas i detaljplanearbetet. Trafiksäkerheten kommer vara
viktig och gatunätet anpassas till behov och säkerhet med beaktande av omgivningen.

Övriga remissinstanser
10 Hyresgästföreningen

inkom 2022-01-31

10.1 Hyresgästföreningen anser att tillkommande flerfamiljshus ska utföras med en byggnadshöjd
som inte överskrider de nuvarande husen i Bro centrum.
10.2 Hyresgästföreningen anser att en tredjedel av tillkommande bostäder ska utgöras av
hyreslägenheter och helst med det kommunala bostadsbolaget som ägare.
10.3 Hyresgästföreningen ifrågasätter om det är realistiskt att lösa in och riva befintlig bebyggelse
för att bygga flerfamiljshus
10.4 Den kommersiella servicens villkor förbättras sannolikt när det blir fler bostäder i närheten
men ska inte överskattas.
10.5 Om parkeringsmöjligheterna försämras genom att mycket parkeringsyta försvinner till
förmån för bostäder så blir det svårare för kommuninvånare längre ifrån att besöka bibliotek
och simhall och den konsekvensen belyses inte i programmet.
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10.6 Hyresgästföreningen ser att de sociala problemen ska angripas genom att efterfrågan på
narkotika och olaglig andrahandsuthyrning av lägenheter och annan exploatering av
människor som ska förhindras och försvåras. Detta genom sociala insatser och tidiga insatser
(skola och fritid) riktade till barn och ungdomar.
10.7 Hyresgästföreningen ser att parallella planarbeten inte är nödvändiga och hastigheten
behöver inte vara hög.
Kommentar
Bebyggelsen som planeras kommer inte direkt vara högre än den omgivande bebyggelsen.
Upplåtelseformer och exploatörer kommer hanteras i ett senare skede. Rivning av befintlig
bebyggelse kommer bara ske där nya byggnader bedöms tillföra nödvändiga kvalitéer.
Parkeringsyta som tas i anspråk för bebyggelse kommer ersättas med andra
parkeringslösningar.
11 Käppalaförbundet

inkom 2022-02-02

11.1 Vi har inga invändningar mot planprogrammet.
Kommentar
Tack för yttrandet

12 Brandkåren i Attunda

inkom 2022-01-25

12.1 Brandkåren Attunda ser att det kan bli problematiskt då Enköpingsvägen ska förtätas till en
stadsgata. De ser att det bör utredas vilka typer av farligt gods som transporteras på
Enköpingsvägen och vilken påverkan dessa transporter kan ha på den bebyggelse som
planeras intill Enköpingsvägen. Enköpingsvägen är klassad som en sekundär transportled ffr
farligt gods. Länsstyrelsen anser att det, för de flesta sekundära leder, behöver finnas ett
bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägen och markanvändning. I en del
fall kommer det vara möjligt att bygga närmare än 25 meter, även om det sannolikt inte blir
aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15–20 meter.
12.2 Inom det aktuella området finns det bensinstationer. Dessa kommer behöva tas hänsyn till
vid en eventuell förtätning av områdena i närheten.
12.3 Brandkåren Attunda anser en skyfallsutredning bör göras för ett dimensionerade 100-års
regn med klimatfaktor.
12.4 Brandkåren Attunda ser positivt på att planprogrammet nämner att en fördjupad utredning av
geotekniska förutsättningarna ska göras i samband med detaljplanarbete.
12.5 Brandkåren Attunda rekommenderar att i samband med utökning av Bro också ser över
eventuella riskplatser, exempelvis spårområdet. Fokus bör ligga på exempelvis begränsa
tillträde till platsen eller till medel för självmord, maximera möjligheten för att någon
utomstående kan ingripa, maximera möjligheten för personen att själv söka hjälp och ändra
den publika bilden av platsen.
12.6 I samband med de planerade detaljplanarbetena rekommenderas ta fram en fördjupad
utredning av räddningstjänstens förmåga inom det aktuella området där fokus bör ligga på
utrymning med hjälp av räddningstjänsten, åtkomligheten för räddningstjänstens fordon och
brandvattenförsörjning.
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12.7 Brandkåren Attunda ser att det för detta planområde finns det begränsningar i möjligheterna
till att utrymma med hjälp av räddningstjänstens medverkan. Detta eftersom insatstiden
överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen med höjdfordon. Insatstiden
understiger dock 10 minuter från den närmsta brandstationen med bärbar utskjutsstege samt
20 minuter till närmsta station med höjdfordon, vilket enligt Boverkets byggregler kap.
5:323 medger viss möjlighet till utrymning med hjälp av räddningstjänsten.
12.8 I det aktuella området finns det flera byggnader som idag är utformade med utrymning med
hjälp av räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg. Brandkåren Attunda ser att om
miljön runt dessa byggnader ska ändras behöver hänsyn ta till de befintliga
uppställningsplatserna för våra bärbara stegar och höjdfordon.
12.9 Brandkåren Attunda ser att hänsyn till åtkomligheten för räddningstjänstens fordon ska
säkerställas i det fortsatta detaljplanearbetet. Avståndet mellan uppställningsplatser och
angrepps vägar får inte överstiga 50 meter.
12.10 Brandkåren Attunda ser att om utrymning ska kunna ske med räddningstjänstens medverkan
krävs särskilt utformade uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon alternativt
bärbara stegar. För att klara åtkomligheten kan särskilda räddningsvägar och
uppställningsplatser behöva anordnas. Detta innebär att stora hårdgjorda ytor samt tydlig
skyltning kommer behöva upprättas i närheten av byggnaderna.
12.11 Brandkåren Attunda ser att om utifrån det som beskrivs samt illustrationsbilderna i
planprogrammet, exempelvis snävt gaturum, kantstensparkeringar, trädplanteringar,
linspända ljusarmaturer över gata, långt avstånd mellan gata och fasad, lekplatser etc. ser
Brandkåren Attunda en problematik om de kommande detaljplanerna tillåter utrymning med
hjälp av räddningstjänsten då detta kommer begränsa hur gatumiljön kan utformas med
hänsyn till åtkomligheten för våra stegbilar och bärbara stegar.
12.12 Brandkåren Attunda har märkt att byggnader och miljön runt byggnaderna projekteras i olika
projekt där kommunikationen inte alltid fungerar. Detta innebär ofta att miljön runt
byggnaderna får ändras för att ge plats till uppställningsplatser för att klara utrymningen från
byggnaderna. Detta resulterar i att gatumiljön inte blir som den planerades från början.
12.13 Om målet är att utforma gatumiljön enligt planprogrammet rekommenderar Brandkåren
Attunda att man begränsar möjligheten till utrymning med hjälp av räddningstjänsten i de
kommande detaljplanerna.
12.14 För att bedriva en effektiv räddningsinsats behövs tillgång till vatten. Brandkåren Attunda
anser att man i projektet ska säkerställa att brandvattenförsörjning finns i tillräcklig
omfattning. Mer information finns i Brandkåren Attundas riktlinjer för
brandvattenförsörjning.
Kommentar
Synpunkterna kommer beaktas till detaljplanearbetet och fördjupade utredningar kommer ske
i detaljplaneskedet.

13 Bro-Lossa Hembygdsförening

inkom 2022-01-20

13.1 Bro-Lossa Hembygdsförening ser att de tankar om Bro som ”småstad” känns främmande
och saknar förankring i den historiska kontexten.
13.2 För att uppnå våra idéer krävs att samhällets olika områden knyts ihop med hjälp av vägar,
cykelbanor och gångstråk, det måste vara möjligt att förflytta sig mellan bostad och olika
verksamheter utan hinder.
Planprogram för centrala Bro

Samrådsredogörelse

96 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-8 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Samrådsredogörelse del 1 planprogram centrala Bro

13(22)

13.3 Det finns behov av att utveckla kollektivtrafiken på sådant sätt att övriga delar i kommunen
kan nås på ett enkelt sätt exempelvis de olika affärscentrum som byggs.
13.4 Bro-Lossa Hembygdsförening ser att Bro är idag splittrat i flera olika bostadsområden där
kommunikationerna mellan delarna i stor utsträckning saknas eller är dåligt utbyggda, ett
flertal hinder har också uppstått i form av vägnät och järnväg. Dessa hinder bör byggas bort
och ersättas med broar och viadukter för att underlätta framkomligheten. Exempelvis borde
Assurs väg måste öppnas från Tegelhagen förbi Bro kyrka och ner till stationsområdet.
13.5 Bro centrum och stationsområdet bör utvecklas var för sig till mötesplatser med olika
verksamheter, centrum blir handelsplatsen och stationsområdet blir platsen för restauranger
och caféer en oas för vila och möten. De båda mötesplatserna knyts ihop via Köpmanvägen
som görs om till gågata öppen för långsamgående biltrafik.
13.6 Gamla Enköpingsvägen borde omformas till en mindre gata med nya bostadshus på båda
sidorna.
13.7 Hela Bro centrum borde förtätas med bostäder och möjligheter för fler näringsverksamheter
och parkeringen för besökande till centrum snyggas till, torget rustas upp med planteringar
och sittplatser.
13.8 Bro-Lossa Hembygdsförening ser att det ska finnas ett flertal lokaler för mötes- och
kulturverksamhet, kanske ett Föreningarnas Hus men även ett Ungdomens hus med
tillräckliga öppettider och bra verksamhet. Sådana möteslokaler kan inrymmas i de lokaler
som frigörs när Broskolan flyttas.
13.9 Bussarnas angöringsplats bör flyttats till motsatt sida av järnvägen, i form av ett
resecentrum.
13.10 Pendeltågsstationen bör byggas ut för att motsvara resandebehovet och hindret i form av
järnvägsspår har tagits bort via broar och tunnlar.
Kommentar
Hembygdsförenings yttranden är i många avseenden synonymt med inriktningen för den
planerade utvecklingen. Bostadsområdena planeras knytas ihop, gång- och cykelvägar
utvecklas. Kollektivtrafiken kommer ha en stor betydelse i ett utvecklat Bro vilket kommer
studeras och planering föras tillsammans med Region Stockholm. Stationsområdet ingår inte i
planområdet.
I planförslaget anges inte någon skarp planeringsinriktning för hur många våningar som ska
tillåtas för bebyggelsen i centrala Bro. Planeringsinriktningarna för bebyggelseutveckling
anger att Bros måttliga skala ska bibehållas.

14 E.ON Energidistribution AB
14.1

inkom 2022-01-17

E.ON har anläggningar inom planområdet i form av nätstationer och kabelstråk. E.ON vill
gärna medverka så tidigt som det är möjligt i kommande planarbeten inom Upplands-Bro C,
förtätning kan innebära att en eller flera nya nätstationer måste få ett utrymme och då är tidig
samverkan av godo.

Kommentar
Önskemålet noterat
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15 Skanova

inkom 2022-01-12

15.1 Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
15.2 Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar
Ledningspåverkan studeras i detaljplaneskedet. Eventuell kostnadsfördelning mellan parter
följer vad som avtalats.
16 Håbo kommun

inkom 2022-01-31

16.1 Håbo kommun ställer sig mycket positiva till att centrala Bro utvecklas och förtätas. Detta
stärker bland annat behovet av en utökad pendeltågstrafik till Bro och Bålsta.
Kommentar
Tack för yttrandet
17 LVF

inkom 2022-01-24

17.1 LFV har inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNSutrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid
tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna
av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering.
Kommentar
Tack för yttrandet. Inga höga byggnader planeras
18 Vattenfall Eldistribution

inkom 2021-12-06

18.1 Vattenfall Eldistribution AB har inga elnätsanläggningar inom området och har därför inget
att erinra.
Kommentar
Tack för yttrandet.

19 Skogsstyrelsen

inkom 2022-01-18

19.1 Verksamhet rörande detaljplanläggning är inte att betrakta som skogsbruksåtgärd, varför
Skogsstyrelsen inte har något att erinra.
Kommentar
Tack för yttrandet.
20 Energimyndigheten

inkom 2021-12-27

Energimyndigheten avstår att yttra sig i detta samråd.

Planprogram för centrala Bro

Samrådsredogörelse

96 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-8 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Samrådsredogörelse del 1 planprogram centrala Bro

15(22)

21 Sjöfartsverket

inkom 2022-01-04

21.1 Sjöfartsverket har tagit del av rubricerad samrådshandling angående förslag till
detaljplaneprogram och har inget att erinra.
Kommentar
Tack för yttrandet.
22 Svenska Kraftnät

inkom 2022-01-03

22.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har inga synpunkter.
Vi har i dagsläget inga anläggningar eller intressen i det aktuella området.
Kommentar
Tack för yttrandet
23 Swedavia

inkom 2022-01-31

23.1 Marken i planområdet är ca + 20 m och den tillåtna höjden i planområdet är + 213 meter
över havet innan en vidare flyghinderanalys behöver göras. Då det är svårt att läsa in några
höga byggnader i planprogrammets vision, ser Swedavia att byggnadshöjderna inte torde
utgöra något problem för flygtrafiken på Bromma Stockholm Airport och Stockholm
Arlanda flygplats.
Kommentar
Tack för yttrandet. Inga höga byggnader planeras.

Fastighetsägare
24 Fastighetsägare 1

inkom 2022-01-25

24.1 Det är inte förenligt med Alliansens löften inför valet 2018: att ”värna småskaligheten och
en hållbar bostadspolitik”.
24.2 Fastighetsägaren förordar ”tätort med förortskänsla” i stället för ”sammanhållen stad med
småstadskänsla”.
24.3 Fastighetsägaren ser negativt på förtätning av området utmed Enköpingsvägen. Detta då tätt
placerade huskroppar för nära gata bedöms medföra för mycket skugga och för lite utrymme
mellan husen, vilket inte ses som barnvänligt.
24.4 Fastighetsägaren förordar mer gles bebyggelse med förgårdsmark mot vägar.
24.5 Enköpingsvägen behövs mer som ”genomfartsled” än småstadsgata.
24.6 Det finns redan tre ”tunnlar/förbindelser” mellan gamla delen av Bro och Bro C med
omgivande Råby, respektive Finnsta området. Fastighetsägaren ser inga problem i nuläget att
ta sig mellan dessa områden och ser absolut inte Enköpingsvägen som en ”barriär” mellan
dessa områden.
24.7 Fastighetsägaren ser det viktigt att ha bra tillgång till parkering i anslutning till Bro Torg.
24.8 Fastighetsägaren ser att området nere vid pendeltågsstationen och låt det bli mera inbjudande
än vad det är idag – men mera viktigt är att få högre turtäthet.
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Kommentar
Barnperspektivet i utvecklingen av Bro torg värnar att de små barnens plats på torget ska
synliggöras genom fler lekytor för mindre barn. Planeringsinriktningen för Bro torg är att
torget ska utvecklas som en trygg mötesplats med aktiverade ytor, vilket ska gynna Brobor i alla
åldrar.
25 Fastighetsägare 2

inkom 2022-01-30

Härnevi 1:75 och 1:26
25.1 Fastighetsägaren undrar om Köpmanvägen kommer breddas att minska trängseln.
25.2 Fastighetsägaren ser att sikten är dålig i korsningen mellan Kamrervägen och Köpmanvägen
och ser att detta behöver hanteras.
25.3 Fastighetsägaren ser att det hade varit bra att se hela Köpmanvägen ner till Stationsvägen
inkluderades i planprogrammet.
Kommentar
Köpmanvägen studeras tillsammans med utredningar för det framtida behovet av busstrafik
och linjedragning mm. tillsammans med utvecklingen av stationsområdet. Den framtida
gatuutformningen för Köpmanvägen inklusive korsningen vid Kamrervägen kommer utformas
i detaljplaneskedet.
26 Fastighetsägare 3

inkom 2022-01-05

26.1 Fastigheten har alltid haft odlingsrätten på en bit av kommunens mark gränsande ut mot
Enköpingsvägen. Detta område har av de tidigare fastighetsägarna och nu mig själv använts
för svartavinbär, hallon, rabarber och potatisodlingar etc. Det vore väldigt tråkigt att bli av
med detta och dessutom få mycket större insyn från allmänningen på fastigheten.
Fastighetsägaren erbjuder sig att friköpa denna lilla odlingsplätt från kommunen.
Kommentar
Köp av kommunens mark är inte aktuellt.
27 Fastighetsägare 4

inkom 2022-01-31

27.1 Fastighetsägaren invänder mot byggnation av gångväg och hus på dennas fastighet.
27.2 Fastighetsägaren har invänder mot hög exploateringen och förordar byggnation av småhus i
stället för höga flerbostadshus.
Kommentar
Planprogrammet anger ingen byggnation av gångväg eller hus på fastigheten och det kommer
inte vara aktuellt med någon ny husbyggnation utan en vilja från fastighetsägaren.
I planförslaget anges inte någon skarp planeringsinriktning för hur många våningar som ska
tillåtas för bebyggelsen i centrala Bro. Planeringsinriktningarna för bebyggelseutveckling
anger att Bros måttliga skala ska bibehållas.

Planprogram för centrala Bro

Samrådsredogörelse

96 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-8 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Samrådsredogörelse del 1 planprogram centrala Bro

17(22)

28 Fastighetsägare 5

inkom 2022-01-31

28.1 Vad kommer att hända med husen på Snickarvägen och Norrgårdsvägen?
Kommentar
Det finns ingen planeringsinriktning på att något ska hända med husen. Om det i
detaljplaneskedet finns ett intresse från fastighetsägarna att utveckla området kommer det att
studeras.
29 Fastighetsägare 6

inkom 2022-01-31

29.1 Att binda samman bostadsområdena på norra sida Enköpingsvägen med det på södra sidan
Enköpingsvägen kommer innebära att otrygghets- och utsatthetsproblem sprids.
29.2 Genom att skapa förbindelser mellan norra och södra sidan Enköpingsvägen riskerar det
utsatta området på norra sidan Enköpingsvägen till att omfatta hela Bro.
29.3 På sidan 4 under rubriken Trygghet framställs felaktigt att hela Bro skulle vara utsatt
område. Flerfamiljshusen på norra sidan Enköpingsvägen samt Bro Centrum är utsatt
område och har den lägsta graden på denna skala nämligen utsatt område 2015 och även
2021. Övriga Bro utgör inte utsatt område enligt Nationella Operativa Avdelningen, NOA.
29.4 Fastighetsägaren ser att det måste tydliggöras att trygghetsarbete måste i första hand inriktas
på Bro Centrum och Flerfamiljshusområdena på norra sidan Enköpingsvägen.
29.5 Upplösningen i bilden på sidan 7 måste förbättras så det går att förstora bilden utan den blir
suddig.
29.6 Ordet ”kulturlandskap” på s. 20 pkt. 5 ska ersättas av ”kulturmiljön”. I en tätort som
behandlas i planprogrammet finns inte kulturlandskap utan där finns det kulturmiljöer.
29.7 I s. 20 pkt. 5 ska följande text tas bort: ”Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med
kulturlandskapet………..”. Detta då det finns flera exempel redan på att det bakom denna
formulering avsiktligt finns en ambition från SBK att tillåta byggnadsexpansion som skadar
kulturmiljön genom ovarsam överexploatering i kulturmiljöområden. Hämta istället
formuleringar som finns i ÖP 2010 sidan 48–49 gällande Planeringsinriktning i
vänsterkanten på sidorna.
29.8 Under s. 20 pkt. 5 ser fastighetsägaren att det behöver läggas till att den småskaliga
bebyggelsen på södra sidan Enköpingsvägen med villor och hus i två våningar ska bevaras.
Det är det bebyggelsen som är attraktiv att bosätta sig i och i detta hänseende har Gamla Bro
något unikt att erbjuda i pendeltågsnära miljö. Detta är väsentligt eftersom det finns
kulturmiljöer i Bros tätort, se dokumentet Kulturmiljövärden i Bro, 19 februari 2020
Avdelningen för övergripande samhällsplanering, Samhällsbyggnadskontoret.
29.9 Fastighetsägare ser att det under s. 20 pkt. 5 ska läggas till att inriktningen är att ”Värna
historiska värden” vilket står i gällande översiktsplan ÖP 2010.
29.10 Under s. 23 pkt. 5 Vägförbindelse och ”kommunlinje för kollektivtrafik” från Råbyrondellen
söderut till Ginslövs väg enligt ÖP 2010, Kf 2011-12-15 § 162, sidan 27 finns inte med.
29.11 På s. 23 kallas områden som idag utgör det som i planprogrammet kallas småstadområden,
d.v.s. flerfamiljshus och Centrum norr om Enköpingsvägen, är de otrygga områdena.
Planprogrammet skapar ytterligare otrygghet genom att sprida otryggheten från norra sidan
Enköpingsvägen till södra sidan med de kopplingar som visas.
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29.12 Den nuvarande texten ”Bro station 1911–1917” under bilden på s. 24 tas lämpligen bort.
Texten kan tolkas som att stationen byggdes 1911–1917, vilket är felaktig information.
29.13 På s. 24 är det viktigt att i inledningen lyfta fram att det finns flera byggnader i Gamla Bro
från 1800-talet.
Kommentar
Det stämmer att inte hela Bro omfattas av utsatt område enligt NOAs lista utan området avser
Finnsta, korrigeras i planprogrammet.
Kulturlandskap ändras till kulturmiljö. Planeringsinriktningen i planprogrammet
överensstämmer med FÖP Bro 2040.
I planprogrammet anges att bebyggelsen ska vara småskalig och vara av småstadskaraktär. I
planprogrammet sätts inte förutsättningarna för specifika våningshöjder utan det sker i
detaljplanearbetet.
Planprogrammets utbredning omfattar inte en eventuell koppling från Råbyrondellen till
Ginnlögs väg.
Justeras att bilden på stationshuset är från en tidpunkt i intervallet 1910–1917.

30 Fastighetsägare 7

inkom 2022-01-31

30.1 Fastighetsägaren ser att på det sätt som Planprogrammet visas på Bro Bibliotek finns det
stort utrymme för förbättring. Valet av plats för informationen är ett hörn med bristfällig
belysning, väggen där materialet satts upp är ej tillräckligt belyst. Strukturen på de
förevisade planerna var usel för att inte säga obefintlig. Några mappar och lösblad låg på ett
ståbord framför den totalt osammanhängande visningsväggen. Mig veterligt har väl
kommunen ett antal tjänster där det finns ordet kommunikation i titeln, ambitionen måste
sättas högre än detta. Ska en medborgare besöka biblioteket för att få en tydligare bild måste
det visas upp på ett överskådligare sätt. Jag har bara besökt biblioteket i Bro men jag kan ej
tro att någon av orterna är särbehandlade så det lär väl se lika illa ut på kommunhuset.
30.2 Den föreslagna förtätningen av Bro kommer inte innebära större tillgång till människor med
kapital att spendera.
30.3 Det bör först presenteras en plan för att förbättra den socioekonomiska strukturen i centrala
Bro.
30.4 Nuvarande centrum kommer även med en förskjutning söderut fortfarande bära sin
historiska ryggsäck om inget omdanande har skett socioekonomiskt.
30.5 Fastighetsägaren ser att Upplands-Brohus har ju släppt till en möjlighet att ombilda
fastigheter på Fasanstigen, är detta en början på något större projekt på kommunägda
fastigheterna i Råby?
30.6 Finns det planer från fastighetsägaren i Finnsta att renovera / ombilda till bostadsrätter?
30.7 Gamla Bro söder om Enköpingsvägen har inget behov av att förtätas.
30.8 Det "borgerliga blocket" var under förra valrörelsen väldigt tydliga med att bevara
karaktären och ej förtäta gamla delen av Bro.
30.9 Förslaget kommer innebära ökad insyn för de som bor närmast Enköpingsvägen.
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30.10 Fastighetsägaren undrar vilka förmodas avnjuta måltider, kafébesök på en trafikdämpad
genomfartsgata? Det är ju inte stora ytor som ställs till buds för en byggnation på bägge
sidor om Enköpingsvägen.
30.11 Det nämns inget om att förvärva fastigheter längs Enköpingsvägen för att ge plats åt ny
byggnation.
30.12 Det fanns planer på att köpa in fastigheter längs Köpmanvägen innebärande en förtätning av
området och att den lugna gatan med parkeringsplatser längs gatan som ska trafikeras av
bussarna till och från stationen. Därtill ska det även byggas söder om Kamrervägen med
punkthus innebärande ett ökat parkeringsbehov. Vad som händer är att närliggande gator blir
buffertzoner för parkering av bilar som ägs av människor som drabbats av visionen att det
ska vara <1 parkering per lägenhet och villagator i Gamla Bro får betala priset för
förtätningen.
30.13 Led om bussar från norra Bro till stationen med på och avstigning söder om stationen.
Köpmanvägen blir en lugn gata och vi får större flöden av människor på det nya torget söder
om stationen som ger de tänkta verksamheterna där större kommersiella möjligheter och
uthållighet.
Kommentar
Den fysiska utvecklingen ingår i projektet Omdaning Bro vilket är en satsning som tar ett
helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och
fysiskt fram till 2030. Social hållbarhet är ramen för hela arbetet.
Fastighetsägarnas planer för sina nuvarande fastigheter i Råby och Finnsta avseende
ombildning till bostadsrätter och underhåll är inget som hanteras inom ramen för
detaljplanerna.
Inriktningen i planprogrammet för Köpmanvägen är låg bebyggelse i form av stadsradhus,
småhus och låga flerbostadshus.
Utredning av den framtida busstrafiken och bussangöringen till stationen utreds i kommande
detaljplan samt i arbetet med utvecklingen av stationsområdet.
31 Fastighetsägare 8

inkom 2022-01-31

31.1 De verksamheter som har möjlighet att etablera sig på Köpmanvägen är de som är redan
finns etablerade. Ett ökat utbud av lokaler kommer leda till tomma lokaler och icke
önskvärda verksamheter.
31.2 Fastighetsägaren efterfrågar en utredning av om förslaget kan leda till ökad brottslighet som
droghandel och personrån.
31.3 Konceptet ”småstad” är inte tillämpligt i ett centralt område och av den storleken som Bro är
och med den expansion som pågår.
Kommentar
Koncentrering av verksamheter planeras till Bro Torg. Hela projektet syftar till att minska
utanförskap, otrygghet och brottslighet.
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32 Fastighetsägare 9–18 gemensamt

inkom 2022-01-31

32.1 Den information som skickades ut från kommunen och fanns på kommunen hemsida var
otydlig. De som inte är insatta i processer kring stadsplanering är det inte lätt att veta vad en
programplan innebär.
32.2 Fastighetsägarna tolkar skrivning på sid 26 som att kommunen vill köpa upp dessas
fastigheter för att kunna bygga om hela Köpmanvägen. I det område som är inritat för detta i
programplanen finns även den norra sidan av Kamrervägen med.
32.3 Mellan pizzerian och Kamrervägen finns ett lummigt område med stora, vackra lindar och
lönnar. Där finns nu färdiga planer för byggnation av flervåningshus, vilket fastighetsägarna
motsätter sig.
32.4 Fastighetsägarna motsätter sig byggnation på det som idag är garage och parkering för
radhusområdet.
32.5 Fastighetsägarna vill inte ha högre bebyggelse än de en- till tvåvåningshus som kantar
Köpmanvägen och Kamrervägen. De ser att högre bebyggelse skulle förstöra karaktären på
Gamla Bro.
32.6 Fastighetsägarna bedömer att kundunderlaget för de nyetablerade affärer och matställen som
finns med i ”småstadsmiljön” inte kommer att finnas.
32.7 Med ökad tågtrafik behöver även busstrafiken förtätas. Detta kommer att ge en fördubbling
av busstrafiken på Köpmanvägen, vilket skulle påverka boendemiljön mycket, dels med
buller och dels med ökade avgaser.
32.8 Den miljö som redovisas i CF Möllers presentation ”Vy 5 Köpmanvägen” kommer innebära
dålig framkomlig för busstrafiken. Med en förtätning av bebyggelsen på Köpmanvägen
innebärande gångväg på båda sidorna blir det inte mycket plats kvar för bil - och busstrafik.
Med ökat antal boende i området kommer sannolikt både gång- och biltrafik att öka.
32.9 Fastighetsägarna ser att med ombyggnation av stationsområdet vore det önskvärt att de
busslinjer som går söder om Bro, som sannolikt kommer att utökas i takt med att de nya
bostadsområdena byggs, skulle få en hållplats på den södra sidan av stationen. En sådan
hållplats finns i detaljplanen för Trädgårdsstaden.
32.10 Redan i dagsläget bedöms det saknas tillräckliga kommunikationer för de som nu bor i Bro i
form av pendeltågsavgångar och busslinjer. Med tanke på den stora inflyttning som
förväntas i Bro Mälarstrand, Tegelhagen och Trädgårdsstaden kommer stora satsningar på
nya busslinjer samt ökad tillgänglighet till pendeltåget i form av flera nya stationsentréer
samt utökade tågavgångar att krävas. Lägger man därtill framtida planer på fyrspårig järnväg
kommer det att krävas ytterligare utbyggnad av lokaltrafiken. Denna utökade busstrafik kan
inte enbart belasta Köpmanvägen, där den mesta busstrafiken från stationen går idag, utan
man måste sprida ut den och lägga om rutterna.
32.11 Fastighetsägarna är inte intresserade av att sälja sina fastigheter för att möjliggöra föreslagen
exploatering.
32.12 Fastighetsägarna är inte intresserade av att bo i en ”småstadsmiljö” utan trivs bra i den miljö
vi nu bor i.
32.13 Fastighetsägarna ser att Bro centrum är inte speciellt attraktivt eller inbjudande, ännu mindre
så efter den ”uppfräschning” som gjordes för några år sedan med stenläggning och stolar.
Tillgängligheten för synskadade är nedsatt pga. låga sten plintar och kanter. Där finns
absolut utrymme för utveckling, vilket de välkomnar.
32.14 Fastighetsägarna är oroliga för att byggarbete kommer påverka boendemiljön.
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32.15 Fastighetsägarna ser att ett ökat antal boende i området skulle både biltrafiken och mängden
människor som rör sig till fots öka, vilket skulle kunna öka risken för olyckor.
32.16 Fastighetsägarna ser att med de områden där det förutom centrumområdet finns mer
otrygghet, Råby och Finnsta, som av polisen klassas som utsatta områden, finns inte alls med
i denna programplan trots att det skulle falla väl in i de vägledande principerna som nämns
på sid 6, att ”Platser som kan uppfattas som ”baksidor” eller otrygga aktiveras,
programmeras och integreras med befintlig och kommande bebyggelse genom stråk och
mötesplatser.”.
32.17 Där finns till stor del de områden som nämns på sidan 4. På den centralt placerade
obebyggda marken där skulle man kunna förtäta bebyggelsen och ändå bevara
grönområdena. Man skulle kunna skapa mötesplatser med aktiviteter för ungdomar. I dag
känner sig föräldrar otrygga med att låta sina barn leka utomhus. Droghandel bedrivs på
undanskymda platser. Om syftet med ”Omdaning Bro” är att öka tryggheten är det konstigt
att de områdena inte finns med, medan vårt område, där det inte finns samma utsatthet och
otrygghet ska byggas om.
32.18 Fastighetsägarna har en oro för hur en eventuell ny detaljplan över området kommer att
påverka värdet på deras fastigheter.
32.19 Fastighetsägarna efterfrågar specialistvård i området som barnmedicinsk
specialistmottagning. De ser att det ökande invånarantal innebär att behovet av detta behöver
tas med i beräkningen.
32.20 Fastighetsägarna motsätter sig den planerade bebyggelsen vid lindarna och lönnarna på
Köpmanvägen. De ser att det hade varit bättre att ha en parkmiljö där med lekplats som
komplement till fotbollsplanen som används flitigt av både Härneviskolan och boende i
närheten och ett sätt att göra stationsområdet mer attraktivt.
32.21 Fastighetsägarna önskar en fortsatt dialog med kommunen kring planerna för Köpmanvägen
och Kamrervägen samt för hela centrala Bro.
Kommentar
Inriktningen i planprogrammet för Köpmanvägen är låg bebyggelse i form av stadsradhus,
småhus och låga flerbostadshus. Redan antagna detaljplaner gäller dock planeras för
stadsradhus i två våningar på Köpmanvägen söder om Kamrervägen trots att detaljplanen
medger 4 våningar.
Utredning av den framtida busstrafiken och bussangöringen till stationen utreds i kommande
detaljplan samt i arbetet med utvecklingen av stationsområdet. Alternativ till att köra
dubbelriktad busstrafik på Köpmanvägen utreds.
Områdena i Råby och Finnsta kommer studeras med nuvarande fastighetsägarna vilket
eventuellt kan bli aktuellt med detaljplanearbete för att med fysisk planering förbättra
tryggheten.
En fortsatt dialog planeras med boende i Bro för utvecklingen av Köpmanvägen.
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Resultat av samrådet
Ändringar i planförslaget
Endast redaktionella ändringar har genomförts i förslaget till planprogram och kompletteringar
avseende preciserade fördjupade utredningar i samband med detaljplanearbetet.
-

Handelsutredning
Skyfallsutredning och bedömning av översvämningsrisker
Förorenade områden

Underlagsmaterial
•

Kopior av inkomna synpunkter under samrådet.

Materialet går att beställa från kommunens enhet för Samhällsutvecklingsprojekt.

Upprättad 2022-05-04

Maria Acaldo

Niclas Sandberg

Projektledare Omdaning Bro

Projektledare exploatering
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Introduktion
Syftet med reglerna kring miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planarbetet för
att främja hållbar utveckling (6 kap. 1-19 §§). För att uppnå detta är det av stor vikt att
undersökningen av betydande miljöpåverkan genomförs tidigt i planprocessen. I takt med
att nytt underlag framkommer bör bedömningen uppdateras, vilket även innebär att
tidigare ställningstagande kring betydande miljöpåverkan kan behöva revideras. Hur
undersökning och miljöbedömning bäst genomförs beskrivs i Boverkets (2006) och
Naturvårdsverkets (2009) vägledningar för miljöbedömning av planer samt
Kunskapsbanken (Boverket 2018).
Det finns inget krav på att en undersökning ska genomföras redan vid upprättande av
planprogram, eftersom planprogram inte krävs enligt lag (se 5 kap. 10 § PBL och 6 kap. 35 § MB). Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör en undersökning (tidigare benämnd
behovsbedömning) genomföras så snart det är möjligt (NFS 2009:1). Rekommendationen
är därför att ändå påbörja arbetet med undersökning redan under detta skede i planarbetet
(Boverket 2006, s.21). I ett planprogram anges planens utgångspunkter och mål. I detta
skede bör undersökningen därför främst användas för att identifiera viktiga miljöaspekter
för det vidare detaljplanearbetet.

Lagrum
Detta verktyg för att genomföra undersökning av betydande miljöpåverkan är framtaget
enligt de bestämmelser som gäller för miljöbedömning från och med den 1 januari 2018.
Miljöbalkens 6 kapitel ändrades den 1 januari 2018 vilket medförde nya regler för
miljöbedömning. Verktyget kan således användas för de detaljplaner som har fått
planuppdrag tidigast den 1 januari 2018. Det är i linje med övergångsbestämmelser för den
nya lagstiftningen.

Verktyg för undersökning om betydande miljöpåverkan
Verktyget består av sju checklistor. Den första checklistan behandlar särskilda
bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag eller krav på att genomföra
miljöbedömning. De efterföljande fem checklistorna utgör kärnan i verktyget och är
tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, naturvärden, sociala värden, materiella
värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa checklistor ska platsens
känslighet och nuvarande förhållanden först beskrivas, för att sedan redogöra för hur
planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli.
Det räcker med att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för en miljöaspekt
för att så ska anses vara fallet och miljöbedömning ska inledas (NFS 2009:1). En
fullständig genomgång av alla checklistor bör ändå göras för att klargöra på vilka grunder
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En fullständig genomgång är även
värdefull om det senare visar sig att den först utpekade aspekten inte längre kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. En väl utförd och dokumenterad undersökning är också
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en bra utgångspunkt för avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.
Undersökningen har även ett värde för arbetet med planbeskrivningen även om det inte
krävs en miljöbedömning.
I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från
de tidigare ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en
sammanvägd bedömning av inringade aspekter. Den senare delen av checklistan hanterar
omfattningen av påverkan och behöver inte fyllas i om det redan har fastslagits att planen
medför betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.19). Råder det fortfarande oklarheter
om planens påverkan är betydande kan denna del användas som ett stöd för
ställningstagandet. Detta ställningstagande ska avslutningsvis motiveras. Sist i dokumentet
beskrivs hanteringen av undersökningen i avsnittet som är benämnt Hantering.

Betydande miljöpåverkan
Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den miljöpåverkan
som genomförandet av detaljplanen medför och den miljöpåverkan som blir följden av om
detaljplanen inte genomförs, som är i fokus (Naturvårdsverket 2009, s.36). Det står inte
entydigt definierat i lagstiftningen eller förarbeten hur stor påverkan ska vara för att den
ska antas vara betydande (Naturvårdsverket 2009, s.35). Skälet till detta är sannolikt att det
är platsens känslighet och storleken på störningen som avgör om påverkan blir betydande
eller inte.
Ju större sannolikheten är för att en viss typ av miljöpåverkan ska inträffa, desto större är
risken för att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.20).
Likaså ökar risken om varaktigheten blir lång eller om påverkan förväntas uppkomma
ofta. Är området särskilt värdefullt eller känsligt eller om det är svårt att avhjälpa negativ
påverkan ökar också risken för betydande påverkan.
Kriterierna för bedömning av miljöpåverkan innehåller framför allt negativa aspekter men
även positiva aspekter ska beaktas (Boverket 2006, s.18). Det är dock den negativa
påverkan som är utslagsgivande vid ställningstagandet om betydande miljöpåverkan.
Osäkerhet om vilken påverkan planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för
betydande miljöpåverkan. En positiv påverkan av en aspekt kan inte vägas mot en negativ
påverkan av en annan (Boverkets 2006, s.18).
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Planens syfte och huvuddrag
Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett hållbart Upplands-Bro –
kommunen som ger plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro samt de
projektdirektiv som beslutats av kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Den
strategiska inriktningen är att gå från en tätort med förortskänsla till en sammanhållen stad
med småstadskänsla.
Syftet med planprogrammet är att tydliggöra strategisk viljeinriktning för kommande
detaljplanearbete och därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP (2010), FÖP Bro samt
PM Projektdirektiv Omdaning Bro ytterligare ett steg närmare ett genomförande.
Utvecklingsförslaget innehåller förtätning av befintliga miljöer och går från
funktionsseparerat till integrerat stadsrum. En variation av upplåtelse- och boendeformer
eftersträvas. Gestaltningen är småskalig och stadsmässig och fysiska barriärer byggs bort.
Arbetsplatser och kommersiell service är integrerade inslag i stadslivet och plats skapas i
offentliga miljöer. Stråk och kopplingar uppmuntrar till rörelse och möten liksom att
kopplingar till natur stärks.
Utvecklingen i centrala Bro utgår från tre prioriterade områden; Bro torg, Enköpingsvägen
och Köpmanvägen.
Bro Torg utvecklas till en central, trygg mötesplats med utveckling av olika boendeformer,
kommersiell service, kultur och arbetsplatser. Stråket från Bro torg till Köpmanvägen
stärks genom att befintliga Brorondellen görs om till småstadsmässig fyrvägskorsning.
Kommersiell service och handel stärks i stråket ned mot Köpmanvägen. Köpmanvägen
utvecklas till ett levande stråk som knyter ihop Bro Torg med stationsområdet genom nya
målpunkter längs stråket. Enköpingsvägen omdanas från karaktären av genomfartsled till
ett småstadsmässigt huvudstråk med förtätning längs vägen. Förtätning inom området sker
med bebyggelse av småstadstyp och ska möjliggöra för både fler bostäder och lokaler för
verksamheter.
Då planprogrammet är en strategisk viljeinriktning för området kommer
utvecklingsförslag att preciseras i efterföljande detaljplanering. Det innebär att placering
av tillkommande bebyggelse, bebyggelsevolymer och bygghöjder etc. kommer att
preciseras i senare skede.
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Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa:
☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter &
naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur)
☐ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde
(Skogens pärlor; Skyddad natur)
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur)
☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur)
☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur)
☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer
☐ Områden med höga naturvärden klass 1 och 2 enligt SIS-standarden (ej tidigare
dokumenterade)
Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa:
☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i
Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas)
☐ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som
förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige)
☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen)
☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen)
Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden)
☒ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)
☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer
Beskrivning

Planområdet utgörs av stadsmiljö redan i dagsläget, och utan särskilda naturvärden
dokumenterade. Det har dock observerats rödlistade arter (artportalen) inom
planområdet. Planområdet bedöms inte hysa biotoper som är avgörande för
skyddade arter. Artskyddsfrågor kan aktualiseras i detaljplan.

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet.
Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur)
Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur)
Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1)
Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur)
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur)
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)
Ekologiskt känsliga områden, ESKO, enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i
översiktsplan)
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)

☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur)

96 Godkännande av planprogram för centrala Bro - KS 22/0288-8 Godkännande av planprogram för centrala Bro : Undersökning av betydande miljöpåverkan Planprogram Centrala Bro

Upplands-Bro kommun

Datum

15 (21)

2021-12-03

Länskarta LstAB Värmekartor. Röd färg indikerar högre uppmätta maxtemperaturer.

I planområdet finns platser som riskerar att bli översvämmade vid skyfall. Utsatta
lågpunkter är särskilt vid viadukter/broar liksom instängda lågpunkter mellan
bebyggelse och parkeringsytor.

Länskarta LstAB. Lågpunktskartering (blå markeringar) samt dynamisk
skyfallskartering 2021 (gröna områden). Visar lågpunkter med särskild risk för
översvämning i samband med skyfall.
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vägledning. Boverket.
Boverket (2018) Kunskapsbanken, Miljöbedömningar. https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/miljobedomningar/

Miljöbedömningsförordning (2017:966)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Jessica Hanna

2022-08-02

KS 15/0683

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Jessica.Hanna@upplands -bro.se

Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga
etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Fastighets AB
Väderholmen för detaljplan Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13), Bro,
nr 13105, godkänns.
2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan Klövberga etapp 1 (Bro
Önsta 2:13 m.fl.) och miljökonsekvensbeskrivning godkänns.
3. Att detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) nr
1506, antas enligt reglerna för normalt planförfarande i plan- och
bygglagen (PBL) SFS 2010:900.
Kommunstyrelsen beslutar
Att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav 15 april 2015 § 47, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram
förslag till ny detaljplan för Klövberga (del av Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506,
genom normalt planförfarande. Detaljplanen var ute på samråd mellan andra
och tredje kvartalet 2016 och var ute på granskning fjärde kvartalet 2021.
Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 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.
Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets
förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag




Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 2 augusti 2022
Detaljplaneprogram för Kärrängen och Klöv, Upplands-Bro kommun,
reviderat den 14 november 2014
Övergripande miljökonsekvensbeskrivning Planprogram Kärrängen och
Klöv, den 31 oktober 2014

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

2022-03-04

KS 15/0683

Plankarta Klövberga etapp 1 antagandehandling, den 2 augusti 2022
Planbeskrivning Klövberga etapp 1 antagandehandling, den 2 augusti 2022
Granskningsutlåtande Klövberga etapp 1 antagandehandling, 2 augusti
2022
Illustrationsplan Klövberga etapp 1, reviderad den 15 februari 2021
Gestaltningsprogram, den 29 september 2018, reviderad den 15 februari
2021
Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning, den 29 september 2018, reviderad
den 2 augusti 2022
Särskild sammanställning Klövberga etapp 1, den 2 augusti 2022

Ärendet
Kommunstyrelsen gav 15 april 2015 § 47, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram
förslag till ny detaljplan för Klövberga (del av Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506,
genom normalt planförfarande. Detaljplanen var ute på samråd mellan andra
och tredje kvartalet 2016 och var ute på granskning fjärde kvartalet 2021.
Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 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.
Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets
förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.
Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december
2014 och de mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs.
Planläggningen är uppdelad i tre etapper. Det aktuella detaljplaneförslaget för
Klövberga etapp 1 omfattar en av programmets tre etapper. I samrådet ingick
etapp 2, som omfattade drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Den delen
är inte med i granskningsförslaget utan kommer handläggas som en egen
detaljplan. I planförslaget ingår 64 hektar planlagd mark varav cirka 27 hektar
är kvartersmark. Planområdet avgränsas i norr av E18 och i öster av väg 840. I
söder gränsar området mot en hästsportanläggning och i väster mot
naturområden. Angöringen till den kvarvarande etappen från programmet
kommer att ske i nordväst inom aktuellt planområde och därför tas viss hänsyn
till kommande utbyggnad redan nu.
Planförslaget vill tillmötesgå den efterfrågan som finns inom kommunen på
verksamhetstomter och lämplig mark för bland annat logistikverksamhet.
Enligt kommunens bedömning är det strategiskt lämpligt att lokalisera
verksamhetsområden längs E18. Klövberga utgör en del av entrén till Bro från
E18 och påverkan på landskapsbilden är betydelsefull ur gestaltningssynpunkt.
Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt
intresse för kulturmiljövården. Klövberga är rikt på fornlämningar. Den
föreslagna exploateringen har anpassats för att bevara den kulturhistoriska
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miljön med fornlämningar som en sammanhängande del som även
tillgängliggörs och blir en tillgång för både planområdet och tätorten Bro.
Genomförandet av förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En
fördjupad miljökonsekvensbeskrivning med förslag på åtgärder följer med
planförslaget.
Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd 31 maj 2016 – 31 juli 2016.
Inkomna yttranden är sammanfattade och besvarade i samrådsredogörelsen
som är framtaget inför beslut om granskning. Planförslaget är reviderat bland
annat efter Länsstyrelsens yttrande om att tillgodose riksintressen,
miljökvalitetsnormer och risker för människors säkerhet och hälsa samt
översvämning utifrån ett 100-års regn. Trafikverkets yttrande om avfartsramp,
höjdbestämmelse, takvinkelbestämmelse, cirkulationsplats, bullerberäkningar
och dagvatten i samband med ökningen av hårdgjord yta är även tillgodosett i
granskningsförslaget. Plangränsen är även justerad efter 25 meter byggnadsfritt
område och för att Klöv och Lilla Ullevi 1:13 inte ska ingå i planområdet.
Konsekvensbeskrivningen av planens genomförande är kompletterad. I
samrådet ingick två av programmets tre etapper i planområdet. Ett område
sydost om nuvarande planområde föreslogs som drivmedelsstation och
snabbmatsrestaurang. Efter samrådet har området för drivmedelsstation och
snabbmatsrestaurang uteslutits ur planområdet då det för närvarande saknas
finansiering för den infart med cirkulationsplats som krävs. Detaljplanen har
därmed fått namnet Klövberga etapp 1. Drivmedelsområdet benämns
Klövberga etapp 2.
Förslaget har reviderats efter att planen var på granskning, huvudsakligen
avseende kopplingen till den antagna fördjupade översiktsplanen för Bro,
störningar och risker, tekniska anläggningar, svackdiken samt att planområdet
är lämpligt utifrån ett 100-års regn med klimatfaktor.
För övrigt har ändringar av redaktionell art tillkommit. Kontoret bedömer att de
kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning är av begränsad
omfattning, även tillägget av teknisk anläggning för pumpstation bedöms inte
medföra någon omgivningspåverkan för allmänheten eller påverkan för miljön
inom planområdet och likställs därmed som en revidering i begränsad
omfattning. Kontoret bedömer därför att detaljplanen inte behöver skickas på
granskning igen.

Barnperspektiv
Detaljplanen utgör ett område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel
och planområdet ligger inte heller i anslutning till bostäder eller annan
verksamhet för barn. Planområdet används idag i begränsad utsträckning för
friluftsändamål och det finns inga stråk för rekreationella syften för att
människor ska kunna röra sig i området. Planförslaget ökar tillgängligheten till
området vilket ökar möjligheten att nyttja det för rekreation samtidigt som
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upplevelsevärden i form av orördhet kan minska. Konsekvenser för barn och
deras livsmiljö bedöms därmed inte vara negativa även om mängden orörd
grönska begränsas i viss omfattning.
Samhällsbyggnadskontoret
Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Jonas Uebel
Chef Projekt- och
myndighetsavdelningen

Bilagor
1. Exploateringsavtalet inklusive bilagor, den 23 mars 2022
-

Avtalsområdet, den 4 mars 2022 (1)

-

Nedskrivning av säkerhet, den 16 februari 2022 (2)

-

Överenskommelse om fastighetsreglering inklusive bilagor, version den
4 mars 2022 (3)
-

Plankarta, den 2 augusti 2022 (3.1)

-

Behörighetshandlingar för Upplands-Bro kommun (3.2)

-

Behörighetshandlingar för Fastighets AB Kärrholmen (3.3)

-

Etappindelning, den 10 februari 2022 (4)

-

Avtal om bevakningsuppdrag med Trafikverket inklusive bilagor,
version den 2 februari 2022 (5)

-

-

Plankarta och illustrationsskiss (5.1)

-

Skiss cirkulationsplats (5.2)

-

Skiss dagvattendammar och dagvattenledningar (5.3)

-

Kostnadsbedömning Klövberga (5.4)

Moderbolagsgaranti, den 3 mars 2022 (6)

2. Plankarta, den 2 augusti 2022
3. Planbeskrivning, den 2 augusti 2022
4. Granskningsutlåtande, den 2 augusti 2022
5. Illustrationsplan, reviderad den 15 februari 2021
6. Gestaltningsprogram, den 29 september 2018, reviderad den 15 februari
2021
7. Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning, den 29 september 2018,
reviderad den 2 augusti 2022
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8. Särskild sammanställning Klövberga etapp 1, 2 augusti 2022
9. Klövberga kompletterad skyfallskartering, den 12 juli 2022

Beslut sänds till
 Väderholmen Fastighetsförvaltning AB
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Handlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:2000, 2019-09-28, reviderad 2022-03-03
Denna planbeskrivning, reviderad 2022-08-02
Illustrationsplan 2019-09-28, reviderad 2021-02-15

Övriga handlingar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastighetsförteckning 2021-10-20
Gestaltningsprogram, Karavan, 2018-09-28, reviderad 2021-02-15
Detaljplaneprogram för Kärrängen och Klöv, Upplands-Bro kommun, reviderat 2014-11-14
Övergripande miljökonsekvensbeskrivning Planprogram Kärrängen och Klöv,
Structor, 2014-10-31
Behovsbedömning med fördjupad miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2018-09-28
PM Gata, VA och övriga ledningar, Structor, 2016-02-26, reviderad 2021-02-15, reviderad
2021-09-20
PM Dagvatten, Structor, 2016-02-26, reviderad 2021-02-15, reviderad 2021-09-20
Utrednings PM Geoteknik, Structor, 2016-02-26, reviderad 2021-02-15
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Structor, 2016-02-26, reviderad 2021-02-15
Utredning av omgivningsbuller, Structor, 2018-09-28, reviderad 2021-02-15
Utredning av byggbuller från krossverksamhet och bergborrning, Structor, 2021-02-15
Riskbedömning, Structor, 2018-09-28, reviderad 2021-02-15
Trafikutredning, Ramböll 2017-02-16, reviderad 2018-09-28, reviderad 2021-02-15
Naturvärdesbedömning Bro Kärrängen Klöv, Ekologigruppen, 2013-12-19
Skötselplan för natur- och rekreationsvärden vid Klövberga, Ekologigruppen, 2017-10-12,
reviderad 2021-02-15
Åtgärdsförslag för större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Ekologigruppen,
Bro 2014-10-31
Handelsutredning Upplands-Bro, Tyréns, 2014-02-12
PM Kapacitetsutredning Bro trafikplats, Ramböll, 2018-09-28, reviderad 2021-03-29
Skyfallskartering, Norconsult, 2018-09-10
Kompletterande skyfallskartering, Tyrens, 2022-07-12

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 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. Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets
förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.
Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014 och de mål och
riktlinjer som formulerades i programmet följs. Programområdet består i dag av jordbruksmark,
hagmark, ängsmark och några torp från 1700- och 1800-tal. Som helhet omfattar programmet cirka
120 hektar varav 105 föreslås för planläggning. Av dessa är cirka 40 hektar kvartersmark.
Planläggningen är uppdelad i tre etapper.
Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 omfattar en av programmets tre etapper. I
samrådet ingick etapp 2, som omfattade drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Den delen är inte
med i granskningsförslaget utan kommer handläggas som en egen detaljplan. I planförslaget ingår ca
63 hektar planlagd mark varav ca 25,5 hektar är kvartersmark. Planområdet avgränsas i norr av E18
och i öster av väg 840. I söder gränsar området mot en Hästsportanläggning och i väster mot
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naturområden. Angöringen till den kvarvarande etappen från programmet kommer att ske i nordväst
inom aktuellt planområde och därför tas viss hänsyn till kommande utbyggnad redan nu.
Planförslaget vill tillmötesgå den efterfrågan som finns inom kommunen på verksamhetstomter och
lämplig mark för bland annat logistikverksamhet. Enligt kommunens bedömning är det strategiskt
lämpligt att lokalisera verksamhetsområden längs E18. Klövberga utgör en del av entrén till Bro från
E18 och påverkan på landskapsbilden är betydelsefull ur gestaltningssynpunkt.
Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för
kulturmiljövården. Klövberga är rikt på fornlämningar. Den föreslagna exploateringen har anpassats
för att bevara den kulturhistoriska miljön med fornlämningar som en sammanhängande del som även
tillgängliggörs och blir en tillgång för både planområdet och tätorten Bro.
Det agrara kulturlandskapet bebyggs. Den nya bebyggelsen ges en sammanhållen karaktär men skalan
differentieras i relation till topografi och de befintliga riktningarna i det storskaliga landskapet.
Gränszonen mellan bebyggelse och obebyggd mark utformas så att höga natur- och kulturvärden
bevaras och i möjligaste mån också tillgängliggörs. De områden som inte exploateras bevaras som
natur med ett skötselprogram som bevarar och stärker naturvärdena och utvecklar rekreationsvärdena.
Området som helhet inriktas mot verksamheter av mindre störande karaktär och en generell
upplysning om störning finns med i planen. Med hänsyn till omgivningen är det av stor vikt att
byggnader, anläggningar och skyltar ska ges en sådan utformning och placering att ljud, ljus eller lukt
från verksamheter inte verkar störande. Det framtagna gestaltningsprogrammet som ligger till grund
för planförslaget har satt ramar och principer för ljussättning.
Vattenplaneringen är en väsentlig del i utformningen och sträng hänsyn till den känsliga recipienten
Broviken i Mälaren är en förutsättning för exploateringen. Därför ligger flera detaljerade utredningar
för hur gatu- och marknivåer och dagvattenhantering ska genomföras som grund till planförslaget.

Illustrationsplan för Klövberga etapp 1 med möjlig bebyggelse inritad.
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Skydd av livsmiljö för större vattensalamander enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken
I en damm inom planområdet har den fridlysta arten större vattensalamander hittats. Under 2014
gjordes en inventering av området och ett åtgärdsförslag för bevarande och utveckling av
salamanderns livsmiljö togs fram.
Plangränserna är i förslaget anpassade så att berörda ytor ryms inom planen som naturmark. Kring
dammen lämnas ett oexploaterat område med en radie på minst 100 meter och det säkerställs att
spridningsvägen mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde finns kvar i enlighet med
åtgärdsförslaget. Dagvattenhanteringen är utformad så att vattennivån inte ändras samt att smutsigt
dagvatten inte når dammen.
Anläggande av dagvattendammar som är anpassade för groddjur avseende bottenstruktur, slänter och
vegetation. Öppna diken och åtgärder på kvartersmark för omhändertagande av dagvatten behöver
ske i enlighet med framtagen dagvattenutredning.
Trots att kommande verksamhet väsentligt ändrar naturmiljön som helhet inom planområdet så har
den större vattensalamandern kvar sina livsförutsättningar i framtiden. I samband med plansamrådet
genomfördes samråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalkens 12 kapitel 6 §. Länsstyrelsens bedömning
i samrådet var att förslaget tagit god hänsyn till större vattensalamander. Dispens från
artskyddsförordningen behövs inte eftersom den kontinuerliga ekologiska funktionen av större
vattensalamanderns livsmiljö bör kunna bibehållas.
Åtgärdsförslag för större vattensalamander har föreslagits enligt följande prioritering:
1.
2.
3.
4.
5.

Grodstaket
Öka mängden död ved i området
Återintroducera bete i hela den före detta naturbetesmarken
Skapa nya övervintringsplatser
Skapa fler lekbiotoper (dammar)

Åtgärdsförslag för större vattensalamander i samband med planläggning.
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Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2013 med utformandet av ett planprogram som godkändes av
Kommunfullmäktige 17 december 2014, § 171. Planarbetet handläggs enligt plan- och bygglagen
(SFS 2010:900, enligt lydelse före den 2 januari 2015). Handläggning av detaljplanen sker med
normalt planförfarande. Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga omfattar en av programmets
tre deletapper. Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd 31 maj 2016 – 31 juli 2016. Under
samrådet ingick två av programmets tre etapper i planområdet. Ett område sydost om nuvarande
planområde föreslogs som drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Efter samrådet har området för
drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang uteslutits ur planområdet då det för närvarande saknas
finansiering för den infart med cirkulationsplats som krävs. Detaljplanen har därmed fått namnet
Klövberga etapp 1. Drivmedelsområdet benämns Klövberga etapp 2.

Det aktuella planskedet är antagande. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats där
yttranden som framförts under granskningen redovisas. Endast mindre justeringar/redaktionella
ändringar av planförslaget får göras innan en antagandehandling upprättas.

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

april 2016
maj-juli 2016
halvår 2021
hösten 2021
april/maj 2022

Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav 15 april 2015 § 47, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan
för Klövberga (del av Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506, genom normalt planförfarande. Området
kallades då Kärrängen och Klöv. Namnet har sedan dess ändrats till Klövberga och ärendet har också
fått ett nytt diarienummer eftersom kommunen bytt diarieföringssystem under hösten 2015. Tidigare
diarienummer var 2013-000167 och nuvarande är KS 15/0683. Plannamnets fastighetsbeteckningar
har ändrats sedan samrådet på grund av en avstyckning från den ursprungliga fastigheten Bro-Önsta
2:10. Plannamnet har också fått tillägget etapp 1 eftersom en del av planområdet i samrådet har flyttats
över till en egen detaljplan.

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Planförslagets
genomförande innebär att jordbruksmark istället används för verksamheter och logistikområde. Enligt
miljöbalkens hushållningsregler ska jordbruksmark inte tas i anspråk om det inte finns särskilda skäl.
Avvägningen har gjorts i programförslag och miljökonsekvensbeskrivning att markens gynnsamma
läge precis vid E18 och relativt nära Bro samhälle och kollektivtrafik motiverar att den utnyttjas för
verksamheter. Marken har förslagits som utredningsområde för verksamheter i översiktsplanen och
planförslaget följer därmed intentionerna i översiktsplanen. Något riksintresse enligt 4 kapitlet berörs
inte.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
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I plan- och bygglagen anges bland annat att planläggning inte får medverka till att en
miljökvalitetsnorm överträds. Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för
utomhusluft, vatten och ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5),
bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Halterna av
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att
miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen. Enligt luftvårdsförbundets normkartor
över Upplands-Bro kommun överskrids inte heller normerna för kvävedioxid, bensen och partiklar
inom planområdet.
Detaljplanens genomförande medför ökad trafik i området men riskerar inte att bidra till överskridande
av någon miljökvalitetsnorm för luft.
Vatten
Dagvatten från planområdet kommer att avledas via Sätrabäcken och Brobäcken till Broviken i
Mälaren. Broviken utgör del av Mälaren-Görvälns vattenförekomst (SE659044-160864). Detta
vattenområde är en preliminär vattenförekomst och ingår i en större vattenförekomst med samma
namn (SE659147-160765). Görväln har enligt senaste statusklassning måttlig ekologisk status men
uppnår ej god kemisk status. Broviken omfattas även av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten.
För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har bedömningar av status gjorts som om de vore
vattenförekomster. I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden år 2018 bedömdes
Brovikens ekologiska status som måttlig medan Sätrabäcken 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.
Från planområdet rinner dagvatten till Brovikens tillflöden och slutligen ut i Broviken i Mälaren.
Beräkningar av föroreningsbelastning visar att om planen genomförs, utan att föreslagna åtgärder för
dagvattenhantering vidtas, kan en betydande ökning av föroreningsbelastningen förväntas.
Beräkningarna visar att också att föreslagna åtgärder för dagvattenhantering ger en avsevärd effekt.
Med föreslagen dagvattenhantering beräknas föroreningshalterna i dagvattnet att minska för samtliga
ämnen jämfört med nuläget. Eftersom dagvattenflödet från området ökar efter exploatering beräknas
dock mängden föroreningar som årligen belastar recipienten att öka något för fyra ämnen (zink,
kadmium, nickel och kvicksilver) medan belastningen av övriga ämnen minskar jämfört med nuläget.
Med föreslagna åtgärder beräknas t.ex. belastningen av näringsämnen från planområdet att minska
vilket förbättrar förutsättningar för Natura 2000-området Broviken och tillflöden då identifierade hot
kan minskas. Genomförande av åtgärderna för rening av dagvattnet är därför centrala för att minska
risken för negativ påverkan på recipienterna nedströms planområdet.
Den ekologiska statusbedömningen som innebär att god status inte uppnås baseras på förekomsten av
koppar. Planförslaget och föreslagen dagvattenhantering innebär att belastningen av koppar kommer
minska.
De kvalitetsfaktorer i den kemiska statusbedömningen av vattenförekomsten Mälaren-Görväln som
skulle kunna påverkas av exploateringen är prioriterade ämnen (såsom tungmetaller). Bly, kadmium
och kvicksilver tillhör de ämnen som i dagsläget inte uppnår god kemisk status. Belastningen av bly
beräknas minska något medan kadmium och kvicksilver tillhör dem som förväntas öka något.
Beräkningarna tar dock inte hänsyn till att det kommer att vara långa sträckor med stora svackdiken
inom planområdet. I dessa kommer det att ske en betydande avdunstning och infiltration.
Erfarenhetsmässigt så kommer sannolikt upp till 20 % av årsnederbörden att avdunsta och infiltreras
vilket innebär att föroreningsmängderna som lämnar området kommer att kunna vara i
storleksordningen 20 % lägre jämfört med beräknat. Innan dagvattnet från planområdet når
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vattenförekomsten kommer det även att rinna cirka 4 km via Brovikens tillflöden där sedimentation
och fastläggning sker, varför föroreningsmängderna förväntas reduceras ytterligare innan de når
Mälaren.
Sammantaget bedöms planförslaget med föreslagen dagvattenhantering inte påverka möjligheten att
uppnå miljökvalitetsnormerna.
Ekologiskt känsliga områden
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk
synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
I Upplands-Bros vattenplan ges förslag till att alla i kommunen förekommande sjöar och vattendrag
samt naturliga strandsträckor med grundområden ner till sex meter ska omfattas av ESKO. Detta till
följd av att kommunen har tillgång till begränsad omfattning av naturliga vattenmiljöer och att de
senare skapar goda förutsättningar för hög biologisk mångfald och reproduktions- och uppväxtmiljöer
för fisk. Brobäcken förslås som ESKO med motiveringen att vattendraget har god ekologisk funktion
och viktiga ekologiska samband. Sätrabäcken föreslås som ESKO med motiveringen att vattendraget
har god ekologisk funktion, ekologiska samband samt är övergödningspåverkad och därmed känslig
för ytterligare belastning.

Behovsbedömning
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en kommun
som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan medföra
betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.
I samband med att planprogrammet för Kärrängen och Klöv togs fram gjorde Upplands-Bro kommun
bedömningen att kommande exploatering sammantaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Ställningstagandet grundade sig framför allt på att markanvändningen i ett större oexploaterat område
med natur- och jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. I området finns bland annat natur och
kulturvärden som behöver beaktas. Recipient för dagvattnet från området är Broviken, Mälaren, som
utgör Natura 2000-område. Områdets placering gör att det utgör del av porten till Bro från E18 vilket
gör att påverkan på landskapsbilden är en viktig faktor att belysa.
I enlighet med 6 kap miljöbalken valde Upplands-Bro kommun att ta fram en fullständig MKB för
programmet tidigt i planprocessen för att belysa miljökonsekvenser för området ur ett
helhetsperspektiv. Aktuell detaljplan omfattar större delen av programområdet och bedömningen av
betydande miljöpåverkan gäller således även för detaljplanen. En fördjupad MKB tillhörande
detaljplanen har därför tagits fram. Den fördjupade MKB:n beskriver miljökonsekvenserna av
detaljplaneförslaget och innehåller mer detaljerade beskrivningar i förhållande till den övergripande
MKB:n.
.
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Plandata
Läge och areal
Planområdet som omfattar cirka 63 hektar och ligger i utkanten av tätorten Bro, väster om trafikplats
Bro och väg 840 samt söder om E18. Planen avgränsas i norr av E18 och i öster av väg 840. I söder
gränsar området mot en Hästsportanläggning och i väster mot naturområde.

Översikt E18 genom kommunen och aktuellt planområde för Klövberga etapp 1

Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506

Planbeskrivning

97 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro - KS 15/0683-80 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro : Planbeskrivning antagande Klövberga etapp 1 nr 1506 20220802

Sida 12 av 53

Markägoförhållande
Detaljplanen omfattar i huvudsak av fastigheten Bro-Önsta 2:13, som ägs av Fastighets AB
Kärrholmen, samt del av fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:5, som ägs av Upplands-Bro kommun.

Ingående fastigheter.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Väg E18 är av riksintresse och utmed vägen finns ett vägreservat för framtida utbyggnad.
Broviken i Mälaren är via Sätrabäcken och Brobäcken mottagare av dagvatten från planområdet.
Broviken utgör Natura 2000-område och är även av riksintresse.

Översiktsplan
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) karakteriserat både som verksamhetsområde
och utredningsområde. Fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:5 är utpekad som verksamhetsområde
innanför tätortsavgränsningen. Eftersom området utgör entré till Bro anger översiktsplanen att
gestaltningsfrågor särskilt ska belysas i detaljplanen. Bro-Önsta 2:13 är i översiktsplanen utpekat som
utredningsområde för verksamheter utanför tätortsavgränsningen. Fördjupad översiktsplan för
landsbygden, FÖP 2016, antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2017. I FÖP för Landsbygden (FÖP
2016) har tätortsavgränsningen reviderats jämfört med i den kommunövergripande översiktsplanen
vilket gör att hela planområdet numera ligger inom tätortsavgränsningen för Bro.
ÖP 2010 pekar på att de största utvecklingsområdena för verksamheter som kräver tillgång till tunga
transporter eller kan vara störande för omgivningen bör lokaliseras i anslutning till Högbytorp.
Samtidigt sägs att ny bebyggelse på högvärdig jordbruksmark bör undvikas så långt det är möjligt,
speciellt där ekologisk odling sker. Detaljplanen tar högvärdig jordbruksmark i anspråk, vilket
översiktsplanen inte rekommenderar. Området har ett logistiskt gynnsamt läge nära E18 och
kollektivtrafik varför det föreslås för verksamheter trots jordbruksmarkens höga klassning.
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Översiktsplanen föreslår ett nytt regionalt cykelstråk från Bro norrut mot Sigtuna. Stråket pekas också
ut i FÖP för Landsbygden som ett gång- och cykelstråk mellan Håbo-Tibble Kyrkby och Bro.
Möjligheten till samutnyttjande av eventuellt industrispår till Högbytorp nämns också i ÖP 2010. I
detta planförslag utgår industrispår. Det ställningstagandet baseras på ett principbeslut som togs i
samband med detaljplaneringen av angränsande planer för Hästsportanläggning och Högbytorps
kraftvärmeverk. En ny trafikplats på E18 vid Kockbacka öppnades 2018. Det kan förbättra
trafiksituationen för parallellvägnätet till E18 och bidra till den regionala utvecklingen.
Planförslaget inte innehåller inte det markreservat för industrispår som finns i översiktsplan, ÖP 2010.
Översiktsplanen aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige den 21 mars 2018 § 42. Markreservatet
för industrispår har utgått i andra detaljplaner intill planområdet och är därför inte längre möjligt att
genomföra. Vid aktualiseringen konstaterades att det inte längre är aktuellt med ett industrispår till
Högbytorp. Att industrispåret inte finns med i detaljplanen bedöms därför inte som någon avvikelse
från översiktsplanen.
Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen.

Fördjupad Översiktsplan för Bro
Planområdet finns även med i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bro som tas fram just nu och
som står inför beslut om antagande i fullmäktige. FÖP:en pekar ut avfarten vid Bro trafikplats som en
av tätortens entréer som ansluter till Klövberga. FÖP:en pekar även ut Håtunavägen som ett regionalt
stråk för bland annat cykel. Det planerade gång- och cykelstråket genom planområdet kommer att bli
en del i ett kommunalt gång- och cykelstråk mot verksamhetsområdet Högbytorp i norr och även
kunna ansluta till ett framtida gång- och cykelstråk längs väg 269 mot Håbo-Tibble.
Detaljplaneförslaget bidrar till att tillgänglighet, möjliggörande och samverkan för gång- och
cykeltrafik ökas. Frågan om att öka tillgänglighet och möjliggöra för samverkan mellan olika
trafikslag samt bidragandet till ett mer miljöeffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem kan ses
över ytterligare med ett helhetsperspektiv i samband med planering och utbyggnad av övriga etapper i
Klövberga, detaljplan för Klövängen samt tillkommande butiker på Klöv- och Lilla Ullevi 1:12.
FÖP:en understryker även vikten av att samhällsplaneringen ska ta hänsyn till det lokala näringslivets
förutsättningar och bidra till att Bro är en attraktiv plats för verksamheter att etablera sig på. Den
fysiska planeringen är en viktigt del i att skapa förutsättningar för ett differentierat och hållbart
näringsliv.
Detaljplanen bedöms således överensstämma med den fördjupade översiktsplanen.

Detaljplaneprogram
Till grund för förslaget finns detaljplaneprogram som godkändes av kommunfullmäktige i december
2014. Detaljplaneprogrammet föreslår att detaljplaneringen av området ska ske i tre etapper. Det
aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 omfattar en av programmets tre etapper. I samrådet
ingick etapp 2, som omfattade drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Den delen är inte med i
granskningsförslaget utan kommer handläggas som en egen detaljplan. Detaljplaneläggningen föreslås
ske enligt planprogrammets beslutade mål och riktlinjer.
Avvikelser från detaljplaneprogrammet
I programförslaget nämndes ett truckcenter och en eventuell ny direkt avfart från E18 i
programområdets nordöstra del. Både truckcentret och avfarten har utgått i planförslaget. Närmare
studier av höjdnivåer och utformning av tomter och infrastruktur har gjort att gatunät,
dagvattenlösningar och bebyggelsestruktur har justerats. Den rundslinga som föreslogs mellan etapp 1
och 2 har därmed utgått. Gatunät och bebyggelsestruktur har också justerats utifrån närmare kunskap
om utbredning av fornlämningar och behov av respektavstånd samt utifrån skyddsavstånd till
transportleder för farligt gods och kommande planläggning för en drivmedelstation. I programförslaget
planerades att det kommande mellankommunala gång- och cykelstråket skulle följa brynzonen i
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bakkant av industrimarken, men gång- och cykelstråket har istället placerats intill huvudgatan i
området vilket blir en tryggare sträckning. Det regionala/mellankommunala gång- och cykelstråket
föreslås placeras utmed väg 840 och vidare norrut längs väg 267.

Etappindelning enligt detaljplaneprogrammet. Den här detaljplanen består av etapp 1 och större delar av 2. Idag utgörs etapp
2 av en mindre del.

Detaljplaner och förordnanden
Gällande detaljplaner inom området
Vägområdet för väg 840 är detaljplanelagt sedan tidigare. Detaljplanen 0501 gäller från Klövtorpsvägen och norrut till Trafikplats Bro. En liten bit av stadsplan 7124 berörs på sträckan från
Klövtorpsvägen och söderut. Genomförandetiden har gått ut för båda detaljplanerna. De delar av
detaljplanerna som ingår i planområdet ersätts av detaljplanen för Klövberga etapp 1.
Angränsande detaljplaner
I planområdets direkta närhet finns fyra detaljplaner och en kommande ändring av detaljplan som
påverkar planeringsförutsättningarna. Söder om programområdet i anslutning till Önsta gård finns
detaljplan 1201 för Hästsportanläggning. I planen tillåts anläggningar för hästsport med tillhörande
evenemang och övrig verksamhet för hästsport. Planområdet inrymmer tävlings- och träningsbanor för
hästsport med byggnader som läktare, restauranger, stall och maskinhallar. Detaljplanen är i huvudsak
utbyggd även om ytterligare byggrätt återstår.
Norr om planområdet i direkt anslutning till E18 och Högbytorp avfallsdeponi finns detaljplan 1101
för E.ON:s kraftvärmeverk och biogasanläggning. Detaljplanen är i huvudsak utbyggd.
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Öster om väg 840 gäller detaljplan 0501 som innehåller småindustri handel och kontor. Planen är bara
delvis utbyggd. Beslut har tagits om ändring av detaljplan 0501 för att utreda möjligheten till cirka 300
nya bostäder på fastigheten Klöv och lilla Ullevi 1:12.
Söder om planområdet gäller detaljplan 7124 som innehåller industri. Planen är i princip genomförd.

Översikt planförslag illustrationsplan och omgivande planer.

Regionala planer – RUFS
RUFS 2050 antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018. RUFS 2050 Pekar ut Klövberga som
potentiellt område för terminal och anläggningar. Potentiella områden är ett uttryck för att behovet
finns, men läget är inte fastställt. Några punkter som anges är att hålla strategiskt belägna områden i
regionens yttre delar tillgängliga för storskaliga anläggningar för varuhantering med
verksamhetsanknuten service och tjänster och att etablera och säkerställ områden för omlastning för
varuhantering i logistiskt goda lägen i de stora transportstråken. Bro/Kungsängen anges som
logistikcentrum för omlastning i perifera lägen.
Två viktiga mål för regionens utveckling som anges som utgångspunkt för RUFS-arbetet är att främja
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näringslivets utveckling och att förbättra balansen mellan regionens olika delar. En viktig regional
strategi för att uppnå dessa mål är att bland annat bygga ut transportnätet. Kommunen ska utnyttja sitt
unika läge i Mälardalen vid såväl järnväg som Europaväg och närheten till Arlanda för att locka
företag som har behov av goda kommunikationer.
RUFS 2050 anger att exploatering av jordbruksmark ska undvikas i möjligaste mån då all
jordbruksmark är värd att bruka i ett långsiktigt perspektiv. I Stockholms län gäller det särskilt klass 35. Jordbruksmarken i Klövberga har klass fem. I regionalt prioriterade lägen bör bebyggelse
prioriteras, en konsekvensanalys ska då genomföras. Om jordbruksmark ändå övervägs för
exploatering ska det ske i regionalt prioriterade bebyggelselägen eller för att främja ett väsentligt
samhällsintresse som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Hänsyn bör då tas till markens
produktionsvärde, samt dess natur-, kultur- och rekreationsvärden. Området har ett logistiskt gynnsamt
läge nära E18 och kollektivtrafik varför det föreslås för verksamheter trots jordbruksmarkens höga
klassning.

Förutsättningar
Befintliga byggnader och markanvändning
Planområdet består i dag av jordbruksmark, hagmark, ängsmark och skog. Det finns inga tydliga stråk
där människor rör sig i området. Åkerlandskapet är öppet och ligger i en dalgång som omges av
barrskogsklädda höjder. Åkermarken är inte tillgänglig för rekreation. Jordbruksmarken i området har
tidigare varit utarrenderad och använts i huvudsak för spannmålsodling.
I områdets sydvästra delar finns rester av ett äldre kulturlandskap med betad hagmark och berg i
dagen. Området är sparsamt bebyggt. Inom programområdet, men utanför aktuellt detaljplanområde,
finns tre torp som ligger belägna på olika sidor om en större barrskogsbeklädd höjd i programområdets
centrala delar. Torpen tillhörde ursprungligen Önsta gård, men är i dag utarrenderade eller står tomma.
Torpmiljön Fäboda närmast E18 är förfallet. I gränserna mot ängsmarken finns hagar där hästar betar.

Dagens markanvändning.
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Under 2014 inventerades dammen inom ängs- och hagmarken i programområdets västra del av
Ekologigruppen. Den fridlysta arten Större vattensalamander hittades då. Den får inte fångas, dödas
eller störas. Djurens fortplantningsområden eller viloplatser får inte heller skadas eller förstöras.
Lämpliga övervintringsområden och spridningsvägar för den större vattensalamandern har också
inventerats inom planområdet. Planprocessen innefattar därför också ett samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken för vattensalamandern.

Naturvärdesinventering för planområdet (även etapp 2 och 3 är med på bilden). område 1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 23, 27 och 28
ligger inom planområdet (Ekologigruppen, 2013)

Geologi och geotekniska förhållanden
Markförhållanden och topografi
Klövberga består av tre topografiskt väl definierade områden. Centralt ligger ett nord-sydligt åker- och
hagmarksområde. Åkermarken domineras av en glacial varvig lera som centralt har en största
mäktighet kring 8-10 m. Leran underlagras av glaciala finsediment av silt och sand och därunder av
sandig morän. Inom åkermarkens högre delar, i norr och i väster och inom hagmarken, förekommer
postglaciala svallade finsediment av sand, silt och ler, antingen direkt på moränen eller utsvallade över
leran.
Åker- och hagmarken inramas i både öst och väst av skogbeklädda höjdområden. Skogsområdenas
övre delar domineras av områden där bergöverytan ligger i dagen eller nära markytan. Där
underliggande berg är täckt består markytan av mossa, förna eller annan organisk jord. Den
dominerande jordarten i skogsområdenas nedre delar är en sandig morän. Även här är moränen täckta
av ett tunt lager organisk jord. Topografin och de geotekniska förhållandena inom programområdet
innebär att risken för spontana ras och skred idag är obefintlig.
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Snedbild från sydöst över planområdet för Klövberga etapp 1 och nedan sektion A-a

Jordbruksmark
Åkermarken är cirka 34 hektar stor. Kommunen tog under hösten 2014 fram en GIS-analys som visar
andelen jordbruksmark inom detaljplaneprogramområdet jämfört med Upplands-Bros totala areal
åkermark. GIS-underlaget baseras på Länsstyrelsens åkermarksgradering från 1976 men ytorna
uppdaterades med de nya exploateringar som tillkommit sedan klassningen gjordes. Åkermarken inom
området utgör cirka 0,5 % av åkermarken i kommunen och cirka 1,4 % av den mark som är “klass
fem”. Skalan är tiogradig för hela Sverige. Klass fem är dock högsta möjliga klass i Stockholms län.
Yt- och grundvattenförhållanden
Åker- och hagmarken avvattnas av ett stort antal diken. Dikena ansluter till ett system med
åkerdräneringsrör som via en samlingsledning centralt i åkermarken avrinner till Sätrabäcken, belägen
öster om väg 840. Avrinning från Högbytorps planerade kraftvärmeverk sker inte inom planområdet
utan längre norrut.
I området med lera samt i anslutande lågt liggande moränområden förekommer ett sammanhängande
grundvattenmagasin från den norra till den södra delen av planområdet. I lerområdet är magasinet
slutet. I de svallade finsedimenten och moränjorden övergår magasinet till ett öppet
grundvattenmagasin. Magasinets trycknivå ligger i den norra delen tidvis över dagens marknivå, så
kallat artesiskt grundvatten. Den artesiska trycknivån förkommer även utmed stora delar av den västra
planområdesgränsen.
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Markföroreningar
Programområdet består enbart av naturmark, skogsmark eller uppodlad åkermark, områden där
markytan aldrig fyllts ut eller där det sannolikt aldrig bedrivits verksamhet som kunnat föranleda
markföroreningar.
Rekreation och friluftsliv
Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga tydliga stråk
för att människor ska kunna röra sig i området. Naturområdet är svårtillgängligt och används inte i
någon större utsträckning för rekreation. Området är i delar starkt bullerstört på grund av vägtrafiken
på E18.

Fornlämningar
Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område rikt på fornlämningar och som är av lokalt
intresse för kulturmiljö-vården. De är framförallt koncentrerade kring ängs- och hagmarken i områdets
södra del. En fördjupad arkeologisk utredning etapp två slutfördes i september 2014.

Den hänsynskarta som togs fram i programskedet med nya och gamla fornlämningar markerade.

Kontakter med Länsstyrelsen har skett löpande under arbetet med planförslaget för att säkerställa
lämpliga säkerhetsavstånd även till de nya fastställda fornlämningarna. Områden med konstaterade
fornlämningar undantas helt från exploatering. Kvarters- och gatumarken har anpassats för att bevara
den kulturhistoriska miljön med fornlämningar som en sammanhängande del.
Skyddsavstånd till fornlämningar har samråtts med Länsstyrelsen under arbetets gång men det kan
krävas ytterligare samråd och eventuellt arkeologiska åtgärder, som till exempel schaktövervakning,
när planen ska genomföras.
För markarbeten i och i anslutning till fornlämningar krävs det samråd med Länsstyrelsen och
eventuellt tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Vid planens genomförande måste Länsstyrelsen kontaktas
i god tid innan arbetena i anslutning till fornlämningarna planeras.
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Karta över planförslaget och skyddsavstånd till fornlämningar som samråtts med Länsstyrelsen.

Förslag bebyggelseområden

Illustrationsplan för Klövberga etapp 1 med möjlig bebyggelse inritad.
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Övergripande disposition
Klövberga utgörs, som beskrivits tidigare, av ett storskaligt landskap präglat av spricklandskapets
kuperade terräng. Ambitionen vid utformningen av verksamhetsområdet har varit att bejaka denna
struktur. Planförslaget utgår därför från befintliga riktningar i landskapet och den topografiska
karaktären. Exploateringen sker i första hand på det stora centralt belägna åkerrummet. Huvudgatan i
området, en enkelsidig allé med sidoförlagda gräsbevuxna svackdiken och gång- och cykelstråk, ligger
som en grön båge centralt i denna exploatering. Omgärdande skogbeklädda sidor och hagmarkspartier
har i huvudsak sparats som naturmark. Det samma gäller några större åkerholmar i det centrala
åkerrummet. Ett antal mindre lokalgator är kopplade till huvudgatan.
Utbyggnaden på den skogbeklädda höjden i områdets östra del sker på höjdens högplatå. De
skogbeklädda slänterna bevaras för att minska påverkan på landskapsbilden. Bebyggelsen ligger längs
en lokalgata som ansluter till huvudgatan i både norr och söder. I den norra delen av huvudgatan ligger
en korsning där den enkelsidig allégatan även fortsätter mot nordväst för en framtida etapp 3 enligt
planprogrammet. I anslutning till trafikplats Bro planeras för en framtida etapp 2 enligt
planprogrammet, område för trafikantservice (drivmedelsstation och snabbmat) väl synligt.
Planområdet får på detta sätt en tydlig struktur och enkel orienterbarhet trots sin storskalighet.
Området kommer att vara synligt/annonserat från E 18 och väg 840. Genom bevarande av landskapsstrukturen och naturelement kommer det inte att upplevas som ett brutalt inslag.

Ny bebyggelse och markanvändning
Syftet är att utveckla Klövberga till ett varierat verksamhetsområde strategiskt placerat intill E18 och
Bro trafikplats. Inom planområdet ges utrymme för industri, lager/logistik, fordonsdepå, hantverk,
sällanvaruhandel, med mera. Delen närmast väg 840 utvecklas för småindustri, sällanvaruhandel och
ytintensiv handel samt mindre verksamhetstomter för till exempel hantverkare. I dessa delar och på
höjdpartiet i områdets östra del medges något lägre bebyggelsehöjder då områdena är mer känsliga ur
landskapsbildhänseende. I de inre och nordöstra delarna är tanken att området kan innehålla mer
storskalig logistik- och lagerverksamhet. I planområdets sydöstra del finns utrymme för en större
byggnad som kan inrymma konferenslokaler, hotell och andra verksamheter.
Avsikten är att tillhandahålla tomter och byggrätter som svarar mot olika intressenters behov vad
gäller tomtstorlek, byggnadsvolym och närhet till andra verksamheter. Samtliga ska kunna inrymmas
under begreppet industri eller handel och användningsbestämmelsen är genomgående JH (industri och
sällanköpshandel). Undantag utgör hotell- och konferensanläggningen samt några mindre
teknikbyggnader.
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Fotomontage över företagsparken med möjliga byggnadsvolymer. Bilden överst från samrådet och bilden under aktuellt
förslag. Vy från söder med E18 till höger i bilden.

En precisering av bestämmelsen H görs för att beskriva att det är sällanvaruhandel som avses för
området. Avsikten är därmed att handel med dagligvaror, såsom livsmedel, inte medges. Vad gäller
sällanköpsutbudet är konkurrensen mycket hård från omkringliggande kommuner. I en framtagen
handelsutredning bedömer man dock att det finns ett visst utrymme för att skapa ett bredare utbud
inom kommunens gränser och därmed förbättra handelsindex även för sällanköpsvaror.
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Hotell- och konferensanläggningen inryms en hög byggnad, totalhöjd 84 meter över nollplanet
placerad på höjdpartiet i sydost. Byggnaden ska utgöra en accent och annonsera området visuellt mot
E18. Övriga volymer anpassas för att följa det befintliga landskapet och minimera ingrepp i
landskapets form och topografi. Användningen för området är C, centrum, vilket innefattar även andra
användningsmöjligheter än hotell och konferens.

Vy mot planområdet från E18, Trafikplats Bro med områdets östra höjdrygg i fonden. Fotomontage med högre hotellbyggnad placerad på
krönet av höjden samt Eons planerade kraftvärmeverk till höger i bild. Byggnader nedanför hotellet ligger i etapp 2 och ligger utanför
planområdet.

Gestaltning
Ett gestaltningsprogram för områdets övergripande utformning av både allmän platsmark och
kvartersmark har arbetats fram tillsammans med planförslaget. Det utgör ett underlag inför kommande
bygglovsskede, byggande och förvaltande av området. Avsikten med dokumentet är att fastlägga en
ambitionsnivå för områdets gestaltning av utemiljö och byggnader och att säkerställa anpassning till
landskapet i fråga om färg, material, volymer och höjder.
Naturmark
Planutformningen har tagit hänsyn till höga natur- och kulturvärden, rekreativa naturstråk och det
traditionella landskapet. Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga riktningarna i
landskapet och har anpassats efter topografin. Runt om och delvis inom verksamhetsområdet behålls
naturmarken.

Illustration av planförslaget och identifierade naturvärden.

En skötselplan för både natur- och rekreationsvärden har tagits fram för området. Målet är att bevara
och stärka naturvärdena och utveckla rekreationsvärden efter exploateringen. Skötselplanen beskriver
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målbilden för varje skötselområde samt vilka engångsåtgärder och löpande skötsel som behövs för att
uppnå målbilden. Bland åtgärderna finns bete, gallring, ökad mängd död ved, stängsel samt skapande
av gångvägar.
Exploateringen sker i första hand på tidigare åkermark. Omgivande hagmarker och skogbeklädda
slänter sparas till största delen. Sammanhängande gröna samband har eftersträvats för att undvika
isolerade öar och behålla helheten i kulturmiljön. Gångstigar planeras för att tillgängliggöra
naturmarken. För att förbättra förutsättningarna för artrika gräsmarker och spridningssamband föreslås
i skötselplanen att fårbete ska återintroduceras på hagmarken i väster.
Inom planområdet finns två åkerholmar som ska sparas. Åkerholmarna omfattas av biotopskydd.
Ny planerad kvartersmark har placerats på ett respektavstånd för att åkerholmarna inte ska mista sin
funktion som livsmiljöer och reträttplatser för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter.
Mellan planområdet och den nya galoppbanan planeras i den södra delen en zon med naturlika
planteringar som avskärmar verksamheterna från galopphästarnas träningsbana. I planteringarna
används för området typiska brynväxter.

Planutsnitt på plantering i söder, åkerholm och ängsmark
med stig i väster samt dagvattendamm.

Sektionssnitt.

Delar av bebyggelsen planeras på högre och mer kuperad mark. Här ska slänter och bergskärningar
utformas med omsorg och med respekt för naturvärden och områdets övergripande gestaltning.
Tomterna kommer i dessa delar att behöva terrasseras med bergskärningar och uppfyllnader som följd.
I brynzonen mot höjden i de sydvästvända slänterna finns ett flertal större ädellövträd som särskilt bör
värnas.

Exempel gabionmur mot fyllnad av kvartersmark och exempel på trappad bergskärning 5:1 med variation i släntfotens
avstånd till asfaltytan. Bergskärningar ska utföras med skonsam sprängning.

Bebyggelsens volymer
Klövberga kommer att innehålla verksamheter som använder byggnader med relativt enkla och
storskaliga volymer vilket beaktas i planeringen av området. Det är viktigt att upplevelsen inte blir
alltför enformig eller upplevs som oordnad. Byggnadshöjderna varieras inom området för att möta
omgivande natur och vägar i en anpassad skala. Fasader och förgårdsmark ska generellt ges en
omsorgsfull utformning mot gaturummet utan upplevda baksidor mot gatorna.
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Omsorg bör läggas vid att fasader och huskroppar får ett enhetligt och bearbetat uttryck.
Gestaltningsprogrammet beskriver detta mer ingående.
Byggnadernas skala och placering ska studeras för att undvika att de upplevs för dominanta i
landskapet. Det är viktigt att gestaltning av byggnader sker med hänsyn till intilliggande byggnader
och ser till området som helhet. Området som helhet inriktas mot verksamheter av mindre störande
karaktär och en upplysning har också införts i planen.
Hotellet som planeras är betydligt högre än omgivande bebyggelse som planeras och är tänkt att
utgöra en accent och annonsera området visuellt mot omgivningen, framförallt från motorvägen.
Totalhöjden för byggnaden är +85 meter från nollplanet vilket motsvarar en byggnad på cirka 53
meter från gatuhöjden i området.
För taklandskapet så finns en ambition att gestaltning av taken ska utföras så att god effekt kan uppnås
för eventuella solpaneler. Största takvinkel som tillåts är därför 23 grader. Skuggande byggdelar ska
undvikas på taken. Om byggdelar krävs på taken ska de placeras i norrläge så att ytan som kan
användas för solenergi maximeras.
Sektioner genom området

Sektionssnittens placering se, föregående liten plankarta på sida.

Färger och material
Byggnaderna bör ges en ljus men varm färg som tar utgångspunkt från jordiga gula, röda och grå
kulörer och med ljusa blå eller grå kulörer som komplement. Bebyggelsen kan utföras i flera olika
fasadmaterial om dessa håller sig till områdets färgsättning.
Riktlinjer för fasadmaterial och färgsättning finns beskrivet i gestaltningsprogrammet. Likaså beskrivs
inriktningen för skyltar, stängsel, grindar, belysningsmaster och andra tekniska anläggningar.
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Obehandlad koppar eller zink inte användas som tak eller fasadmaterial med hänsyn till omgivningen.
Obehandlad koppar och zink ska även undvikas när det gäller stolpar, stängsel och räcken.

Trafik och kommunikationer
Fordonstrafik och gatustruktur
Planområdet trafikförsörjs i förslaget via en ny huvudinfart från väg 840 i höjd med befintlig infart till
Klövtorpsvägen. Denna trevägskorsning är tänkt att byggas om till en cirkulationsplats. Enligt den
Trafikutredning som Ramböll gjort 2018 (reviderad 2021) bedöms planområdet fullt utbyggt generera
cirka 2215 fordon per dygn (årsvardagsmedeldygn). Vid en utbyggnad av framtida detaljplaneetapp 3
kommer trafiken att öka till cirka 3040 fordon per dygn. Med dessa trafikbelastningar i anslutning till
cirkulationsplatsen bedöms framkomligheten som god.
Merparten av trafiken till och från området kommer från E 18. Trafikplats Bro som ligger i direkt
anslutning till programområdet har idag inga kapacitetsproblem. I och med att en trafikplats vid
Kockbacka cirka 5 km öster om området har byggts så har trafikplats Bro avlastats jämfört med
tidigare. Men med pågående utbyggnader i Bro och industriutvecklingen inom Högbytorp bedöms
korsningarna vid trafikplatsen inte ha tillräcklig kapacitet för de prognosticerade trafikmängderna år
2040. Det finns också trafiksäkerhetsrisker med vänstersvängar och väg 840 är bred vilket kan leda till
att fordon kör (för) fort. För att öka kapaciteten och förbättra trafiksäkerheten föreslås att korsningarna
vid trafikplats Bro på sikt byggs om till cirkulationsplatser.
Väg 840 har på aktuell sträcka idag cirka 6800 fordon per dygn (ÅMD) och den skyltade hastigheten
är 60 km/h förbi planområdet. Direkt söder om Klövberga finns en hästsportanläggning som också är
trafikansluten via en cirkulationsplats. Idag är Trafikverket huvudman för väg 840. Kommunen för
just nu en dialog med Trafikverket om att ta över huvudmannaskapet på del av väg 840 med hänsyn
till tätortsutvecklingen som pågår i Bro och i samband med detta finns planer på att omgestalta vägen
till en huvudled i tätort med en hastighet på 40 km/h, alternativt 60 km/h.
Gatustrukturen i planområdet ges i förslaget kommunalt huvudmannaskap. Ytterligare enskilda gator
kan tillkomma inom kvartersmark.
Huvudgatorna i området utgår från de befintliga riktningarna i landskapet och utformas med en 7
meter bred körbana med enkelsidig trädrad som markerar att gatan är områdets huvudgata. Gatan
kompletteras med svackdiken som omhändertar kvartersmarkens hårdgjorda ytor och gatans
dagvatten. Svackdikena utformas som en grön zon med fukttåliga ängsväxter. Dagvattnet är till stora
delar dolt i underliggande vattenmagasin.
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Typsektion genom huvudgatan

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Området ska vara möjligt att nå tryggt och enkelt både för gående och för cyklister. En 3,5 m bred
cykelbana löper längs hela huvudgatan och är möjlig att förlänga och ansluta till
industriverksamheterna i Högbytorp via en befintliga befintlig tunnel under E18. På detta sätt kan
också en koppling ske till det planerade mellankommunala cykelnätet mot kommunens norra delar och
bort mot Sigtuna Lokalgatan upp mot hotellet utformas också med gång- och cykelväg på ena sidan
för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för de som besöker hotellet. Övriga gator i området
utformas med en körbanebredd på 6 meter samt en gångbana på 2,5 meter avgränsad med kantsten. En
gångförbindelse genom naturområdet redovisas för en framtida koppling till det planerade
drivmedelsområdet från den västra delen av planområdet.
Anslutning skapas till nyanlagda och befintliga gångstigar inom naturområdet i väster.
Parkering, utfarter
All parkering sker på tomtmark. Utmed huvudgatan anläggs svackdiken för dagvatten från gator och
kvartersmark som måste överbryggas eller kulverteras för att anslutning till tomtmarken ska vara
möjlig. Trafiken på huvudgatan ställer inte krav på återhållsamhet vad gäller antalet utfarter och en
bestämmelse om utfartsförbud är därför inte nödvändig. Antalet tillfarter bör dock ändå, av praktiska
och ekonomiska skäl, minimeras och bör därför studeras särskilt i samband med genomförandet. I
övrigt anordnas tomttillfarter efter behov.
Kollektivtrafik
Närmaste pendeltågsstation finns i Bro, cirka 2 km från planområdet. Buss till pendeltågstationen
utgår från Råby. Möjlighet finns att anlägga en busshållplats på väg 840, precis söder om infarten till
området. Likaså skulle en busstur kunna gå i slinga genom området vid högtrafik och de tider som
efterfrågan finns från resenärer till och från jobbet. Vägar dimensioneras för att möjliggöra för
busstrafik till och från området. Plats för att anlägga busshållplats finns vid sidan av både huvudgatan
och lokalgatan. På huvudgatan finns också en möjlighet för bussen att vända. Den utvecklade
riktlinjen för utformning av infrastruktur med hänsyn till regionens busstrafik (RiGata-Buss) har följts
i planförslaget genom bl.a. utförandet av en körspårsanalys för busshållplats.

Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506

Planbeskrivning

97 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro - KS 15/0683-80 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro : Planbeskrivning antagande Klövberga etapp 1 nr 1506 20220802

Sida 29 av 53

Teknisk försörjning
Energifokus för området
Under framtagandet av detaljplanen har förutsättningarna att installera solceller inom området
undersökts. Utredningen visar att möjligheterna till att utnyttja solenergi är goda i planområdet.
Om samtliga tak optimeras för solceller kan planområdet få 30 % av sitt elbehov från solcellerna.
Uppskattning visar att solcellerna vissa dagar dessutom kan komma att producera mer el än vad
området förbrukar och ge en överproduktion på 5-10 % på årsbasis. För att möjligheterna till
solelproduktion ska bli de bästa bör byggnaderna utformas med platta eller låglutande tak. Därför
finns en planbestämmelse i detaljplanen om maximal taklutning. Planområdet förväntas inrymma en
bussdepå och logistikverksamhet. Bedömningen är att man i framtiden kommer ställa ökade krav på
renare och tystare transportfordon i stockholmsregionens kärnområden. Det innebär inom detta
verksamhetsområde att behov kommer finnas av att ladda elfordon som förbrukar mycket el.
Beräkningar visar att upp till 25 % av områdets totala elförbrukning kan komma att gå till laddning av
elfordon.
Dagvatten
Jordbruksmarken avvattnas idag med åkerdränering och diken som ansluter till en dagvattenledning
under väg 840, vilken mynnar i Sätrabäcken. På största delen av planområdet består marken av
mäktiga lerlager och med hög grundvattennivå. I vissa områden förekommer artesiskt grundvatten.
Förutsättningarna för infiltration och perkolation av dagvatten är därmed mycket begränsade.
Reningskraven för dagvatten är höga eftersom områdets recipienter är särskilt skyddsvärda. Broviken
utgör Natura 2000-område och Östra Mälaren är vattenskyddsområde. Enligt Länsstyrelsens GIS-skikt
ingår även östra delen av planområdet, och fastighet Bro-Önsta 2:13, i vattenskyddsområdet. Fastighet
Klöv och Lilla Ullevi 1:5 ligger helt inom vattenskyddsområdet.
Föreslagen dagvattenhantering samt flödes- och föroreningsberäkningar beskrivs utförligt i PM
Dagvatten. Separering av dagvatten med olika föroreningsinnehåll är en viktig princip för föreslagen
dagvattenhantering. Dagvattnet delas upp i takdagvatten, dagvatten från fastigheter och vägdagvatten.
Takdagvatten anses rent och leds till öppna diken som leder vattnet runt exploateringen till en ny
kulvert under väg 840. Trafikverket har ett befintligt vägdike längsmed väg 840 som passerar
planområdet och som ansluter till en dagvattenledning som passerar under vägen. Dike eller ledning
får inte belastas med dagvatten från planområdet enligt Trafikverket så att dagvatten inte blir stående
på vägen.
Takdagvatten från industrifastigheterna föreslås, tillskillnad från det renare takdagvattnet, ledas i
separat system till intilliggande öppna diken som löper genom planområdet (gäller fastigheterna längs
med Gata 1, Gata 2 och Gata 3 västra sidan). Dessa diken leder takdagvatten och avrinnande vatten
från omkringliggande naturmark mot ett nytt dagvattenledningssystem som leder vattnet under väg
840. Dikena utformas med släntlutning 1:2, en bottenbredd på 0,5 m och minst 1,5 m djupa. Det östra
diket kan dessutom utformas så att kontakt med grundvattnet skapas. Därmed kan dagvatten i diket
infiltrera och perkolera till grundvattnet. Detta är positivt för att volymen vatten som leds bort från
området och hanteras nedströms minskar men också för att grundvattenmagasinet fylls på i området.
Det västra diket ligger på mark där grundvattennivån har så hög trycknivå att om man gräver genom
lerlagret kommer dikena att fyllas av artesiskt grundvatten. Det västra diket kommer därför endast att
fungera fördröjande för natur- och takdagvattnet. Eftersom diket är tilltaget i tvärsektion och längd
samt har en flack längslutning (3-5‰) kommer det trots att det inte medger perkolation fungera väl för
magasinering och fördröjning. I de fall dikesdjupet innebär att artesiskt överskottsvatten från
grundvattenmagasinet tränger in i diket och leds bort innebär det ingen skadlig inverkan på
grundvattenförhållandena. Dessa diken kommer att ägas och driftas av kommunen.
Takdagvatten från fastigheterna på den västra sidan längs med Gata 3 uppe på den
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skogsklädda höjden i planområdets nordöstra del leds ut direkt mot skogsmarken. På den
östra sidan leds det via dike intill bergväggen (vid bergskärning som fastighetsgräns) och
vidare ut i naturen.
Dagvattnet från industrifastigheternas markområden kommer att vara förorenat och leds
till breda svackdiken som ligger utmed Gata 1 och största delen av Gata 4. Svackdikena
utformas med flack släntlutning 1:6, 5.05 eller 3.2 m brett beroende på fastighetens
storlek (3.2 m på Gata 4), gräsklädd med underliggande makadamfyllning och i botten en
dräneringsledning. För att säkra upp avrinningen vid kraftigare skyfall anläggs från vissa
punkter kupolsilar och från dessa dagvattenledningar i gatan till dagvattendamm 1.
Dessa diken utgör en stor magasineringsvolym vid kraftig nederbörd. Delar av flödet som
avrinner från fastigheterna vid ett 20-årsregn kan magasineras i diket. Det har dessutom
en hög reningseffekt på föroreningar som tungmetaller (65-99%) och näringsämnen (5877%). Rening sker genom sedimentation och växtupptag. På fastigheterna, som i många
fall kan komma att ha verksamheter kopplade till trafik så som bussdepå eller bilservice,
ska slam- och oljeavskiljare finnas före påkoppling till den kommunala ledningen. Snö- och
smältvatten från sådana ytor kommer därmed också att passera slam- och oljeavskiljare. För att få en
bättre rening avseende tungmetaller kommer alternativ till oljeavskiljare installeras i marken som kan
skilja partikelbundna föroreningar och har också en renande effekt på lösta föroreningar av dagvattnet
från parkerade bilar.
Dagvattnet från fastigheterna på höjden längsmed Gata 3 leds direkt på dagvattenledning
och vidare till dagvattendamm 2 respektive 3 för rening. Vattnet leds efter det renats
vidare till dagvattenledning i Gata 3 respektive Gata 1 och vidare till dagvattendamm 1.
Mer om Damm 3 i kap. 5.4. Damm 2 placeras i en skålning i berget som idag är fylld med
lera vilken planeras schaktas ur. Dammens botten och sidor kommer vara ojämn och
delvis följa bergets form och lutning. Dammens totala area på vattenytan ska vara ca 400
m2. Runt dammen kan det bli aktuellt med ett staket då slänterna är något brantare än
normalt för att öka bottenytan. Utloppet från dammen utformas på två nivåer: ett strax
över den permanenta nivån och ett bräddutlopp som placeras så att ett 20-årsregn kan
fördröjas. Utloppet ska vara dämt för att fungera som oljeavskiljare.
Svackdiken kompletterat med dagvattenledningar leder det förorenade dagvattnet till
planområdets lågpunkt där en större dagvattendamm (Damm 1) föreslås för ytterligare
rening. Denna damm utformas för att skapa goda reningsförhållanden: släntlutningar 1:3
med en grundzon runt dammkanten där växter kan etablera sig, ett permanent djup på
minst 1,2 m för att undvika igenväxning och en vall så att en mindre del av dammen
skärmas av och bildar en fördamm. I denna fördamm sedimenterar det mesta materialet,
vilket underlättar skötseln eftersom rensning av sediment framförallt görs i fördammen
och den stora dammen kan rensas betydligt mer sällan. Dammen utformas med dämt
utlopp som fungerar som oljeavskiljare.

Dagvattendammar utformas för att bli en tillgång i området. Exempel på dagvattendike.

Exempel på svackdike.

På grund av hög grundvattennivå i området måste bottnen på Damm 1 tätas och tyngas
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ner för att undvika bottenupptryckning, se Utrednings PM Geoteknik. Tömning av dammen (vid
skötsel) ska inte göras i samband med högt stående grundvattennivå på
grund av upptryckningsrisken. Ett kontrollrör ska placeras intill dammen.
Utloppet från dammen utformas på två nivåer: ett strax över den permanenta nivån och
ett bräddutlopp. Dammens bottennivå och bräddutloppet placeras så att flödet från ett
regn med 20 års återkomsttid kan magasineras i dammen, ovan den permanenta volymen,
se principutformning för dammen nedan. Dammens utlopp ansluter till ny
dagvattenledning dimension 600 mm under väg 840 och leds vidare via
dagvattenledningen till Sätrabäcken.
Några fastigheter (0,32 ha) i planområdets sydvästra del kan inte med självfall ledas till
Damm 1. Fastigheten höjdsätts därför så att den lutar mot den nya cirkulationsplatsen och
avvattnas till ett nytt svackdike som leder vattnet vidare till två mindre torrdammar
innan det ansluter mot den nya dagvattenledningen under väg 840. Torrdammarna
utformas med flacka slänter och en total area på bottenytan på ca 300 m2. Dammarna
kommer periodvis ha stående vatten i botten men kommer under största delen av året
fungera som torrdammar då mängden vatten som når dammarna kommer vara begränsad.
Torrdammarna utförs därför med ett utlopp som ligger närmare botten, en standard för att
inte skapa en alltför stor sänka när den står tom. Utloppet från torrdammarna utformas på
två nivåer: ett några decimeter över botten nivån och ett bräddutlopp som placeras så att ett 20-årsregn
kan fördröjas. Dikena och dammen gör att vattnet från även dessa fastigheter renas effektivt.
Utöver föreslagna åtgärder på allmän mark är all fördröjning och rening som vidtas på
fastighetsmark positiv. Detta kan åstadkommas med t.ex. nedsänkta växtbäddar som
dagvatten från parkeringar leds till eller underjordiska magasin.
Trafikdagvatten från väg är mer förorenat desto högre trafikintensitet och tung trafik som belastar
vägen. I planområdet kommer tung trafik att trafikera och dessutom är förzinkade stolpar,
räcken m.m. i trafikmiljön en källa till tungmetaller i dagvattnet. Målade eller plastbelagda
ytor ska användas istället för förzinkade för att minska belastningen av tungmetaller.
Gata 1, Gata 2 och största delen av Gata 4 utformas med ett brett svackdike till vilket både
körbana och gång- och cykelväg avvattnas. Svackdikena utformas med flack släntlutning
1:6, 5 m brett (3 m på Gata 4), gräsklätt med underliggande makadamfyllning och i botten
en dräneringsledning. För att säkra upp avrinningen vid kraftigare skyfall anläggs från
vissa punkter kupolsilar och från dessa dagvattenledningar i gatan till dagvattendamm 1.
Dessa diken utgör en stor magasineringsvolym vid kraftig nederbörd: flödet som avrinner
från gatorna vid ett 20-årsregn kan magasineras i diket. Det har dessutom en hög
reningseffekt på föroreningar som tungmetaller (65-99%) och näringsämnen (58-77%).
Rening sker genom sedimentation och växtupptag. I svackdikena bör någon form av
haveriskydd och oljeavskiljare placeras på lämpliga platser, så att ett eventuellt läckage
kan stoppas innan det sprids för långt med dagvattnet. Svackdikena kommer att nyttjas
som tippningsplats för snö vid snöröjning. Det innebär att smältvattnet i huvudsak
kommer att rinna i svackdikena och därmed renas genom infiltration.
Dagvattenledningarna leder det förorenade dagvattnet till planområdets lågpunkt där en
dagvattendamm föreslås (Damm 1) för ytterligare rening.
De mindre gatorna, Gata 3 och en liten del av Gata 4, avvattnas via brunnar intill kantsten
som är kopplade direkt till dagvattenledningarna i gatan. Dessa ledningar mynnar i Damm
1 för rening. En liten del av Gata 4 och Gata 1 leds via ledningar till ett nytt svackdike och
vidare till torrdammarna längs väg 840 innan det ansluter mot den nya
dagvattenledningen under väg 840.
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Utanför nordöstra hörnet av planområdet går E18 förbi där tusentals fordon passerar varje dygn. Delar
av det förorenade trafikdagvattnet ca 0.5 ha vägyta avrinner idag via diken in i planområdet. För att
undvika att få in förorenat dagvatten i planområdet och kompensera för visst ökat föroreningsutsläpp
från planområdet efter den tänkta exploateringen föreslås en dagvattendamm (Damm 3) anläggas i
nordöstra hörnet av planområdet. Till denna damm avses också dagvatten från delar av kvartersmarken
i norr avledas via svackdiken.
Damm 3 utformas med släntlutningar 1:2, en grundzon runt dammkanten där växter kan etablera sig,
ett permanent djup på minst 1,2 m för att undvika igenväxning och en vall så att en mindre del av
dammen skärmas av och bildar en fördamm. Dammens totala area på vattenytan ska vara ca 400 m2.
Runt dammen kan det bli aktuellt med ett staket då slänterna är något brantare än normalt för att öka
bottenytan. Utloppet från dammen utformas på två nivåer: ett strax över den permanenta nivån och ett
bräddutlopp som placeras så att ett 20-årsregn kan fördröjas. Utloppet ska vara dämt för att fungera
som oljeavskiljare. Vattnet leds efter det renats till dagvattenledning i Gata 1 och vidare till Damm 1.
Trafikverket har ett vägdike längsmed väg 840 som passerar planområdet och som ansluter till en
dagvattenledning som passerar under vägen. Dike eller ledning får inte belastas med dagvatten från
planområdet enligt Trafikverket. På sträckan mellan den nya cirkulationsplatsen sydväst i området och
den befintliga dagvattenledningen under väg 840 i sydöstra delen föreslås två nya torrdammar för att
ta hand om smutsigt dagvatten från några av fastigheterna i området och samtidigt minska belastning
på det befintliga diket. Från torrdammarna leds dagvattnet vidare till en ny dagvattenledning som
ligger parallellt med väg 840 och det befintliga vägdiket. Ledningen föreslås anslutas till den
kommunala dagvattenledningen söder om väg 840. Kommunen har meddelat att man kommer att
flytta den befintliga ledningen och lägga den i u-området/prickmarken längs väg 840 och sen vidare i
u-området/prickmarken längs Klövtorpsvägen fram till Sätrabäcken. I samband med det kommer man
också dimensionera upp ledningen för att öka avledningskapaciteten till Sätrabäcken och minska
risken ytterligare för stående vatten. Väster om planområdet mellan fastigheterna och naturmarken är
det föreslaget ett djupt avskärande dike som ska avleda vatten från naturmarken och rent dagvatten
från taken på fastigheterna. Diket kommer delvis utgöras av ett befintligt kantdike som ligger utmed
åkermarkens kant idag och som kommer dimensioneras upp. Vattnet föreslås från det avskärande diket
ledas till den nya dagvattenledningen som ligger parallellt med det befintliga vägdiket. På så sätt hålls
det separerat från det smutsiga vattnet och belastar inte Trafikverkets dike.
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Kartillustrationen visar de tre olika delavrinningsområden inom exploateringen. Delavrinningsområde A1 är markerat i rosa,
delavrinningsområde A2 i gulgrönt och delavrinningsområde A3 i turkos.

Sammanfattningsvis innebär planförslaget och de åtgärder för rening som föreslås en kraftigt minskad
belastning av näringsämnena fosfor och kväve, vissa metaller samt suspenderat material jämfört med
dagens markanvändning. Däremot innebär exploateringen en viss belastningsökning för fyra metaller
Zn, Cd, Ni och Hg trots flerstegsrening av dagvattnet från planområdet och delar av E18. I och med
föreslagna reningsåtgärder beräknas koncentrationen av alla ämnen att underskrida riktvärdena för
dagvattenutsläpp, vilket de inte gör i nuläget. De utförda beräkningarna är teoretiska och tar inte
hänsyn till att de långa sträckor med stora svackdiken. I dessa kommer det att ske en betydande
avdunstning. Effekten av detta är inte inräknat. Av erfarenhet så kommer sannolikt upp till 20 % av
årsnederbörden avdunsta och infiltreras. Det finns inga teoretiska beräkningsmöjligheter för detta.
Men med ett beaktande av detta och osäkerheterna som i övrigt finns i beräkningarna så är
bedömningen att flödena som lämnar området och därmed föroreningarna kommer att vara i
storleksordningen 20 % lägre och överskrider därmed sannolikt inte nuvarande nivåer för något ämne.
Om man vill minska mängden vatten som avrinner från området ytterligare finns det möjlighet att från
dagvattendamm 1 ta vatten för bevattning av naturmarken i den västra delen.
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Sammanställning av den totala föroreningsbelastningen från planområdet i nuläget och efter planens genomförande med
reningsåtgärder. I beräkningen har ej inräknats effekten av infiltration och avdunstning genom den betydande mängden öppna
svackdiken i området. Flödena som lämnar område och därmed mängden föroreningar som lämnar området kommer
sannolikt vara upp till 20% lägre.

Under byggnationen förekommer mycket suspenderat material och föroreningar i dagvattnet.
Sprängning genererar kvävehaltigt vatten, byggtrafik kan orsaka oljespill och berg-, schaktarbeten och
masshantering suspenderat material. För att inte riskera att recipienterna påverkas negativt är
dagvattenhanteringen, framförallt genom sedimentering, viktig att ta hänsyn till vid byggstart.
Föreslagna dagvattendammar och system för att leda läns- och dagvatten till dammarna ska därför
anläggas tidigt i byggskedet. Mobila reningsverk kan komma att användas vid behov.
Länshållningsvatten från sprängning som innehåller högre halter av kväve kan komma att avledas till
spillvattennätet efter godkännande av kommunens miljöavdelning. Området är idag utanför
kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket innebär att det är kommunens miljöavdelning
som har hand om frågor gällande länshållningsvatten. Målet är att dagvatten som lämnar planområdet
under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet.
Vatten och avlopp
Planområdet försörjs med vatten från Norrvattens huvudvattenledning som ligger längs med väg 840:s
sydöstra sida. En avsättning finns vid ny cirkulationsplats som utgör infarten till Klövberga etapp 1
och 3. Befintlig vattenledning över planområdet som tidigare försörjde Högbytorp med vatten kommer
att behållas för att skapa redundans på systemet.
Inom planområdet förläggs vattenledningar i alla gator. Ett högt hotell planeras eventuellt på områdets
högpunkt. Denna byggnad kommer troligen att behöva ha intern tryckstegring inom fastigheten.
Spillvatten förläggs med självfallsledningar i hela området, lutning minst 5 ‰. Anslutning görs till den
nya spillvattenledning som är förlagd längs med väg 840:s sydöstra sida. Det är en norrgående
självfallsledning som rinner till en pumpstation vid trafikplats Bro och där trycks tillbaka mot Bro
tätort. Från planområdet föreslås två anslutningar. Eventuell bil- och busstvätt som etableras i området
bör ha recirkulerande vatten för att minimera dimensionen på spillvattenledningar i gatan.
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Exempel på gatusektion ur PM Gata, VA och övriga ledningar.

Brandvattenförsörjningen kommer antingen att ske med ett konventionellt system enligt svenskt
vattens rekommendationer alternativt kommer brandförsvaret att utnyttja en tapp-post i närheten av
planområdet för brandvattenförsörjning Om direktsprinklersystem ska försörjas från den enda
vattenledning som planeras i gatorna krävs möjligen ökade dimensioner jämfört med nu redovisade
alternativt att reservoarer byggs i de fastigheter där detta är aktuellt.
Värme
Uppvärmning är tänkt att ske med fjärrvärme och med luftvärmeväxlare. Energieffektiva lösningar ska
beaktas för att begränsa klimatpåverkan.
EON har förlagt en transitledning för fjärrvärme genom planområdet. Det handlar om två parallella
ledningar med dimension 800 mm. Dessa ledningar är förlagda så djupt att VA-serviser kan passera
ovan dem.
Försörjning av planområdet med fjärrvärme görs via mindre matarledningar i gatorna. Område för en
pumpstation för fjärrvärme har reserverats inom planområdet..
El, tele, bredband
El, tele och optoledningar föreslås i huvudgatan. För att slippa korsa körbanan vid varje fastighet har
ett parallellt paket med el (lågspänning), tele och opto föreslagits även på andra sidan gatan.
Område för fyra transformatorstationer för el har reserverats inom planområdet.
Avfall
Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom respektive fastighet. Avfallsutrymmet
ska dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer
inom planområdet. Upplands-Bro kommun har ett system för insamling av matavfall.
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Störningar och risker
Buller och vibrationer
Förväntade bullrande moment i ett verksamhetsområde av denna typ är transporter med tunga fordon,
lastning och lossning samt stationära bullerkällor som till exempel takfläktar. Ett PM med utredning
av omgivningsbuller har tagits fram som underlag. Det utgår från att verksamheter som planeras i
området är bussdepå, lastbilsservice, industri, lager, hotellverksamhet och upplag samt till mindre del
handel.
Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom området visar att riktvärden underskrids för alla
närliggande fritidshus- och bostadsområden. På angränsande fastighet i öster kan nya bostäder komma
att byggas. Möjligheten att uppföra dem kommer inte att påverkas av verksamhetsområdet. Att
ljudmiljön vid kringliggande bostäder blir god säkerställs genom att verksamheterna som etablerar sig
i området ska uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller.

Bullerkarta för planförslaget år 2040. Kartan visar buller från trafik genererad av planförslaget samt den prognostiserade
ökningen på befintliga vägar, ekvivalent ljudnivå för dygn dBA.

Verksamhetsområdet bedöms inte ge bullerstörningar till hästsportanläggningen inom Bro-Önsta 2:11.
Ljudnivån från verksamhetsområdet ligger enligt utredningen betydligt under den ljudnivå som tillåts i
stallar. Planförslaget har också en skyddszon av naturmark mellan de två områdena. I ett parti längst i
söder är marken mer flack och avståndet mellan verksamheter och Hästsportanläggning är kortare. Där
planeras åtgärder genom växtlighet. Dessa framgår av illustrationsplan och gestaltningsprogram. En
generell upplysning gällande störningar och risker gäller för hela planområdet.
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Bullerkarta för planförslaget år 2040. Kartan till visar buller till följd av verksamheter, ekvivalent nivå nattetid i dBA.

För hotell regleras enbart ljudnivån inomhus. Det innebär att ljudkraven klaras genom att fasad och
fönster ges tillräckligt god ljudisolering. Beräkning av bullernivåer visar att ljudnivån vid fasad uppgår
som mest till 66 dBA.

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid möjlig hotellbyggnad, sedd från E18.

Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506

Planbeskrivning

97 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro - KS 15/0683-80 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro : Planbeskrivning antagande Klövberga etapp 1 nr 1506 20220802

Sida 38 av 53

Trafikleder med farligt gods
E18 utgör primär transportled för farligt gods. Väg 840 utgör sekundär transportväg för farligt gods. I
sammanhanget bör nämnas att kommunen beslutat om att väg 840 inte längre ska vara transportled för
farligt gods men att begäran om ändring ännu inte har hanterats av länsstyrelsen. En riskbedömning
för området har tagits fram av Structor 2018 (reviderad 2021). Riskbedömningen visar att risknivåerna
är förhöjda utmed E18 och väg 840. Planen innehåller därför ett bebyggelsefritt område 50 meter
frånvägkant för E18 samt 35 meter från väg 840. Ventilationen och friskluftsintag utformas så att
spridning av gaser, från olyckor på E18 respektive väg 840, inuti lokalerna försvåras i de byggnader
som är placerade närmast dessa vägar.
Ytterligare riskminimering kan ske genom att placera känsligare verksamheter bakom mindre känslig
verksamhet. Finns önskemål att etablera bebyggelse inom ovan rekommenderade skyddsavstånd kan
det bli aktuellt med andra typer av byggnadstekniska åtgärder såsom att utforma byggnader med
obrännbart fasadmaterial.
Industriella riskkällor
Eftersom det inte är känt vilka verksamheter som kommer att etablera sig inom området är det svårt att
bedöma risken från industriella riskkällor. Olika typer av verksamheter innebär olika riskavstånd
beroende på vilken typ av farliga ämnen samt volymer som hanteras. Baserat på osäkerheter kopplat
till vilka verksamheter som kommer att etableras i planområdet kan behov av fortsatt riskbedömningar
och hantering finnas i efterföljande bygglovsarbete. Detta omfattar till exempel olycksrisker inom
planområdet, räddningstjänstens insatsmöjligheter samt olycksrisker kopplat till byggskedet.
Skyddsavstånd innehålls till Högbytorps avfallsanläggning samt till kraftvärmeverk och
biogasanläggning på norra sidan av E18.
Ljus
Strålkastare och belysningsanläggningar från verksamhetsområdet kan bli störande för omgivande
trafik och verksamheter om inte utformningen sker på ett genomtänkt sätt. Planens upplyser om att
byggnader, anläggningar och skyltar ska ges sådan utformning och placering att ljus från verksamheter
inte verkar störande från omgivningen. Exempelvis ska skyltar inte vara bildväxlande. Principer för
belysning/ljus finns därför i gestaltningsprogrammet. Samråd ska ske med Trafikverket i
bygglovhanteringen om man bedömer att ljus kan påverka omgivande trafikleder.
Lukt och allergener
De verksamheter som planeras inom detaljplaneområdet ska vara av icke störande karaktär vilket gör
att lukt som är störande för omgivningen inte ska uppstå.
Planområdet gränsar till den hästsportanläggningen som bland annat ska hysa stallplatser och
betesmarker för cirka 450 hästar och träningsbanor. Mellan hästsportanläggningen och planområdet
bevaras en ridå av skog, ängs- och hagmarker.
Det har konstaterats att höga koncentrationer av hästallergen kan uppmätas i och mycket nära stall och
hagar men att halterna snabbt avtar med avståndet från hästarna. Förhöjda värden kan uppmätas i
närområdet, men efter 50-100 m från källan är halterna mycket låga eller under detektionsgränsen. I
öppna landskap, och i vindriktningen, kan dock fortsatt och succesivt avklingande nivåer av allergen
uppmätas på längre avstånd från hästgårdar. Ridån med skog, ängs- och hagmarker mellan
programområdet och hästsportanläggningen bedöms utgöra ett tillräckligt skydd mot spridning av
hästallergen.
Radon
Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Utifrån de geologiska
förhållandena bedöms marken vara så kallad låg- eller normalradonmark. Därför bör
grundkonstruktioner för byggnader där personer stadigvarande vistas ha en radonskyddande

Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506

Planbeskrivning

97 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro - KS 15/0683-80 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro : Planbeskrivning antagande Klövberga etapp 1 nr 1506 20220802

Sida 39 av 53

grundkonstruktion. Årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas får inte överskrida
200 becquerel per kubikmeter (Boverkets författningssamling BFS 2011:6).
Förorenad mark
Planområdet består enbart av naturmark, skogsmark eller uppodlad åkermark - områden där markytan
aldrig fyllts ut, eller där det sannolikt aldrig bedrivits verksamhet som kunnat föranleda
markföroreningar.
Översvämning
Utöver den tidigare skyfallskarteringen från 2018 har en klimatfaktor och de senast föreslagna
dagvattenlösningarna har inkluderats i en aktualisering av skyfallskarteringen (2022-07-12).

Maximalt vattendjup vid regn med årlig sannolikhet av 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,25 framtida markanvändning till höger och
befintlig markanvändning vänster (2022).

Enligt de simuleringar som utförts sker en minskning av maximala vattendjup under E18 vid
trafikplats Bro samt vissa sträckor längs med Håtunavägen och väg 840. I befintligt och framtida
scenarier är vattendjupet över 0,5 meter vilket indikerar problem med framkomlighet. Inom
planområdet ansamlas vatten kring byggnader, terrängen bör höjdsättas så att vattnet rinner från
byggnationen.
Vatten ansamlas på gatan i den nordöstra delen av planområdet till ett maximalt vattendjup av 0,2 m.
Detta bedöms som acceptabelt då området inte kommer att rymma några samhällsviktiga funktioner. I
projekteringsskedet bör avledningen utökas för att minimera risk för maximala vattendjup som kan
påverka framkomligheten för fordon.
I figuren nedan går det att utläsa vart vattendjupen förväntas öka och minska i samband med
exploatering av detaljplanen för att kunna se vilka effekter detaljplanen har.
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Skillnad i maximalt vattendjup efter byggnation simulerat med 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,25.

Kommunen bedömer utifrån den senast reviderade skyfallskarteringen att planområdet är lämpligt
utifrån ett 100-års regn och översvämningsrisk i ett förändrat klimat.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvenser
Planförslaget medför att markanvändningen ändras i ett större oexploaterat område med natur- och
jordbruksmark till verksamhetsområde. I området finns bland annat natur- och kulturvärden som
påverkas av exploateringen. Recipient för dagvattnet från området är Broviken, Mälaren, som utgör
Natura 2000-område. Området ligger placerat som en entré till tätorten Bro från E18, vilket gör att
påverkan på landskapsbilden är en viktig faktor att belysa. Dessa faktorer har gjort att kommunen
redan i tidigt skede valde att ta fram en övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande
planprogrammet och i senare skede en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning tillhörande
detaljplaneförslaget. Nedan sammanfattas konsekvenserna som sammanställts i
miljökonsekvensbeskrivningarna.
Landskapsbild
Planområdet är till stora delar öppet och synligt från väg 840, även delvis synligt från E18. Mark med
natur- och kulturvärden kommer att tas i anspråk och förändra landskapets karaktär. Den nya
bebyggelsen medför att samhället Upplands Bro förtätas och att orten blir påtaglig redan vid avfarten
från E18 direkt efter Bro trafikplats. Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga
riktningarna i landskapet och har anpassats efter topografin. Exploateringen följer i huvudsak det stora
landskapsrummet mellan de skogsklädda höjderna i området och sker i första hand på tidigare
åkermark medan omgivande hagmarker och skogbeklädda slänter till största delen sparas.
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Kulturmiljö
Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för
kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar. Planförslaget har anpassats för att bevara så
mycket som möjligt av den kulturhistoriska miljön i området, men exploateringen kommer att göra
stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet. Områden med konstaterade fornlämningar har undantagits
från exploateringen.
Naturmiljö
Planförslaget är anpassat för att bevara merparten av områdets utpekade regionala naturvärden.
Sammanhängande gröna samband har eftersträvats för att undvika isolerade öar i området.
Planförslaget innebär dock att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av framför allt av
kommunalt eller lokalt värde kommer att ske. I en damm inom planområdet har större
vattensalamander påträffats och det finns även lämpliga övervintringsplatser inom programområdet.
Planförslaget är anpassat för att lämna dessa områden oexploaterade och för att säkerställa
spridningsvägen mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde.
Vattenmiljö
Dagvattenflödena ökar med exploateringen och dagvattnet kommer även att ha en annan
sammansättning än vid nuvarande markanvändning. Från planområdet rinner dagvatten till Brovikens
tillflöden och slutligen ut i Broviken i Mälaren. Beräkningar av föroreningsbelastning visar att om
planen genomförs, utan att föreslagna åtgärder för dagvattenhantering vidtas, kan en betydande ökning
av föroreningsbelastningen förväntas. Beräkningarna visar att också att föreslagna åtgärder för
dagvattenhantering ger en avsevärd effekt. Med föreslagen dagvattenhantering beräknas föroreningshalterna i dagvattnet att minska för samtliga ämnen jämfört med nuläget. Eftersom dagvattenflödet
från området ökar efter exploatering beräknas dock mängden föroreningar som årligen belastar
recipienten att öka något för fyra ämnen (zink, kadmium, nickel och kvicksilver) medan belastningen
av övriga ämnen minskar jämfört med nuläget. Med föreslagna åtgärder beräknas t ex belastningen av
näringsämnen från planområdet att minska vilket förbättrar förutsättningar för Natura 2000-området
Broviken och tillflöden då identifierade hot kan minskas. Genomförande av åtgärderna för rening av
dagvattnet är därför centrala för att minska risken för negativ påverkan på recipienterna nedströms
planområdet.
Broviken utgör också del av vattenförekomst Mälaren – Görväln. Görväln har enligt senaste
statusklassning måttlig ekologisk status men uppnår ej god kemisk status, framför allt med avseende
på vissa tungmetaller. Sammantaget bedöms planförslaget och föreslagen dagvattenhantering inte
påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller
påverka dricksvattentäkten Mälaren negativt.
Rekreation och tillgänglighet
Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga tydliga stråk
för att människor ska kunna röra sig i området. Planförslaget ökar tillgängligheten till området vilket
ökar möjligheten att nyttja det för rekreation men samtidigt kan upplevelsevärden i form av orördhet
minska.
Planerat gång- och cykelstråk genom planområdet kommer att bli en del i ett kommunalt gång- och
cykelstråk mot verksamhetsområdet Högbytorp i norr och även kunna ansluta till ett framtida gång- och
cykelstråk längs väg 269 mot Håbo-Tibble.
Risk och säkerhet
Planområdet gränsar till E18 som är primär transportled för farligt gods och väg 840 som är sekundär
transportled för farligt gods. I sammanhanget bör nämnas att kommunen beslutat om att väg 840 inte
längre ska vara transportled för farligt gods men att begäran om ändring ännu inte har hanterats av
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länsstyrelsen. Planförslaget är dock anpassat så att rekommenderade skyddsavstånd och bebyggelsefria
områden till transportlederna med farligt gods innehålls. Skyddsavstånd innehålls även till Högbytorps
avfallsanläggning samt till kraftvärmeverk och biogasanläggning på norra sidan av E18.
Översvämningsrisker
För att säkerställa att exploateringen av planområdet inte ökar risken för översvämning av väg 840 och
nedströms liggande bebyggelse (söder om vägen) vid extrema nederbördstillfällen togs en
skyfallskartering fram för granskningskedet. Karteringen, som har utförts utifrån ett 100-årsregn för
nuläget och för planerad markanvändning, visar att översvämningsriskerna utanför planområdet minskar
efter exploateringen. Det beror framförallt på de dagvattendammar och svackdiken som föreslagits i
planområdet. Inom planområdet kan det vid 100-årsregnet delvis komma att stå vatten upp på
lokalgatorna intill de föreslagna svackdikena. Det kan påverka framkomligheten i området tillfälligt. I
en lågpunkt kan en liten ansamling av vatten ske varför den ytan inte bör bebyggas. Ytan planeras istället
att nyttjas i dagvattenhanteringen för placering av en torrdamm.
Utöver föreslagna åtgärder på allmän mark är all fördröjning och rening som vidtas på fastighetsmark
positiv. Detta kan åstadkommas med t.ex. nedsänkta växtbäddar som dagvatten från parkeringar leds till
eller underjordiska magasin. Kombinerade dagvattenåtgärder behöver vidtas för att säkerställa att
planförslaget kompenserar för all den hårdgjorda ytan som tillkommer.

En klimatfaktor och de senast föreslagna dagvattenlösningarna har inkluderats i en aktualisering av
skyfallskarteringen (2022) inför antagande av detaljplanen. Karteringen bygger på en uppräkning av
100 årsregnet med en klimatfaktor på 25 %. Det kommer att innebära att i nollalternativet kommer
översvämningen av väg 840 sannolikt vara mer omfattande. När det gäller planförslaget baseras den på
det senaste dagvattenupplägget med mer svackdiken ett antal dagvattendammar till. Vidare att
avledningen av dagvatten från området till Sätrabäcken ökar från den strypta 300 dagvattenledningen
till en ny 500 dagvattenledningen. Sammantaget ökar fördröjningskapaciteten inom området och den
normala avrinningskapaciteten förbättras. Kommunen bedömer utifrån den senast reviderade
skyfallskarteringen att planområdet är lämpligt utifrån ett 100-års regn samt översvämningsrisk i ett
förändratklimat.
Buller
Då planområdet exploateras kommer mer trafik att genereras till och från området och även inom
området (cirka 2800 fordonsrörelser/dygn). Även verksamheterna inom området kommer generera
buller. Det är idag en hög bullernivå längs med vägarna E18 och väg 840. Trafiken som genereras av
verksamhetsområdet beräknas ha liten inverkan på trafikbullret i området. I dag är det inte känt vilka
verksamheter som kommer att etablera sig. I planförslaget finns dock en upplysning om att
”Byggnader ska ges en sådan utformning och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte
verkar störande för omgivningen”. Planbeskrivningens huvuddrag har en tydlig beskrivning gällande
detta. Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom området visar att riktvärden innehålls för alla
närliggande fritids- och bostadsområden. Det säkerställer tillsammans med det faktum att
verksamheterna som etablerar sig i området ska uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för
industribuller att ljudnivån inte blir för hög vid angränsande bostäder.
Verksamhetsområdet bedöms inte heller ge bullerstörningar till Bro Parks hästsportanläggning söder
om planområdet.
Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex.
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. I höjdområdet i den östra delen av
planområdet kommer bergborrning, sprängning samt krossning av bergmassor att behöva genomföras.
Utredning av ljudnivåer orsakade av byggbuller från anläggningsskedet omfattande buller från
krossverksamhet och bergborrning visar att riktvärdet för byggbuller innehålls dagtid under vardagar
vid bostäder. Riktvärdena kvälls- och nattetid, vardagar samt helgdagar, innehålls ej för alla fritids-och
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permanentbostäder i området. För att kunna uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden så behövs
verksamheten begränsas till dagtid och vardagar. Övrig tid behöver verksamheterna även skärmas av
med t.ex. materialupplag.
Bullerutredningen menar att det inte finns några riktvärden för hotell och andra verksamheter gällande
ekvivalent och maximal ljudnivå utomhus. I stället ställs krav på ljudnivåer inomhus genom Boverkets
Byggregler (BBR).
Klimat och energi
Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att den alstrar trafik.
Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar transportsträckan och därmed utsläpp
av växthusgaser. Planförslaget innebär också att fler människor behöver ta sig till och från området.
Det är viktigt att området förses med kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser på ett sätt som
främjar användande för att möjliggöra för yrkesverksamma och besökande att ta sig till och från
området på andra sätt än med bil.
Parallellt med framtagandet av detaljplanen har även förutsättningarna att installera solceller inom
området undersökts, för att studera hur planområdet kan maximera eventuell förnybar energi för att
reducera områdets framtida koldioxidutsläpp. Utredningen visar att möjligheterna till nyttjande av
solenergi är goda i planområdet. Om samtliga tak optimeras för solceller kan planområdet få 30 % av
sitt elbehov från solcellerna.

Möjlighet till hållbar utveckling
Planförslagets möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling har belysts med hjälp av en
värderos för att visualisera hur planförslaget förhåller sig till nollalternativet utifrån miljömässig,
social, ekonomisk och rumslig hållbarhet. Motsvarande analys av planprogrammet gjordes i samband
med ”Övergripande miljökonsekvensbeskrivning - Planprogram Kärrängen Klöv, Upplands-Bro
kommun”.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Etappindelning
Planområdet kommer att byggas ut i etapper enligt etapplan (Bilaga 1), daterad 2022–02–10.
Eventuella justeringar eller avsteg från Etapp- och skedesplanen ska godkännas skriftligen av både
kommunen och exploatören. Huvudprincipen för utbyggnaden inom varje specifik etapp är att VA och
gator ska färdigställas till AG-nivå (asfaltsgrus) av Exploatören innan arbeten med kvartersmark
påbörjas i syfte att säkerställa tillgänglighet och säkerhet under övrig utbyggnad. Efter det att allmän
platsmark är utbyggt till AG-nivå kan exploatören påbörja utbyggnad av kvartersmark. Exploatören
iordningställer finplaneringen för allmän platsmark efter det att kvartersmarken är utbyggd.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Allmän plats HUVUDGATA och LOKALGATA
Exploatören, Fastighets AB Kärrholmen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för
vatten- och avlopp, belysning samt gator inom de områden som utgörs av allmän platsmark med
ändamål HUVUDGATA och LOKALGATA inom planområdet. Exploatören utför anläggningarna
och lämnar över dessa till kommunen enligt vad som närmare regleras i exploateringsavtalet.
Kommunen är huvudman för dessa områden och sköter driften av de allmänna anläggningarna efter att
dessa blivit överlämnade till kommunen.
Allmän plats VÄG
Kommunen ansvarar för genomförandet av cirkulationsplats inom området utlagt i detaljplanen som
allmän plats VÄG. Cirkulationsplatsen kommer att ingå i den allmänna vägen. För dessa kostnader
svarar exploatören och kommunen gemensamt enligt den fördelning som specificeras i
exploateringsavtalet. Trafikverket är huvudman för väg 840. Genomförandet görs med stöd av avtal
mellan Kommunen och Trafikverket.
Allmän plats NATUR
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för dagvatten inom de områden som
utgörs av allmän platsmark med ändamål NATUR inom planområdet. Upplands-Bro kommun är
huvudman för områden utlagda som allmän plats NATUR och övertar driften av dessa anläggningar
när de överlämnats till kommunen.
Kvartersmark för enskilt bebyggande (bestämmelser JH, C och T1)
Exploatören eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av
detaljplanen inom områden som är utlagda som kvartersmark. Ansvaret omfattar kostnader såväl som
ansvar för det fysiska genomförandet. Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av enskilda gator
och andra anläggningar inom kvartersmark som kan vara behövliga för den planerade bebyggelsen.
Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (Bestämmelse E1 och E2)
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda
med bestämmelsen E1 och E2.
Överlämning av allmänna anläggningar
Allmänna anläggningar inom planområdet som exploatören ansvarar för att bygga ut överlämnas till
Kommunen genom fastighetsreglering för att bilda en planenlig fastighetsindelning. Detta kan komma
att ske etappvis eller i ett moment efter vad som närmare beskrivs i exploateringsavtal.
Avtal
Förberedande avtal
Kommunen och Fastighets AB Väderholmen tecknade ett samarbetsavtal som reglerade kostnads- och
ansvarsförhållandena för arbetet med planprogrammet som godkändes 2014. För att reglera det
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fortsatta arbetet med detaljplanen för Klövberga upprättades ett ramavtal mellan kommunen och
Fastighets AB Väderholmen.
Under planarbetet har Fastighets AB Väderholmen dotterbolag Fastighets AB Kärrholmen köpt den
del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5 som ingår i planområdet av kommunen.
Med anledning av marköverlåtelsen upprättade kommunen och Fastighets AB Kärrholmen ett
planavtal. Genom planavtalet tog Fastighets AB Kärrholmen på sig alla fortsatta kostnader för arbetet
med detaljplanen.
Exploateringsavtal
Senast i samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan
kommunen och Fastighets AB Kärrholmen. Avtalet reglerar följande:
•
•
•

Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen.
Villkor för projektering, utbyggnad och överlämning av de allmänna anläggningarna inom
planområdet.
Villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden.

Konsekvenser av planens genomförande med stöd av exploateringsavtalet väntas bli att exploatören
åläggs vidta samt finansiera huvuddelen av de allmänna anläggningarna inom planområdet. Vidare
väntas genomförande med stöd av exploateringsavtalet medföra att Bro-Önsta 2:13
(exploateringsfastigheten) avstår areal till Klöv och Lilla Ullevi 1:5 (Upplands-Bro kommuns gatuoch parkmarksfastighet i området) utan ersättning. Den areal som avstås kommer utgöras av allmän
platsmark.
Avtal med Trafikverket
Trafikverket är väghållare för Väg 840 som planområdet ansluter till. Infarten till planområdet
planeras med en cirkulationsplats som förbinder Väg 840, Klövhagsvägen och huvudgatan i
planområdet. Avtal om bevakningsuppdrag mellan Kommun och Trafikverket har upprättats.
Avtal om ledningsrätt
Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt.
Befintlig ledningsrätt 0139-96/5.1 kan komma att upphävas eller omprövas i samband med
genomförandet av detaljplanen. Vissa frågor berörande ledningsrätters nybildande och omprövning
kan lösas med överenskommelser.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
I planområdet ingår följande fastigheter:
Bro-Önsta 2:13 ägs av Fastighets AB Kärrholmen
Del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5 ägs av Upplands-Bro kommun

Fastighetsbildning
Generellt
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter
ansökan. För förrättningen betalar sökanden förrättningskostnader efter Lantmäteriets beslut. I fall där
förrättningen berör flera fastigheter och ingen överenskommelse om förrättningskostnaderna träffats
kan dessa andra fastigheters ägare än sökanden åläggas att betala efter vad som är skäligt. I
förrättningar där ersättningsfrågor mellan sakägare aktualiseras och där parterna inte är överens om
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ersättningsbeloppet äger Lantmäteriet normalt rätt att besluta om ersättning vilket då blir bindande.
Beslutade ersättningsbelopp utgör därefter en fordran på den ersättningsskyldiges fastighet ingående i
förrättningen och har bästa rätt under ett års tid från då ersättningsbeslutet vunnit laga kraft.
För att fastighetsindelningen skall komma i överensstämmelse med planförslagets bestämmelser om
markanvändning behöver ett antal fastighetsbildningsåtgärder genomföras.
Allmän plats
Kommunen är blivande huvudman för allmän plats HUVUDGATA, LOKALGATA samt NATUR
och fastighetsbildning behöver ske för att kommunen ska få åtkomst till dessa områden. Genom
fastighetsreglering avses allmän platsmark från exploateringsfastigheten Bro-Önsta 2:13, som ägs av
exploatören, överföras till fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:5, som ägs av kommunen. Avsikten är
att fastighetsbildningen avseende allmän plats ska göras med stöd av överenskommelse om
fastighetsreglering mellan kommunen och fastighetsägaren. Överenskommelsen kommer att regleras
genom exploateringsavtalet. Kommunen ansvarar för att inlämna ansökan till Lantmäteriet.
Exploatören biträder ansökan. Kommunen bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för att
säkra åtkomsten till allmän platsmark för gata och natur.
Kvartersmark (bestämmelse E1 och E2)
Inom områden utlagda med bestämmelsen E1 och E2 i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen. För ansökan om fastighetsbildning
ansvarar exploatören och för ansökan om bildande av ledningsrätt ansvarar ledningshavaren. Den som
inlämnat ansökan till Lantmäteriet svarar för förrättningskostnaderna om inget annat bestäms eller
överenskommes inom förrättningen.
Kvartersmark (bestämmelser JH, C och T1)
Exploatören eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av
detaljplanen inom kvartersmark för enskilt bebyggande. Ansvaret omfattar det praktiska
genomförandet såväl som ansvar för de kostnader genomförandet ger upphov till. Med stöd av
planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Exploatören eller den
som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansöker om fastighetsbildning och svarar för
förrättningskostnader. För uppgifter om Lantmäteriets kostnader hänvisas till Lantmäteriet.
U-områden, servitut och ledningsrätter
Detaljplanen föreslår ett u-område över kvartersmark för ledningar för allmännyttiga ändamål.
I planområdet finns ett antal befintliga servitut och andra rättigheter. Dessa påverkas av detaljplanens
genomförande. Eftersom kommunen kommer att vara huvudman för gatunätet och VA-nätet i
planområdet bör befintliga servitut ombildas så att de bara gäller fram till planområdets gräns,
alternativt upphävas.
Inom planområdet bör alla servitut upphävas.
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Fastighetskonsekvenser
Fastighetsbildning har skett inom planområdet för att bilda en fastighet från vilken plangenomförande
fastighetsbildning senare kan genomföras.
Fastigheter inom
planområdet

Fastighetsreglering

Konsekvenser av planens
genomförande

Bro-Önsta 2:13

Områden utlagda som allmän
plats överförs genom
fastighetsreglering från BroÖnsta 2:13 till Klöv och Lilla
Ullevi 1:5.

Ca 24 ha överlåts till kommunen som
naturmark
Ca 3,7 ha överlåts till kommunen som
gatumark
Ca 20 ha blir kvar i
exploateringsfastigheten

Klöv och Lilla Ullevi 1:11

Fastigheten påverkas inte av
fastighetsreglering.

Rättigheter inom
planområdet

Förmåns- och lastförhållanden

Konsekvenser av planens
genomförande

Ledningsrätt

E.on Värme Sverige AB

Ledningsrätten belägen i allmän plats
gata. Rättigheten behöver inte ändras
eller upphävas men samordning krävs
vid genomförande.

0139-16/28.1
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Ledningsrätt

Graningeverkens AB

0139-96/5.1

Ledningsrätten hindrar i nuvarande läge
planens genomförande. Rättigheten kan
upphävas eller omprövas i nytt läge.
Exploatören svarar för kostnader
förknippade med detta.

Fastigheter utanför
planområdet
Bro-Önsta 2:10
Bro-Önsta 2:11
Klöv Och Lilla Ullevi 1:7
Klöv Och Lilla Ullevi 1:9
Klöv Och Lilla Ullevi 1:10-1:13
Klöv Och Lilla Ullevi 1:28

Detaljplanen bedöms ej ha någon
negativ påverkan på fastigheterna. Se
planens tillhörande utredningar.

Tekniska frågor
Teknisk försörjning och anläggningar
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. Planen medger utrymme för
fyra transformatorstationer samt utrymme för pumpstation, för vilka markområden är reserverade på
plankartan. Transformatorstationer anläggs invid huvudgata eller lokalgata så att åtkomst till dem
säkerställs via allmän platsmark. Pumpstationen anläggs även invid huvudgata. Markåtkomst för
elnätstationer kan lösas med fastighetsbildning, bildande av ledningsrätt eller avtalsnyttjanderätt. Hur
detta genomförs avgörs av ledningsägaren tillsammans med Exploatören. Transformatorstationer och
pumpstationer ägs normalt av ledningsägaren.
Exploatör bekostar eventuell flytt samt framdragandet av kompletterande VA-ledningar inom
planområdet. VA-ledningar inom kvartersmark förläggs bäst i vägkroppar. Exploatör bekostar
eventuell flytt samt framdragande av andra kompletterande ledningar till planområdet, liksom
utbyggnaden inom fastighet.
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark, där så krävs. Exploatör
ansvarar för att ev. brandposter tillkommer för nybyggnader enligt Svenskt Vattens publikation P83.
Området kommer att försörjas med fjärrvärme som förläggs i gatumark. Energieffektiva lösningar ska
beaktas för att begränsa klimatpåverkan.

Tekniska utredningar
Exploatören bekostar nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering. Inför
bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar och
radonundersökning utförs. En dagvattenutredning har genomförts. Denna ger förslag till hantering av
dagvatten från exploateringen inom planområdet. Dagvattnet ska fördröjas och renas inom
planområdet.

Höjdsättning
Detaljplanen innehåller höjdsättning av gatunätet. Förutom gatuhöjder innehåller detaljplanen även
höjdsättning av delar av kvartersmarken samt av omgivande diken. Anledningen är att säkra
dagvattenavrinningen inom området och detta redovisas närmare i PM dagvatten och PM gata, va och
övriga ledningar. I samband med utbyggnad av gatorna och diken måste samråd kring höjdsättning ske
med kommunen samt med fastighetsägare.

Grundläggning
Grundläggning av byggnader
I områden med morän eller berg kan normala byggnader och andra konstruktioner grundläggas direkt
på terrasserad markyta utan förstärkningsåtgärder. Bottenplattor kan utföras som platta på mark.
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Inom områdena med lera och svallade sediment bedöms grundläggning med pålar vara nödvändigt för
byggnader med två- eller fler våningsplan. Envåningsbyggnader (lätta byggnader) bör i stor
utsträckning kunna grundläggas på befintlig jord eller uppfyllning. Bottenplattan skall normalt utföras
fribärande vid pålade byggnader.
Källare eller andra byggnadsdelar under grundvattennivån skall utfördas med vattentäta
konstruktioner.
Grundläggning av hårdgjorda ytor
I områden med morän eller berg kan gator, vägar och andra hårdgjorda ytor med normal överbyggande
utföras utan förstärkningsåtgärder, med beaktande av terrassens tjälfarlighet.
Inom lerområdet bedöms att uppfyllnader lika med eller mindre än 1 meter kan utföras utan
markförstärkning eller lättfyllnad om dessa ytor utförs och höjdsätts så att de tål mindre
marksättningar utan att funktionen försämras. Inom dessa områden bör endast lätta byggnader,
grundlagda utan pålar uppföras.
För uppfyllnader större än 1 meter i områden där lermäktigheten överstiger cirka 5 meter bör
markförstärkning ske med till exempel kalkcementpelare vid stora ytor, eller lättfyllnad vid lokala
uppfyllnader, för att undvika besvärande eller skadliga marksättningar. Om fyllnadsmassor finns att
tillgå i förtid kan dessa områden i stället förbelastas vilket tillsammans med vertikaldränering innebär
att större delen av sättningar uppkommer innan områdena terrasseras och bebyggs.

Ekonomiska frågor
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks av exploatör hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Inför
bygglovskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs.

Lantmäteriförrättning
Exploatören ansöker och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder inom det som i detaljplanen
utgör kvartersmark.
Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av allmän plats enligt vad som anges i avsnittet
”Fastighetsbildning” ovan. Markområdena utgörande allmän plats överförs utan ersättning från
exploateringsfastigheten Bro-Önsta 2:13 till Klöv och Lilla Ullevi 1:5. Ansökan inlämnas då allmänna
anläggningar färdigställts till den nivå som specificeras i exploateringsavtalet. Upplands-Bro kommun
svarar för förrättningskostnaderna i denna del.

Plankostnader och plangenomförande
Fastighets AB Kärrholmen ansvarar för huvuddelen av planläggnings- och exploateringskostnader,
samt bekostar nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering. Eventuell flytt av
ledningar bekostas av exploatören och görs i samråd med ledningsägare. Fastighetsägare bekostar
anläggningsavgifter för vatten och avlopp, el, värme samt tele/opto. Principerna kommer att regleras i
exploateringsavtal mellan fastighetsägare och kommunen.

Åtgärder utanför planområdet
Avledning av dagvatten från planområdet har i tidigare planförslag gjorts med befintlig
dagvattenledning belägen på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12. Dagvattenledningen är mycket
gammal och sannolikt tillkommen i samband med bildande av dikningsföretag som sedermera blivit
upphävt. Ledningens dimension är för liten för de flöden som beräknas. Förutsättningar att bilda
ledningsrätt i samma läge saknas och därtill avser fastighetsägaren till nyss nämnda fastighet
genomföra den detaljplan som gäller för fastigheten.
För att på ett bestående sätt ordna avledning av dagvatten planeras därför en ny dagvattenledning
förläggas på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12 i fastighetsgräns mot allmän plats där planmässiga
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förutsättningar för bildande av ledningsrätt finns. Bildande av ledningsrätt avses göras med stöd av
överenskommelser mellan kommunen och ägaren till Klöv och Lilla Ullevi 1:12. För genomförande
svarar Kommunen. Genomförandet bekostas av kommunen.

Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. Taxan
som påförs anslutande fastighet reduceras med 50% med anledning av att exploatören ålagts
genomföra och bekosta VA-nätet inom planområdet.

Driftkostnader
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för
kommunen uppskattas till följande:
•
•
•
•

Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom
planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar: ca 400 000 kr
Drift och skötsel av naturmark inkluderande dagvattendammar, årligt belopp avseende
fullständiga anläggningar: ca 100 000 kr
Kapitalkostnader, årliga avskrivningar av allmänna anläggningar: ca 3 500 000 kr.
Beloppen ovan är pris- och riskjusterade till en tidpunkt då kommunen bedöms ha tagit över
samtliga allmänna anläggningar.

Administrativa frågor
Genomförandetid och utbyggnadsetapper
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planprogrammet är
uppdelat i 3 etapper varav den första ingår i den här detaljplanen. Etapp 2 är drivmedelsområdet sydöst
om planområdet. Etapp 2 ingick i detaljplanen för Klövberga under samrådet. Etapp 3, norr om
planområdet planeras i en framtida detaljplan.

Annan lagstiftning och tillstånd
Biotopskydd
Inom planområdet förekommer till exempel odlingsrösen, åkerholmar och småvatten i
jordbrukslandskapet som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap § 11 miljöbalken. Dessa
kommer att påverkas av den planens genomförande varför dispens kommer att behöva sökas från
biotopskyddet.
Vattenverksamhet
Planerad dagvattenhantering medför att befintliga diken kommer att fördjupas, breddas och delvis
läggas om. I samband med fördjupning av diken kan grundvatten komma att ledas bort. Vidare
planeras dammar att anläggas. En del av dessa åtgärder utgör vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken och kan kräva tillstånd. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en
viss eller vissa fastigheters räkning, är i miljöbalken (9 kap 1§ och 2§) definierat som avloppsvatten
och utsläpp av sådant dagvatten är därmed miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till kommunen.
Vid genomförandet av planen behöver föreskrifterna för vattenskyddsområdet beaktas/följas.
Dikningsföretag
Önsta-Ullevi dikningsföretag var beläget nedströms planområdet och var mottagare av dagvatten från
planområdet. Dikningsföretaget som delvis låg inom planområdet (Önsta, Lång och Kärrängens
dikningsföretag) är sedan 26 februari 2015 upphävt.
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Natura 2000
Tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs för att bedriva verksamheter och vidta åtgärder som på
ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden som har förtecknats med stöd av 7 kap 27 §
miljöbalken. Genomförandet av planförslaget innebär att belastningen av näringsämnen och
suspenderat material till recipienten (Sätrabäcken, Brobäcken och i slutändan Broviken) minskar
medan olja och metaller ökar. Halterna av samtliga föroreningar underskrider emellertid föreslagna
riktvärden1 för dagvattenutsläpp. I den bevarandeplan som Länsstyrelsen har upprättat för Natura
2000-området Broviken har belastningen av näringsämnen och suspenderat material identifierats som
hot mot området. Planförslaget medför därför förbättrade förutsättningar för Natura 2000-området då
identifierade hot kan minskas. Mot bakgrund av detta bedöms planförslaget inte på ett betydande sätt
påverka miljön i Natura 2000-området. Om åtgärder vidtas under byggtiden (se avsnitt Dagvatten, sida
30) behöver inte ett tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken ges till kommunen.
Miljöfarlig verksamhet
Planområdet inriktas på icke störande verksamheter. Vissa verksamheter som till exempel biltvättar
kräver tillstånd. Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter får påbörjas tidigast sex veckor efter
det att anmälan inlämnats. Även avvattning inom detaljplanelagt område är klassat som miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap miljöbalken och kommer kräva att tillstånd söks.

Medverkande i projektet
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av enheten Samhällsutvecklingsprojekt i
Upplands-Bro kommun i samarbete med Structor, Karavan, Ramböll, Ekologigruppen, Fastighets AB
Väderholmen och Fastighets AB Kärrholmen.
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet:
Jessica Hanna, planarkitekt, Upplands-Bro kommun
Lina Wallenius, planarkitekt, Upplands-Bro kommun
Ulrika Gyllenberg, planarkitekt, Upplands-Bro kommun
Joakim Olsson Syväluoma, projektledare exploatering, Upplands-Bro kommun
Samuel Eketorp, projektledare exploatering, Upplands-Bro kommun
Sandra Henze, projektledare exploatering, Upplands-Bro kommun
Anton Sjöblom, projektledare exploatering, Upplands-Bro kommun
Elin Borglund, projektledare exploatering, Upplands-Bro kommun
Maria Elfström, kommunekolog, Upplands-Bro kommun
Henrik Kristensson, VA-chef, Upplands-Bro kommun
Emelie Lindberg, VA-ingenjör, Upplands-Bro kommun
Camilla Ranlund, VA-ingenjör, Upplands-Bro kommun
Andrea Lööf, trafikplanerare, Upplands-Bro kommun
Henrik Karlsson, trafikingenjör, Upplands-Bro kommun
Cecilia Karlsson, miljöinspektör, Upplands-Bro kommun
Åsa Bergström, miljöchef, Upplands-Bro kommun
Sven-Olof Näslund, ansvarig mätenheten, Upplands-Bro kommun
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Bakgrund till detaljplanearbetet
Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014 och de mål och
riktlinjer som formulerades i programmet följs. Programområdet består i dag av jordbruksmark,
hagmark, ängsmark och några torp från 1700- och 1800-tal. Som helhet omfattar programmet cirka
120 hektar varav 105 föreslås för planläggning. Av dessa är cirka 40 hektar kvartersmark.
Planläggningen är uppdelad i tre etapper.
Kommunstyrelsen gav 15 april 2015 § 47, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan
för Klövberga (del av Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506, genom normalt planförfarande enligt Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900, enligt lydelse före den 2 januari 2015). Området kallades då Kärrängen och
Klöv. Namnet har sedan dess ändrats till Klövberga och ärendet har också fått ett nytt diarienummer
eftersom kommunen bytt diarieföringssystem under hösten 2015. Tidigare diarienummer var 2013000167 och nuvarande är KS 15/0683. Plannamnets fastighetsbeteckningar har ändrats sedan samrådet
på grund av en avstyckning från den ursprungliga fastigheten Bro-Önsta 2:10. Plannamnet har också
fått tillägget etapp 1 eftersom en del av planområdet i samrådet har flyttats över till en egen detaljplan.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 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. Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets
förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.
Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 omfattar en av programmets tre etapper. I
samrådet ingick etapp 2, som omfattade drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Den delen är inte
med i granskningsförslaget utan kommer handläggas som en egen detaljplan. I planförslaget ingår ca
63 hektar planlagd mark varav ca 25,5 hektar är kvartersmark. Planområdet avgränsas i norr av E18
och i öster av väg 840. I söder gränsar området mot en Hästsportanläggning och i väster mot
naturområden. Angöringen till den kvarvarande etappen från programmet kommer att ske i nordväst
inom aktuellt planområde och därför tas viss hänsyn till kommande utbyggnad redan nu.
Planförslaget vill tillmötesgå den efterfrågan som finns inom kommunen på verksamhetstomter och
lämplig mark för bland annat logistikverksamhet. Enligt kommunens bedömning är det strategiskt
lämpligt att lokalisera verksamhetsområden längs E18. Klövberga utgör en del av entrén till Bro från
E18 och påverkan på landskapsbilden är betydelsefull ur gestaltningssynpunkt.
Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för
kulturmiljövården. Klövberga är rikt på fornlämningar. Den föreslagna exploateringen har anpassats
för att bevara den kulturhistoriska miljön med fornlämningar som en sammanhängande del som även
tillgängliggörs och blir en tillgång för både planområdet och tätorten Bro.
Det agrara kulturlandskapet bebyggs. Den nya bebyggelsen ges en sammanhållen karaktär men skalan
differentieras i relation till topografi och de befintliga riktningarna i det storskaliga landskapet.
Gränszonen mellan bebyggelse och obebyggd mark utformas så att höga natur- och kulturvärden
bevaras och i möjligaste mån också tillgängliggörs. De områden som inte exploateras bevaras som
natur med ett skötselprogram som bevarar och stärker naturvärdena och utvecklar rekreationsvärdena.
Området som helhet inriktas mot verksamheter av mindre störande karaktär och en generell störningsbestämmelse har införts i planen.
Vattenplaneringen är en väsentlig del i utformningen och sträng hänsyn till den känsliga recipienten
Broviken i Mälaren är en förutsättning för exploateringen. Därför ligger flera detaljerade utredningar
för hur gatu- och marknivåer och dagvattenhantering ska genomföras som grund till planförslaget.
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Hur samrådet har bedrivits
Kommunstyrelsen gav den 15 april 2015 § 47 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan
för Klövberga (Bro Önsta 2:13 m.fl.). Planområdet kallades då Kärrängen och Klöv. På grund av en
fastighetsreglering har namnen på den största fastigheten ändrats från Bro Önsta 2:10 till 2:13.
Planen handläggs genom normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Till grund för förslaget finns
ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014.
Detaljplaneförslaget var under tiden 31 maj 2016 – 31 juli 2016 utsänt för samråd och skickades till
berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/klovberga). Samrådet annonserades i Upplands-Bro
bladet den 4 juni och i Mitt i Järfälla den 31 maj 2017 samt Mitt i Upplands-Bro den 7 juni 2016.
Öppet hus hölls i biblioteket i Brohuset den 7 juni klockan 17.30-19.30. Fyra personer deltog.

Hur granskningen har bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2021 § 58 att sända ut förslag till detaljplan för Klövberga
etapp 1, nr 1506, på granskning enligt reglerna för normalt förfarande.
Detaljplaneförslaget var under tiden 5 november – 6 december utsänt för granskning och skickades till
berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum och i Brohuset samt på
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/klovberga). Granskningen kungjordes i Dagens Nyheter
och Svenska Dagbladet den 5 november samt annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 5 november
2021.

Inkomna synpunkter, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 19 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom
2 synpunkter efter granskningsperiodens slut varav båda har begärt förlängd svarstid. Sena synpunkter
behandlas på samma sätt som de synpunkter som inkommit under remisstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2022-01-21

2

Lantmäteriet

inkom 2021-11-26

3

Trafikverket

inkom 2021-12-17

4

Försvarsmakten

inkom 2021-11-19

5

Länsstyrelsen Uppsala

inkom 2021-11-25

Kommunala nämnder
6

Bygg- och miljönämnden

inkom 2021-11-15

7

Vänsterpartiet

inkom 2021-11-15

8

Näringslivsrådet

inkom 2021-12-06

9

Kultur- och fritidsnämden

inkom 2022-01-26

Övriga remissinstanser
10 Vattenfall Eldistrubtion AB
Detaljplan för Klövberga etapp 1, nr 1506
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11 Kommunalförbundet Norrvatten

inkom 2021-11-11

12 Käpplaförbundet

inkom 2021-11-24

13 Skogsstyrelsen

inkom 2021-11-24

14 Swedavia AB

inkom 2021-11-30

15 EON Värme Sverige AB

inkom 2021-12-01

16 Region Stockholm Trafilförvaltningen inkom 2021-12-06
17 EON Energidistrubition AB

inkom 2021-12-03

18 Svenska kraftnät

inkom 2021-12-06

19 Företagarna

inkom 2021-12-06

Övriga (ej sakägare)
20 Privatperson 1

inkom 2021-11-29

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

Statliga myndigheter
1
1.1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2022-01-21

Översvämningsrisk
Sedan samrådsskedet har kommunen tagit fram en skyfallsutredning (Norconsult, 2018-09-10).
Skyfallsutredningen visar hur ett 100-årsregn påverkar planområdet och intilliggande områden.
Kommunen behöver även i planhandlingarna visa att planområdet är lämpligt utifrån ett 100-års
regn med klimatfaktor. En klimatfaktor ska inkluderas för att bedöma översvämningsrisken i ett
förändrat klimat.

1.2

Dammar och diken föreslås som skyddsåtgärder inom planområdet för att väg 840 inte ska
översvämmas vid ett skyfall, vilka kommunen till stor del har reglerat på plankartan. Dock så
föreslår skyfallsutredningen (Norconsult 2018-09-10) att ett svackdike längs med planområdets
huvudgata (i norr) behöver säkerställas. Detta svackdike är, såvitt Länsstyrelsen kan se, inte
reglerat på plankartan. Kommunen behöver motivera detta val i planhandlingarna eller reglera
åtgärden på plankartan.

1.3

Övrigt gällande planens genomförbarhet
Vattenskyddsområde
Enligt planbeskrivning och PM Dagvatten (Structor, 2021-02-15) ligger planområdet strax
utanför sekundär zon i Östra Mälarens vattenskyddsområde. Enligt Länsstyrelsens GIS-skikt
ingår dock östra delen av planområdet, och fastighet Bro-Önsta 2:13, i vattenskyddsområdet.
Fastighet Klöv och Lilla Ullevi 1:5 ligger helt inom vattenskyddsområdet. Planhandlingarna bör
uppdateras med denna information. Länsstyrelsen upplyser om att vid genomförandet av planen
behöver föreskrifterna för vattenskyddsområdet beaktas/följas.
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I övrigt vidhåller Länsstyrelsen vad som framfördes i samrådet med avseende på
dagvattenhantering och vattenskyddsområdet.
Kommentar
1.1

Kommunen noterat yttrandet och kompletterar planhandlingarna med att planområdet är
lämpligt utifrån ett 100-års regn med klimatfaktor. Skyfallsutredningen är uppdaterad med de
senaste lösningarna som föreslås i dagvattenutredningen.

1.2

Kommunen kompletterar legenden på plankartan med reglering av svackdike inom
användningen Huvudgata.

1.3

Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med information om att den östra delen av
planområdet, och fastighet Bro-Önsta 2:13 ingår i vattenskyddsområdet och att fastighet Klöv
och Lilla Ullevi 1:5 ligger helt inom vattenskyddsområdet. Kommunen har även kompletterat
genomförandebeskrivningen med information att föreskrifterna för vattenskyddsområdet
behöver beaktas/följas vid plangenomförandet.

2

Lantmäteriet

inkom 2021-11-26

2.1

Lantmäteriet har inte kunnat återfinna någon beskrivning av hur x-området ska genomföras.

2.2

Lantmäteriet har svårt att bedöma rimligheten och skäligheten i att exploatören delfinansierar en
dagvattenledning utanför planområdet då det (såvitt Lantmäteriet kan se) inte framgår tydligt
hur stor del som exploatören ska finansiera eller vilken totalsträcka det rör sig om.
Vidare sägs på s. 51 att Fastighets AB Kärrholmen AB ansvarar för samtliga
exploateringskostnader, men på s. 46 sägs att konsekvensen av exploateringsavtalet förväntas
bli att exploatören finansierar huvuddelen av de allmänna anläggningarna inom planområdet.
Eventuellt skulle det kunna förtydligas vad som gäller.

Kommentar
2.1

På sida 29 i planbeskrivningen står det om att anslutning skapas till nyanlagda och befintliga
gångstigar inom naturområdet i väster. Utformningen framgår av plankartan.
I samband med bildande av allmän platsmark är det kommunen som ansöker om att bilda
servitut för x-område och bekostar förrättningskostnaderna. Genomförandet av x-området
ingår i kvartersmarken vilket innebär att exploatören utför utbyggnaden av den.

2.2

Dagvattenledningen är en förutsättning för att detaljplanen ska kunna genomföras.
Uppdimensioneringen av dagvattenledningen är under projektering just nu och en
totalsträcka är inte känd i dagsläget. Kommunen ansvarar för och bekostar flytt samt
uppdimensionering av dagvattenledningen utanför planområdet för att anslutas till
kommunens befintliga dagvattennät.
Kommunen har uppdaterat planbeskrivningen med information om att exploatören finansierar
huvuddelen av de allmänna anläggningarna inom planområdet.

3
3.1

Trafikverket

inkom 2021-12-17

Luftfart
Höga byggnader föreslås i planen, som mest upp till 85 meter ovanför nollplan. Det framgår
inte av handlingarna om flyghinderanalys beställts. En flyghinderanalys behöver beställas, om
det inte redan gjorts, samt dess slutsatser behöver redovisas i planhandlingar.

3.2

E18
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Planområdet ligger nära E18 och trafikplats Bro, som utgör riksintressen för
kommunikationsanläggningar. E18 ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Även framtida utbyggnadsmöjligheter ingår i
riksintresset.
Plankartan skulle tydligare redogöra för fastighetsgränser och vägkant, kopplat till Trafikverkets
vägar. Detta för att kunna läsa av avstånd mellan kommunens planerade åtgärder och vägen.
Trafikverket har för att kunna mäta avstånd efterfrågat och fått ta del av kommunens plankarta i
pdf, med vägkanter inritade. Den karta som använts redovisas i bilaga 1. Trafikverket noterar att
det är ca 30 meter från vägkant till plangräns i nordöstra hörnet, samt cirka 50 meter från
vägkant till byggnad.
3.3

Väg 840, övrigt statligt vägnät
Kommunen föreslår en ny cirkulationsplats på väg 840, med syfte att möjliggöra den nya
infarten till Klövberga området. Föreslagen cirkulation har behandlats i Trafikverkets så kallade
Typfallsgrupp och det har tagits ett ställningstagande att det inte innebär att en vägplan behöver
tas fram, utan att det är en åtgärd som kommunen kan göra i egen regi, men som bevakas av
Trafikverket som vi sedan slutbesiktar och tar över. För att ta del av ställningstagande, se bilaga
2.
Kommunen planlägger i planförslaget statlig väg ny cirkulation på väg 840 med VÄG.
Normalt tillåter inte Trafikverket att kommunen planlägger statlig infrastruktur. I detta fall finns
ett par anledningar till att det kan vara möjligt att kommunen planlägger cirkulationsytan. Dels
ger det kommunen rådighet inför åtgärden att bygga om cirkulationsplatsen, och dels är
markfrågan en viktig fråga att ha klar.
Det är viktigt att kommunen inte planlägger Trafikverkets vägområde med annat än VÄG.
Vidare måste området VÄG stämma överens med Trafikverkets framtida vägområde (vägkant
plus dike/sidoområde). Kommunen behöver därmed säkerhetsställa att det vägområde som
behövs för framtida skötsel av väg 840 ska finnas.
Utifrån kommunens kartmaterial i bilaga 1, noterar Trafikverket att kommunen planlägger
prickmark cirka 2-4 meter från framtida vägkant samt byggnader cirka 15 meter från framtida
vägkant. Kommunen måste som sagt säkerhetsställa att kvartersgräns ligger utanför
Trafikverkets framtida vägområde. Om detta görs kan Trafikverket gå med på föreslagen
lösning i plankarta.
Kommunen föreslår slänt cirka 7 meter från vägkant samt dagvattendamm cirka 15 meter från
väg 840. Det är inte säkerhetsställt att dessa dammar och tillhörande dagvattenledningar inte
negativt kommer påverka väg 840, vilket behöver säkerhetsställas. Läs synpunkterna under
kapitel ”Dagvatten, geoteknik och översvämningsrisker”.

3.4

Dagvatten, geoteknik och översvämningsrisker
Detaljplanen behöver utreda geotekniska risker (stabilitet, sättning, vattnets eventuella påverkan
på vägkropp/bärighetsförsämring/tjälproblem osv.) för Håtunavägen väg 840 pga. den planerade
dagvattendamm 1, för schaktdjup i lermark, med hänsyn till:
- tömd dagvattendam (nivå +18,62 m),
- med permanent vattennivå (+19,82 m),
- med bräddnivå (+21 m).
Trafikverkets avattningsanläggningar dimensioneras för naturliga flöden och får därför inte
förändras i geometri och/eller vattenmängder än nuläget. Därför, som förhållningssätt, tillåter
Trafikverket inte att externa aktörer tillför dagvatten till Trafikverkets avvattningsanläggningar
(trummor, diken, dräneringar osv.). Trafikverkets vägdiken kan inte heller tillåtas
fördjupas/vidgas.
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Dammarna behöver dimensioneras för att klara av som minst ett 100 års regn likväl som
tillhörande trummor, ledningar mm. Av handlingarna förstår vi det som att dammarna
dimensioneras för ett 20-års regn. Kommunen behöver därmed dimensionera dammen för
bräddning ska klara ett 100 års regn och förtydliga hur det ska klaras.
Kommunen behöver tydliggöra på en ritning hur de tänker sig med avledningen under väg 840
så att det inte riskerar att hamna i Trafikverkets dike och trumma/anläggning. Det vill säga att
kommunen behöver markera ut vilka befintliga samt nya ledningar och avrinningar som
planeras och hur dessa leder vattnet vidare, kopplat till de befintliga ledningar och trummor som
finns där i nuläget. Det är otydligt av nuvarande underlag hur dagvattenanordningarna ska
ordnas kopplat till befintligheter. Som det är nu kan Trafikverket inte, utan att gissa, utläsa
åtgärder och framtida hantering av dagvatten och skyfallsbortledning.
Trafikverket noterar att det under E18 i nordöstra hörnet ovanför Damm 1, finns en trumma/bro
som riskerar att stå med 0,5 meter vatten. Mer information om denna (aktuell höjd mm) samt
riskbedömning och eventuella åtgärder behöver studeras för att kunna omhänderta vatten
nedströms så att vatten inte riskerar att bli stående i underfarten, med risk för hälsa och liv.
Vidare skulle Damm 3 behöva specificeras närmare vad den omhändertar för mängder vatten,
på samma sätt som för Damm 1.
3.5

Buller och luftkvalitet
Vad gäller bullerutredningen saknas fortfarande bullerberäkningar redovisade på högre höjd än
2 meter. Detta bör revideras i utredningen. Trafikverket ser att man för det höga huset har med
en bild på bullernivåer, men det finns inte redovisat konsekvent för övriga byggnader som är
cirka 10-15 meter höga, och det redovisas inte i bifogade bullerkartor.

3.6

Risk, farligt gods
Risk och farligt godsfrågor kopplar bl a till skyddsavstånd till E18, och väg 840 samt dagvatten
och skyfallshantering. För Trafikverkets synpunkter se avsnitt om Riksintresse E18 och Övrigt
berört statligt vägnät väg 840 samt avsnitt Dagvatten, geoteknik och översvämningsrisker.

3.7

Trafik
Den uppskattning av trafik som redovisas som ÅDT verkar rimlig. I trafikutredningen finns få
resonemang om påverkan på E18 och ramperna (d v s om E18 och ramper klarar trafik visat
med en kapacitetanalys). Däremot har Trafikverket haft möte med kommunen i våras. Där
presenterade kommunen en bifogad rapport med Capcal analyser i alla 3 korsningar vid
trafikplatsen. Trots att kanske inte är bästa metoden visar Capcal beräkningar inte någon
köbildning som skulle kunna innebära att köer från en korsning påverkar den andra eller att det
finns omfattande köer på ramperna. Därmed anser Trafikverket att kommunen har visat
påverkan på det statliga vägnätet.

3.8

Hållbarhet och mobilitet/trafiksäkerhet
I planförslaget tydliggörs inte hur framtida busshållsplatser och gång-cykelväg ska anläggas och
anslutas längs väg 840. Detta är en brist och behöver hanteras. Det saknas redan idag
busskoppling till Bro Galopp och det är angeläget att tillgängligheten till kollektivtrafiken
förstärks, vilket vi också vet att kommunen eftersträvar. Vi kan inte se att detaljplanen längs väg
840 möjliggör kollektivtrafikhållplatser eller gång-cykelväg ute på väg 840, de åtgärder som
studeras närmare är de inne i verksamhetsområdet.
Vidare saknas analys och resonemang om framtida hållbara transporter inne på logistik och
verksamhetsområdet. Möjligheten att nyttja mer effektiva transporter och förutsättningar för
elektrifiering är frågor som behöver tydliggöras och möjliggöras i området. Likaså saknas
resonemang i planbeskrivning om p-tal för verksamhetsområdet, vad gäller antal, standard samt
cykelparkering mm. En mobilitetsutredning skulle kunna hitta sådana lösningar, som angelägna
för att minska bilanvändning och främja hållbart resande. Busshållplatser och gång-cykelvägar
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behöver finnas på plats när verksamheterna öppnar upp samt attraktiva cykelparkeringar.
Kommunen kan ansöka om pengar för gång-cykelvägar och framtida kollektivtrafiklösningar
(utanför statligt vägområde) i antingen statlig medfinansiering eller i stadsmiljöavtal. För mer
information se hemsidor:
Statlig medfinansiering: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-statligmedfinansiering-till-regionala-kollektivtrafikanlaggningar-trafiksakerhet-och-miljo/
Stadsmiljöavtal: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/statligt-stodfor-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/
3.9

Bevakningsuppdrag
Kommunen och Trafikverket har sedan en tid tillbaka en dialog och ett utkast till
bevakningsuppdrag (ärende TRV 2021/2589). Detaljplanen kommer att kräva
bevakningsuppdrag och Trafikverket kommer behöva granska de åtgärder som riskerar påverka
Trafikverkets anläggning. Åtgärder som behöver bevakas är bl a anläggande av cirkulation,
anläggande av dagvattenanläggningar, dammar mm. Bevakningsuppdraget ska tecknas mellan
Trafikverket och kommunen innan detaljplanen antas.
Ett tillstånd enligt 39 § väglagen kan krävas för anslutning till huvudgatan.
Det bör även nämnas att det i dagsläget finns ett befintligt tillstånd enligt 39 § väglagen för en
tillfällig byggtrafikanslutning just i det läge som det är tänkt att huvudgatan ska ansluta till
cirkulationsplatsen utmed väg 840). Tillståndet för denna anslutning löper dock ut den 17
januari 2022. Med tanke på kommande exploatering är det rimligt att exploatören ansöker om
att ha kvar denna anslutning längre. Trafikmiljö kan ombesörja denna kontakt. För frågor om
ansökan, kan det göras via Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/tjanster/ansokom/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/

3.10 Övrigt, formalia
Illustrationsplanen som redovisas i planhandlingar har inritade avfartsramper från E18 till Bro
trafikplats (gul markering). Dessa är inte aktuella, och bör därför tas bort ur illustrationsplanen
och planhandlingarna. Samma synpunkt gäller för gestaltnings-programmet, där även
bensinstationen redovisas.
I planbeskrivning sida 45 står under förklaring till Allmän VÄG. ”Kommunen ansvarar för
genomförandet av cirkulationsplats inom området utlagt i detaljplanen som allmän plats VÄG.
För dessa kostnader svarar exploatören och kommunen gemensamt enligt den fördelning som
specificeras i exploateringsavtalet. Trafikverket är huvudman för väg 840. Genomförandet görs
med stöd av avtal mellan Kommunen och Trafikverket.”
Meningen ”Trafikverket är huvudman för väg 840” är inte fel, men kan vara missvisande
eftersom huvudmannaskap är ett ”begrepp inom PBL”. Eftersom området VÄG kommer att
vara både allmän väg och ”PBL-gata” är det viktigt att hålla isär de olika begreppen och således
PBL från väglagen. Därmed bör det stå ”Trafikverket är väghållare för väg 840”. Kanske, men
inte nödvändigtvis, skulle en ytterligare förtydligande mening kunna läggas till:
”Cirkulationsplatsen kommer att ingå i den allmänna vägen”.
3.11 Norra cirkulationsplatsen väg 269/E18 söder om Bro trafikplats
Det kan nämnas att kommunen och Trafikverket påbörjade ett medfinansieringsavtal för en
cirkulation i norra delen av planområdet invid avfartsramp Bro väg 269/E18 för att möjliggöra
en anslutning till bensinstationen. Kommunen valde att inte gå vidare med denna åtgärd i detta
skede.
3.12 Förändrat väghållarskap väg 840
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Trafikverket anser fortfarande att väg 840 i sin helhet vore lämplig att förändra väghållarskapet
för, till ett kommunalt väghållningsområde. Detta då omfattande detaljplaneläggning intill väg
840 planeras och/eller finns sedan tidigare.
Kommentar
3.1

Kommunen har samrådat med Swedavia och Luftfartsverket, under skedet samråd och
granskning, som inte har uttryckt att en flyghindersanalys behövs. Länsstyrelsen har inte
heller utryckt att en sådan analys behövs för detaljplaneförslaget.

3.2

Kommunen har uppdaterat grundkartan med tydligare fastighetsgränser och vägkanter.

3.3

Det är kommunen som ansvarar för genomförandet och bekostar byggnationen av
cirkulationsplatsen på väg 840 och förbättring av dagvattenledningen under väg 840.
Det kommer inför antagande av detaljplanen tecknas ett avtal om bevakningsuppdrag mellan
Trafikverket och Upplands-Bro kommun.
Avtalet ger Trafikverket rätt att genom sin bevakningsledare medverka i genomförandet.
Särskilt skall beaktas att bevakningsledaren kallas till samverkan tidigt i arbetet med att
utforma cirkulationsplatsen så att Trafikverkets krav säkert tillgodoses.
Arbetena ska utföras i samråd med Trafikverket som utser en speciell projektledare för detta.
Trafikverket ansvar i bevakningsuppdraget utgår från att vara kontaktperson och samrådande
part gentemot Kommunen under projektet. Uppdraget består huvudsakligen av att granska
handlingar, utföra platsbesök, delta i syner/besiktningar som berör Trafikverkets
anläggningar, vid behov medverka i byggmöten samt förhandla genomförandeavtal och
eventuella övriga avtal.
Kommunen behåller under hela uppdraget sitt byggherreansvar.
Efter detaljplanen vunnit lagakraft kommer det att tecknas ett genomförandeavtal mellan
Trafikverket och Upplands-Bro kommun. Avtalet reglerar ansvar och kostnader för
utformning och genomförande av de planerade åtgärderna på väg 840.
När systemhandlingar/bygghandlingar och/eller tekniska handlingar färdigställts skall dessa
godkännas av Trafikverket. Handlingarna läggs därefter till grund för genomförandeavtal
som tecknas mellan Trafikverket och Kommunen.
Systemhandling/bygghandling/tekniska handlingar för samtliga åtgärder ska godkännas av
Trafikverket innan genomförandeavtal kan tecknas. Handlingarna ska, tillsammans med detta
avtal, utgöra underlag för ett genomförandeavtal mellan Kommunen och Trafikverket.
Genomförandeavtalet ska reglera byggnadstekniska detaljer, garantitider, trafikföring under
byggnadstiden med mera.
Kommunen noterar synpunkterna gällande väg 840 samt det statliga vägnätet och har inga
planer på att ändra markanvändning från VÄG då det som Trafikverket säger behöver
stämma överens med Trafikverkets framtida vägområde. Kommunen säkerställer att det
vägområde som behövs för framtida skötsel av väg 840 ska finnas genom
bevakningsuppdraget. Kommunen säkerställer även att kvartersgränsen ligger utanför
Trafikverkets framtida vägområde i bevakningsuppdraget. Slänten som föreslås i närheten av
vägkanten och dagvattendammen kommer inte påverka väg 840 negativt då det har setts över i
erforderliga utredningar och bevakningsuppdraget. Se svar 3.4 gällande väg 840 och
dagvattendammar.

3.4

Geoteknik:
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Kommunen har i flera omgångar sedan 2013, genom markägaren och exploatören, låtit utföra
geotekniska fältundersökningar och utredningar av mark- och grundvattenförhållandena för
detaljplaneförslaget.
Undersökningsresultaten finns sammanställda i en Markteknisk undersökningsrapport
(MUR),daterad 2021-02-15.
Utredningen av geotekniska förhållanden finns redovisade i Utrednings PM Geoteknik daterat
2021-02-15.
Utredningsarbetet redovisar följande resultat vad avser sättnings- och stabilitetsförhållanden
inom planområdet och den planerade exploateringen:
•

Topografin och de geotekniska förhållandena inom programområdet innebär att
risken för spontana ras och skred innan exploatering är obefintlig.

•

Uppfyllnader respektive schakter upp till 3 m höjd/djup kan utföras utan att
stabilitetsproblem uppkommer vid projekterade släntlutningar vilket innebär att
Dagvattenmagasin 1 inte påverkar stabiliteten för väg 840 då det har ett djup relativt
vägen på ca 1,6 m (+20,2-+18,6)

•

Leran inom planområdet är (starkt) överkonsoliderad vilket innebär att endast små
sättningar uppkommer vid måttliga uppfyllnader. Uppfyllnaden för Dagvattenmagasin
1 vid väg 840, på som mest ca 1,5 m, ger upphov till sättningar på ca 5 cm vid
magasinet och ca 2-3 cm vid vägen. Frågan om eventuella sättningsreducerande
åtgärder kommer dock att utredas vidare i systemhandlingsskedet.

Exploateringen förändrar inte grundvattensituationen inom planområdet och vid väg 840.
Kommunen förutsätter vidare att vägkroppen är hydrauliskt isolerad från
grundvattenmagasinet varför några förändringar vad avser vägkroppen status t. ex.
bärighetsförändring eller förändrade tjälförhållanden inte är att vänta.
Dagvattenhantering & översvämningsrisk:
Gällande dagvattensituationen inom planområdet och för Trafikverkets vägdike har det redan
studerats i dagvattenutredningen och skyfallsutredningen. Kommunen hänvisar till avsnitt 5.2
”Flöden och skyfall” i dagvattenutredningen för svar på och säkerställande att Trafikverkets
avattningsanläggningar inte påverkas negativt av planförslaget. Kommunen vill belysa
problematiken att dimensionera en eller ett fåtal ledningar för ett 100-årsregn och inte göra
det för alla omgivande ledningar i ledningssystemet. Dammarna och ledningarna är
dimensionerade efter ett 20-års regn och tillsammans med resterande föreslagna
dagvattenlösningar är planområdet anpassat efter ett 100-årsregn. Den översynen av
dagvattenhanteringen som har gjorts från samråd till granskning har inneburit mer avledning
av dagvatten i svackdiken istället för ledningar. Sedan har ytterligare tre dagvattendammar
tillkommit till planområdet, att ledningarna och dammarna är utformade efter ett 20-årsregn
är med andra ord inte några problem. Dagvattenlösningarna är utformade efter uppställda
krav på rening av dagvattnet och kravet att hantera och fördröja ett 20- årsregn (med
regnintensiteten uppräknad med klimatfaktor 1,25).
Sydväst om dagvattendamm 1, i lågpunkten vid inloppet till den befintliga dagvattenledningen
(dimension 600) under väg 840, sker en liten ansamling av vatten varför den ytan inte bör
bebyggas. Ytan föreslås istället nyttjas för dagvattenhantering då en av torrdammarna
placeras där. Norconsult har analyserat faran för människors liv vid ett 100-årsregn efter
exploateringen i Klövberga (baserat på MSB:s klassificering), t.ex. påverkan på
framkomligheten för räddningsfordon, och resultaten visar att det inte finns någon fara för
människors liv i området.
Gällande översvämningsrisk visar skyfallsutredning har utförts som visar att
översvämningsrisken på väg 840 minskar jämfört med nuläget. Kommunen vill även
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poängtera att skyfallskarteringen i tidigare skede inte har tagit hänsyn till de nya föreslagna
dagvattenåtgärderna såsom dammarna och dikena. Skyfallsutredningen har uppdaterats med
de föreslagna dagvattenåtgärderna som ska visa på ett ännu bättre resultat.
För damm 3 finns mer specifik information gällande den i förprojekteringshandlingarna
bifogad till dagvattenutredningen, där står det t.ex. att den tar emot dagvatten från
fastigheter, gata 3 och E18 samt att den utformas med grundzon, slänt i 1:2, dammbotten på
+24,90 samt med en permanent vattenyta på +26,10.
Dimensioneringen av den nya planerade dagvattenledningen utanför planområdet är under
projektering i skrivande stund vilket hindrar kommunen att visa på en ritning hur avledningen
är planerad under väg 840. Det behöver samordnas i detaljprojekteringsskedet med
kommunens vatten- och avloppsavdelning som driver projektet för den nya
dagvattenledningen.
För mer information om väg 840 se svar 3.3.
3.5

Kommunen hänvisar till bullerutredningen som menar att det inte finns några riktvärden för
hotell och andra verksamheter gällande ekvivalent och maximal ljudnivå utomhus. I stället
ställs krav på ljudnivåer inomhus genom Boverkets Byggregler (BBR). Kommunen har
kompletterat bulleravsnittet gällande detta.

3.6

Kommunen noterar yttrandet.

3.7

Kommunen noterar yttrandet och tillägger att det tillkommer en systemanalys för framförallt
om hur den samlade exploateringen i kommunen (både Bro och Kungsängen) påverkar E18
och eventuellt kommunens lokala vägnät som utreder den frågan ytterligare.

3.8

Kommunen noterar yttrandet och hänvisar till svar 16.1, 16.3, 16.4 & 16.5. Kommunen
upplyser om att en spårvägsanalys har gjorts som säkerställt placering och utformning av en
möjlig busshållplats samt att gång- och cykelvägar har utformats med en god standard.
Parkering planeras ske inom kvartersmark. Allmän plats, dvs. vägar bl.a. byggs ut i en första
etapp vilket möjliggör för kollektivtrafik att komma till tidigare snarare än senare i
utbyggnadsprocessen.

3.9

Se svar 3.3.
Gällande tillståndet för den befintliga byggtrafikanslutningen förlängs den till och med den 17
januari 2024. Enligt tidplanen bör detaljplanen för Klövberga etapp 1 vid den tidpunkten
vunnit laga kraft sedan länge och då kommer anslutningen istället vara reglerad enligt Planoch bygglagen istället för Väglagen. En eventuell ytterligare byggtrafikanslutning från BroÖnsta 2:13 hanteras efter att aktuell detaljplan är antagen.

3.10

Illustrationsplanen har, som begreppet själv förklarar, endast ett illustrativt syfte och är inget
juridiskt gällande dokument. Avfartsramperna och bensinstationen i illustrationen har därför
ingen juridisk tyngd.
Kommunen har kompletterat planbeskrivningen med meningen: ”Cirkulationsplatsen kommer
att ingå i den allmänna vägen” under avsnittet Allmän plats VÄG enligt Trafikverkets
önskemål.

3.11

Kommunen noterar yttrandet.

3.12

Kommunen noterar yttrandet och anser att den synpunkten är en större fråga som inte ingår i
detta detaljplaneärende.

4
4.1

Försvarsmakten

inkom 2021-11-19

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Detaljplan för Klövberga etapp 1, nr 1506

Granskningsutlåtande

erga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro - KS 15/0683-80 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro : Granskningsutlåtande & Länsstyrelsens granskningsyttrande antagande Klövberga etapp 1 nr 1506 20220802

12(23)

Kommentar
4.1
5
5.1

Kommunen noterar yttrandet.
Länsstyrelsen Uppsala Län

inkom 2021-11-25

Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL.

Kommentar
5.1

Kommunen noterar yttrandet.

Kommunala nämnder
6
6.1

Bygg- och miljönämnden

inkom 2021-12-08

Bygglovsavdelningens synpunkter
Bygglovsavdelningen bedömer att det är lämpligt att avstånd till tomtgräns anges som
bestämmelse i detaljplanen. Så det är bra om kommunstyrelsen kan få med detta i detaljplanen
för att vi i ett bygglovsskede kan ha en tydlig handläggning. Anpassning på grund av
brandskyddsregler och föreskrifter krävs vid nybyggnad och det är viktigt att det framgår i
bestämmelse vilket avstånd som förväntas i detaljplanen. Bestämmelsen kan utformas så att den
inte är gällande för E-områden.

6.2

Bygglovsavdelningen bedömer att begreppet sällanköpshandel kan vara begränsande och
kommunen bör vara säker på syftet med denna begränsning i detaljplanen. För att det ska vara
tillåtet att göra begränsningar av handeln krävs skäl av betydande vikt. Detaljhandel kan
begränsas till detaljhandel med livsmedel eller detaljhandel med skrymmande varor. Det är även
möjligt att genom begränsning utesluta handel med skrymmande varor, handel med livsmedel
eller handel med både skrymmande varor och livsmedel. Inga andra begränsningar är tillåtna.
(jfr prop. 1996/97:34, sid. 16–17).

6.3

Bygglovsavdelngen vill tillägga att detaljplanens koppling mellan bestämmelser och
beskrivning samt gestaltningsprogram är föredömligt.

6.4

Bygglovsavdelningen ser en risk med att grönytefaktor inte är reglerad i bestämmelse för
kvartersmark.

6.5

Möjligen kan Informationsrutan gällande störningar tas bort för att det inte ska bli en
tvetydighet mot bestämmelsen för industri.

6.6

Miljö- och livsmedelsavdelningens synpunkter i granskningen
Dagvatten
Miljö- och livsmedelsavdelningen ser positivt på att man tänker på dagvattenplaneringen för
kommande etapp 3 redan i denna detaljplan. Även om etapp 3 kommer att hanteras i en separat
detaljplan behöver man ha en helhetssyn över dagvattenhanteringen för hela området som ska
etableras.

6.7

För att få en bättre rening avseende tungmetaller ser miljö- och livsmedelsavdelningen det mer
effektivt att ha en annan typ av rening än oljeavskiljare för att rena dagvattnet från verksamhet
som är kopplade till trafik, såsom bussdepå eller bilservice, innan det kopplas på den
kommunala ledningen.

6.8

Miljö- och livsmedelsavdelningen föreslår att man redan i detta skede har en plan för hur man
ska ta hand om 100-årsregn.
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6.9

Miljö- och livsmedelsavdelningen ser det positivt att man tänker på hur man ska ta hand om
dagvattnet och länsvatten under byggskedet av området. Miljö- och livsmedelsavdelningen ser
det positivt att man tar fram skötselplaner för dagvattendammen i projekteringsskedet.

6.10 Då dagvattnet från området leds till en känslig recipient som Broviken som är ett Natura 2000område är det viktigt att det finns bra fördröjning och rening av dagvattnet från området, samt
att man har undersökt risken för översvämningar i området för att kunna undvika sådana efter
att området färdigställts. Det är även viktigt att utredning av befintliga dagvattenledningar görs
för att veta om de har kapacitet att ta emot mera dagvatten från det nya området.
6.11 Barnperspektiv
I och med att detaljplanen utgör ett område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel
påverkar inte förslaget barn negativ. Planområdet ligger inte heller i anslutning till bostäder eller
annan verksamhet för barn. Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska barnperspektivet beskrivas i
samtliga tjänsteskrivelser. (KF § 4, 2010)
6.12 Som eget yttrande överlämna Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 15
november 2021 till Kommunstyrelsen samt att härutöver uttala vikten av hänsyn till
hästverksamheten vid Bro park.
Kommentar
6.1

Planbestämmelsen om avstånd till tomtgräns togs bort fanns med innan granskningen men
togs bort för en möjlighet och flexibilitet att stycka av fastigheterna i framtiden. Planförslaget
hänvisar istället till de allmänna råden som finns i Boverkets byggregler om skyddsavstånd
och byggnadstekniska lösningar i form av brandskydd.

6.2

En precisering innebär att enbart det som anges i preciseringen är tillåtet. En preciserad
användningsbestämmelse ger alltså mindre utrymme för tolkning än då användningen inte
preciseras. En precisering innebär att planen blir mindre flexibel samtidigt som det blir
tydligt vilket ändamål som avses för området.
Enligt Boverket kan kommunen begränsa detaljhandeln om det finns en särskild utredning
som styrker att det finns skäl av betydande vikt görs begränsningen genom en precisering av
användningen. Skälen till begränsningen/preciseringen av detaljhandel härrör från
Handelsutredningen som togs fram 2014. För sällanköpshandeln finns ett stort utflöde av
köpkraft att hämta omsättning av. I befintliga handelsområdet Brunna planeras i huvudsak
logistik och andra liknande verksamheter. I Skällsta finns en del vakanta lokaler vilket tyder
på att handelsdetaljister inte ser möjlighet att etablera på platsen i någon stor utsträckning.
En möjlighet skulle kunna vara att fylla dessa ytor med något annat än detaljhandel för att
skapa kundflöden och liv; exempel från andra platser är t.ex. lekland, klätterväggar eller
liknande faciliteter, andra kommunala verksamheter eller kontor. För de lokala centrumen i
Kungsängen och Bro är det av fördel om framtida närservice och lokalhandel koncentreras
hit.
Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt är sammanfattningsvis medvetna om vad det är som
användningen tillåter. Det finns ingen tanke om att inkludera handel med skrymmande varor,
handel med livsmedel eller handel med både skrymmande varor och livsmedel. Tanken är inte
heller att konkurrera med de befintliga detaljvaruhandelsverksamheterna och den
livsmedelshandeln som finns inom kommunens centrum.

6.3

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt tackar för synpunkten!

6.4

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt noterar synpunkten och anser att det inte är rimligt
att reglera grönytefaktor då det inte är klart vilka verksamheter som ska etablera sig inom den
här detaljplaneetappen och därmed är det oklart i det här läget hur mycket hårdgjord yta som
behövs utöver byggnadsarean. Detaljplanen möjliggör för grönytor längs med gatorna, att
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stora delar av det som är natur idag förblir natur om man ser på projektets helhet. Hotellet
t.ex. ligger mot en grönzon och fornlämningarna omges av naturmark.
6.5

Enheten för samhällsutvecklingsprojekt tackar för upplysningen och har tagit bort den
generella planbestämmelsen om störningar och risker. Planbestämmelsen härrör från
förslaget att det planeras för storskaliga och småskaliga verksamheter. Som
planbeskrivningen redan påpekar riktas området som helhet mot verksamheter av mindre
störande karaktär, men för att bestämmelsen inte ska bli tvetydig mot användningen Industri,
J, och för att den ska vara tillämpbar i Plan- och bygglagen tas den bort som
planbestämmelse och läggs till som upplysning på plankartan istället. Planbeskrivningens
huvuddrag är även kompletterat gällande ljus, lukt och ljud.

6.6

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt noterar yttrandet.

6.7

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt tackar för synpunkten och kompletterar
planbeskrivningen om alternativ till oljeavskiljare som har en bättre renande effekt från
exempelvis parkerade bilar.

6.8

Det finns en framtagen skyfallskartering utifrån 100-årsregn för nuläget och en framtida
markanvändning. Utredningen visar att översvämningsriskerna utanför planområdet minskar
efter exploateringen. Det beror framför allt på de dagvattendammar och svackdiken som
föreslagits i planområdet. Även torrdamm och växtbäddar och dagvattenmagasin föreslås på
kvartersmark.

6.9

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt tackar för och noterar yttrandet.

6.10

Dagvattensystemet som föreslås beräknas hantera så att allt vatten från gator och
kvartersmark avleds till svackdiken. Med tre nya dagvattendammar finns inte längre behov av
fördröjning av dagvatten inom kvartersmark. När det gäller reningen av dagvatten så är
systemet uppbyggt att klara reningsbehovet. Det som kan behövas på kvartersmark är
oljeavskiljare och motsvarande lösningar för rening av dagvatten vid parkeringsområden och
likande ytor. Se svar 6.7.
Kommunen vill även poängtera att skyfallskarteringen i granskningsskedet inte har tagit
hänsyn till dagvattenåtgärder såsom dammarna och dikena. Skyfallsutredningen är nu
uppdaterad med de föreslagna dagvattenåtgärderna som visar ett bättre dagvattenresultat.
Kommunen har meddelat att den befintliga ledningen kommer att flyttas och läggas i uområdet/prickmarken längs väg 840 och sen vidare i u-området/prickmarken längs
Klövtorpsvägen fram till Sätrabäcken. I samband med det dimensioneras ledningen upp för att
öka avledningskapaciteten till Sätrabäcken och minska risken ytterligare för stående vatten.

6.11

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt noterar yttrandet och har haft med det i
tjänsteskrivelsen i granskningen och har med det i tjänsteskrivelsen inför antagande av
planen.

6.12

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt har beaktat vikten av hänsyn till
hästsportanläggningen Bro park genom:
•

planläggningen av naturmarken mellan hästsportanläggningen och de föreslagna
verksamheterna

•

placeringen av större verksamheter längre ifrån hästsportanläggningen och mer
småskaliga verksamheter närmare hästsportanläggningen.

•

genom lämpligt skyddsavstånd mellan hästsportanläggningen och det nya
verksamhetsområdet. Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt hänvisar till
bullerutredningen som visar tydligt att anläggningen ligger tillräckligt långt ifrån
planområdet för att inte orsaka störningar.
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•

en upplysning om att byggnaderna inte ska verka störande för omgivningen. För
övrigt hanteras störningar av miljöbalken.

Hästsportanläggningen Bro park har fått handlingarna på remiss under samrådet och
granskningen och har valt att inte lämna något yttrande gällande detta.
7
7.1

Vänsterpartiet

inkom 2021-12-08

Eftersom trafikrörelserna vid vissa tider, främst under rusningstrafik kommer att bli ganska
omfattande kan det vara klokt att anlägga en rondell på lv 269 som bekostas av sökande.

Kommentar
7.1

Detaljplanen föreslår redan en cirkulationsplats längs med väg 840 vid huvudinfarten till
planområdet som ansluter till lv 269. Se plankartan för planbestämmelse VÄG som reglerar
cirkulationsplatsen. För dessa kostnader svarar exploatören och kommunen gemensamt enligt
den fördelning som specificeras i exploateringsavtalet.
En cirkulationsplats närmare E18 och längs med lv 269 är inte aktuell då det inte har en
koppling till etapp 1 i Klövberga.

8

Näringslivsrådet

inkom 2021-12-06

8.1

Näringslivsavdelningens synpunkter kring detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1: Det står
att förslaget syftar till att utveckla ett varierat område för verksamheter, logistik och
sällanköpshandel i kombination med att viktiga delar av natur- och kulturmiljö i området
bevaras och tillgängliggörs. Det är bra att det har tydliggjorts i detaljplaneförslaget att syftet är
att utveckla ett varierat område för verksamheter. Viktigt för näringslivsavdelningen att det blir
ett diversifierat område med olika verksamheter/branscher, så att vi undviker att det bara blir
lager och logistik. Viktigt även för näringslivsavdelningen att det finns utrymme för små- och
medelstora företag att etablera sig i området.

8.2

Detta detaljplaneförslaget är väldigt välkommet från näringslivsavdelningens sida, eftersom
både Skällsta och Brunna industriområde är färdig exploaterat, samt att infrastrukturen är hårt
belastat. Att trycka in fler företag på dessa befintliga verksamhetsområdena är inte hållbart, och
vi behöver verkligen ett nytt verksamhetsområde. Detta med anledningen av att vi har tryck på
etableringsförfrågningar där vi inte har bra alternativ att erbjuda dessa när det gäller mark och
lokalförfrågningar.

Kommentar
8.1

Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet.

8.2

Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet och tillägger att det planeras för fler etapper i
Klövberga.

9

Kultur- och fritidsnämnden

inkom 26 januari 2022

9.1

Upplands-Bro mångtusenårig historia skall ses som en tillgång i samhällsbyggandet. Upplands
Bro utvecklas idag i en snabb takt och står inför en fortsatt expansiv framtidsutveckling. I det
arbetet är det viktigt att värna våra gemensamma natur- och kulturmiljöer.

9.2

Detaljplaneförslaget för Klövberga syftar till att utveckla ett varierat verksamhetsområde för
logistik och handel i ett strategiskt läge nära E18 i kombination med att viktiga delar av naturoch kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. Kultur- och fritidskontoret ser positivt
på den uttalade ambitionen om att exploateringen anpassas för att bevara natur- och
kulturmiljöer och att planen ska möjliggöra att allmänhet kan uppleva områdets kvaliteter.
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9.3

Under samrådet påpekades betydelsen av god en byggnadsutformning för att i minsta mån störa
landskapsbilden, däribland framhölls byggnadshöjderna. Det är positivt att grundprincip är att
högre byggnader förläggs utmed E 18 och att byggnadshöjderna och tomtstorlekarna anpassas
för att området inte ska ge ett allt för storskaligt intryck mot väg 840.

9.4

I nära anslutning till planområdet ligger Lilla Ullevi, en forntida kultplats, som
exploateringsgrävts och presenterades i rapporten ”Lilla Ullevi – den heliga platsens geografi”
2010. Den pekar på områdets lokala och regionala mycket stora betydelse. Det är därför viktigt
att extra stort hänsynstagande tas vid en eventuell exploateringen.

9.5

Kultur-och fritidskontoret noterar inkomna synpunkter beträffande att jordbruksmark tas i
anspråk. Tillgången på jordbruksmark minskar i världen samtidigt som behovet ökar. I Sverige
försvinner en stor del på grund av exploatering. Detta är något som vi även ser i Upplands-Bro.

Kommentar
9.1

Kommunen noterar synpunkten.

9.2

Kommunen noterar synpunkten och poängterar att vägarna och naturområdena blir allmän
platsmark vilket möjliggör för allmänheten att uppleva områdets kvaliteter.

9.3

Kommunen noterar synpunkten.

9.4

Kommunen noterar synpunkten och hänvisar till planbeskrivningens avsnitt om fornlämningar
att lämpliga skyddsavstånd har vidtagits till lämningarna i samråd med Länsstyrelsen.

9.5

Kommunen noterar yttrandet och hänvisar till den lokaliseringsprövningen som har gjorts för
detaljplaneförslaget som visar att området har ett logistiskt gynnsamt läge nära E18 varför
det föreslås för verksamheter trots jordbruksmarkens klassning.

Övriga remissinstanser
10 Vattenfall Eldistribution AB

inkom 4 november 2021

10.1 Vattenfall Eldistribution AB har inga elnätsanläggningar inom området för aktuell detaljplan
och har därför inget att erinra i ärendet.
Kommentar
10.1

Kommunen noterar yttrandet.

11 Kommunalförbundet Norrvatten

inkom 2021-11-11

11.1 Norrvatten har en befintlig stålledning dimension med tillhörande ledningsrätt i närheten av
planområdet, direkt söder om Håtunavägen. Planförslaget kan komma att påverka Norrvattens
ledning i anslutning till ny/förändrad korsning Håtunavägen-Klövtorpsvägen. För att se hur/om
ledningen påverkas krävs samråd med Norrvatten i vidare projektering. Ev flytt av Norrvattens
ledning bekostas av part som initierar flytten.
Kommentar
11.1

Kommunen och exploatör ska samråda med Norrvatten gällande ledningen vidare i
detaljprojektering. Exploatören finansierar den ledningssamordning som är nödvändig.

12 Käpplaförbundet

inkom 2021-11-24

12.1 Käpplaförbundet har tagit del av förslag till rubricerad detaljplan för klövberga etapp 1 i
Upplands-Bro kommun. Förbundet har inga anläggningar i området som kan påverkas av den
föreslagna planen. Förbundet har i övrigt inga synpunkter.
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Kommentar
12.1

Kommunen antecknar yttrandet.

13 Skogsstyrelsen

inkom 2021-11-24

13.1 Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken, gällande
skogliga åtgärder på skogsmark. Verksamhet rörande detaljplanläggning är inte att betrakta som
skogsbruksåtgärd.
13.2 Inom området finns kulturmiljöer som stensättningar, gammal väg, gravfält, husgrunder med
mera. Se karta. Det kan även finnas oidentifierade lämningar som inte finns registrerade.
Kommentar
13.1

Kommunen noterar yttrandet.

13.2

Detaljplanen har behandlat kulturmiljöer vilket finns beskrivet i planbeskrivningen.

14 Swedavia AB

inkom 2021-11-30

14.1 Rubricerat planförslag har ingen påverkan på Stockholm Arlanda Airport eller Bromma
Stockholm Airport. Därmed har Swedavia ingen erinran i ärendet.
Kommentar
14.1

Kommunen noterar ärendet.

15 EON Värme Sverige AB

inkom 2021-12-01

15.1 E.ON Energiinfrastruktur AB (fd E.ON Värme Sverige AB) har idag huvudledningen till och
från Högbytorp genom området, där försörjning av nya byggnader kan ske om
pumpstation/tryckregleringsstation byggs. Vår ledning måste beaktas vid byggnation av
området. Se bifogade två filer som skickades till er i juli 2016.
15.2 I området finns även en gasledning. Ragn-Sells är ägare av gasledningen, som är tömd och satt
ur drift sedan ca 1,5 år. (gasfrihetsintyg bifogas) E.ON undersöker gärna möjligheten att ansluta
de kommande fastigheterna till fjärrvärme eller bistår gärna med andra eventuella
energilösningar.
Kommentar
15.1

Kommunen tackar för yttrandet har kompletterat plankartan med en yta för
pumpstation/tryckregleringsstation nära huvudgatan där transitledningen finns utbyggd.

15.2

Kommunen noterar yttrandet och framför det till exploatör.

16 Region Stockholm Trafikförvaltningen

inkom 2021-12-06

16.1 Region Stockholm saknar en tydlig koppling till RUFS 2050 samt en beskrivning om hur
planförslaget förhåller sig till den regionala utvecklingen som pekas ut i RUFS 2050. Regionen
anser därför att en sådan beskrivning bör tillkomma innan antagande eftersom planområdet är
utpekat i RUFS. Särskilt viktigt är beskrivning om hur tillgänglighet, möjliggörande för
samverkan mellan olika trafikslag, samt bidrag till ett mer miljöeffektivt och konkurrenskraftigt
transportsystem ska nås.
16.2 Region Stockholm anser att det är viktigt att planen ger förutsättningar för att möjliggöra för att
resa hållbart. Därför ser regionen positivt på att gatorna inom planområdet utformas för att både
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kollektivtrafik och cykel ges goda förutsättningar. Regionen anser att om andelen för hållbara
transporter ska vara högre än 20-10 % bör även andra åtgärder undersökas som kan bidra till att
hållbara resor väljs före bilen. Regionen vill påpeka att färdmedels-fördelningen i kommunen
låg år 2019 på bil 37 %, kollektivtrafik 32 % och gång och cykel 31 % (år 2019). Regionen vill i
sammanhanget kring hållbara resor lyfta fram att Trafikverket har en åtgärdsvalsstudie under
uppstart där tågtrafikens förutsättningar för bland annat utökad trafik till Bro/Bålsta ska
studeras.
16.3 Trafik
Det framgår inte av underlaget hur många arbetsplatser som kommer att tillkomma och därför är
det svårt för regionen att bedöma behov av utökad trafik. Det bör således framgå hur många
arbetsplatser som tillkommer i planbeskrivningen. I trafikutredningen finns en siffra att 772
sysselsatta tillkommer. Enligt de riktlinjer för planering av kollektivtrafik som regionen
tillämpar ska antalet arbetsplatser minst uppgå till 1250 – 3300 för att kunna erbjuda minst
halvtimmestrafik. Om antalet bostäder och arbetsplatser är begränsat är det ofta inte
samhällsekonomiskt lönsamt med en turtäthet på minst halvtimmestrafik. Av denna anledning
bedrivs därför begränsad trafik i sådana områden.
16.4 Framkomlighet
Det är viktigt att de mått som angivits i ritningsförteckningen följs och genomförs. Regionen
vill upplysa kommunen om att en utvecklad riktlinje för utformning av infrastruktur med
hänsyn till buss (RiGata-Buss) är framtagen och finns på regionens hemsida. RiGata-Buss ska
följas vid all planläggning som berör regionens busstrafik.
16.5 Genomförande
Vid placering och utformning av eventuella busshållplatslägen inom planområdet ska Region
Stockholms trafikförvaltning kontaktas.
Kommentar
16.1

Kommunen hänvisar till sida 16-17 där det finns ett tydligt avsnitt om Regionala planer och
RUFS samt dess koppling till detaljplanen. Kommunen har dock utvecklat avsnittet om RUFS
ytterligare och vill tillägga att det tillkommer flera etapper i Klövberga och även framtida
bostäder på andra sidan Håtunavägen. Det kan ge bättre underlag för att kunna arbeta för att
öka tillgänglighet, möjliggörande för samverkan mellan olika trafikslag samt bidrag till ett
mer miljöeffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem.
Kommunen har lagt till ett avsnitt om den kommande fördjupade översiktsplanen för Bro i
planbeskrivningen som behandlar ett regionalt perspektiv för cykelstråk. Det planerade gångoch cykelstråket genom planområdet kommer att bli en del i ett kommunalt gång- och
cykelstråk mot verksamhetsområdet Högbytorp i norr och även kunna ansluta till ett framtida
gång- och cykelstråk längs väg 269 mot Håbo-Tibble. Detaljplaneförslaget bidrar till att
tillgänglighet, möjliggörande och samverkan för gång- och cykeltrafik ökas. Frågan om att
öka tillgänglighet och möjliggöra för samverkan mellan flera trafikslag samt bidragandet till
ett mer miljöeffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem utanför planområdet noteras av
kommunen.

16.2

Kommunen noterar synpunkten. För övrigt se svar ovan.

16.3

Kommunen noterar synpunkten och vill förtydliga att det inte är bestämt än vilka
verksamheter som tillkommer området och det blir därmed svårt att räkna på antalet
arbetstillfällen. Kommunen hänvisar även till programområdet för Klövberga och att det kan
tillkomma många fler arbetstillfällen i etapp 2 och 3 än det som står i trafikutredningen.
Exploatören och kommunen hoppas på att det kan finnas ett framtida forum för att diskutera
turtäthet med Region Stockholm Trafikförvaltningen när verksamhetsområdet bemannas.
Ambitionen är att programområdet med etapp 1-3 är fullt utbyggt och verksamheterna fullt
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bemannade om tidigast 10 år. I det stadiet har det sannolikt tillkommit fler arbetstillfällen och
boenden på andra sidan Håtunavägen, vilket ger mer underlag och behov att arbeta för ett
mer hållbart transportsystem.
16.4

Kommunen noterar yttrandet och kompletterar sida 29 i planbeskrivningen med en mening om
att (RiGata-Buss) har följts i planförslaget genom bl.a. utförandet av en körspårsanalys för
busshållplats.

16.5

Kommunen noterar yttrandet och poängterar att en spårvägsanalys har gjorts som säkerställt
placering och utformning av en möjlig busshållplats.

17 EON Energidistribution AB

inkom 2021-12-03

17.1 E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har följande
synpunkter. Dom E områden som blivit avsatta i plankartan bedöms i nuläget räcka i antal och
att dom även har en bra placering. Att uppmärksamma är att detta planärende innebär ett
kommande effektbehov som kommer föra med sig omfattande åtgärder från E.ONs sida som
kan vara tidskrävande.
Kommentar
17.1

Kommunen noterar synpunkten.

18 Svenska Kraftnät

inkom 2021-12-06

18.1 Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2016-07-05 svarat på berörd remiss. Utöver tidigare
lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag.
Kommentar
18.1

Kommunen noterar ärendet.

19 Företagarna

inkom 2021-12-06

19.1 Företagarna i Upplands-Bro tackar för möjligheten att framföra synpunkter på förslaget. Arbetet
med den nya detaljplanen för Klövberga är viktigt för att utveckla kommunen och viktigt för
Företagarna – Sveriges största företagarorganisation – i vårt arbete för ett ännu bättre lokalt
företagsklimat. Företagarna i Upplands-Bro deltar även specifikt i arbetet för ett förbättrat lokalt
näringsklimat och ökad trygghet i Bro, genom sina olika engagemang i såväl föreningen Bro
Utveckling som kommunens projekt Omdaning Bro.
19.2 Den tidigare i höstas publicerade årliga rankningen av kommunernas företagsklimat innebar att
kommunen för första gången på 6 år fick en försämrad placering och därtill påtagligt, från plats
12 till plats 50. Detta illustrerar enligt vår mening behovet av ytterligare insatser bl a inom just
de områden som vi lyft fram i en rad tidigare yttranden och senast gällande FÖP Bro: ett
starkare näringslivs-perspektiv i alla kommunala beslut, tillgången till mark och lokaler,
behovet av goda kommunikationer via alla trafikslag i kommunen och att göra kommunen än
mer attraktiv via sin bostadsförsörjning.
19.3 Gällande Klövberga är det framför allt frågan om en förbättrad tillgång till mark och lokaler för
de mindre lokala företagen - inte bara för stora lager- och logistikföretag – som måste stå i
fokus. Om inte våra lokala företag kan växa och frodas här kommer de att flytta. Mot den
bakgrunden instämmer vi helt med Bygg- och miljönämndens yttrande i samrådsskedet: ”syftet
att anlägga ett varierat verksamhetsområde, där storskaliga verksamheter skiljs från
nyföretagsområden bör tydligt avspegla sig i planen, t ex genom bestämmelse om minsta och
största fastighetsstorlek.”
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19.4 Vi noterar därför med stor förvåning och besvikelse i samrådsredogörelsen att detta viktiga
perspektiv inte fått genomslag, med hänvisning till att ”exploatörens ambition är att behålla
området i en fastighet.” Detta kan säkert vara korrekt men utgör enligt vår mening inget
argument mot att i planen säkerställa att inte endast storskaliga verksamheter, såsom lager och
logistik, kommer att etableras utan även lokaler för de mindre lokala företagen.
19.5 Som planförslaget ser ut f n skulle resultatet mycket väl kunna bli en byggnad på varje tomt
vilket skulle missgynna mindre lokala företag påtagligt. Därför kräver vi en tydligare reglering i
samma anda som bygg- och miljönämndens tidigare förslag, i form av att byggnadsarean
maximeras på minst hälften av området så att storskalig verksamhet därmed endast kan bedrivas
i en del av området och inte hela. Även andra åtgärder bör övervägas i detaljplanen för att uppnå
detta angelägna syfte.
Kommentar
19.1

Kommunen noterar yttrandet och ser fram emot detaljplanearbetet i projektet Omdaning Bro.

19.2

Kommunen noterar synpunkten.

19.3

Kommunen noterar synpunkten och menar att variationen i verksamhetsområdet speglas
tydligt i kvarterens olika storlekar, med både gles och tät kvartersstruktur som ger möjlighet
för olika typer av verksamheter att etablera sig på platsen.
Tomternas storlek är beroende av områdets topografi och verksamheternas olika behov.
Eftersom det i nuläget inte är känt vilka verksamheter som kommer att etablera sig i området
är det viktigt att behålla flexibilitet i planen och inte göra den för detaljerad. Bestämmelser
om minsta fastighetsstorlek är därför olämplig i den här planen.

19.4

Tanken är inte att konkurrera med till exempel verksamheter som ICA i Brunna. Se svar 6.2.

19.5

Kommunen noterar yttrandet och hänvisar till illustrationsplanen som påvisar variationen av
och den önskade uppdelningen mellan storskaliga verksamheter, småskaliga verksamheter,
nyföretagsområdet och hotell- och dagkonferenscentret.

Övriga (ej sakägare)
20 Privatperson 1

inkom 2021-11-29

20.1 Vi har tidigare då detta projekt startade bidragit med synpunkter. Undertecknad och även LRFUpplands-Bro är av den åsikten att det inte är hållbart att exploatera jordbruksmark. I synnerhet
när kommunen försöker framstå att man vill ha ett hållbart samhällsbygge och ge sken av att
dom planer som görs upp ska vara hållbara över tid.
20.2 Gång och cykelväg G/c väg
Det som kan vara positivt i detta sammanhang är att gc- väg är inritad norrut vidare mot E-on
och Högbytorp på aktuellt område. Det kan innebära att vi som fastighetsgrannar i framtiden
undgår att behöva upplåta bördig jordbruksmark till g/c – väg. Jordbruksmark som en gång
exploaterats kan Aldrig återställas till livsmedels produktion! Så är det! Vi producerar närodlade
vegetabilier och har även investerat i en småskalig stenkvarn. Den bördiga jordbruksmark vi
äger och brukar tänker vi fortsätta odla på. Den är alldeles för värdefull både för oss som
producenter och dom kommuninvånare som köper våra förädlade produkter.
Kommentar
20.1

Kommunen håller med om att när jordbruksmark omvandlas till kvartersmark går den inte att
återta, handlingen är irreversibel. I kommunen finns en efterfrågan på tomter för
verksamheter och de nya verksamheterna kommer att skapa arbetstillfällen. Planerad handel,
restaurang och hotellverksamhet bidrar även till ekonomisk tillväxt inom området. Även
lantbruk är en bransch som är beroende av flera andra verksamheter och ser till att service
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bibehålls på landsbygden och att landskapet hålls öppet. Dock kommer den nya verksamheten
inom planområdet generera en större ekonomisk produktivitet än vad åkermarken ger idag.
När det gäller ekonomisk generering bedöms det planerade verksamhetsområdet vara mer
fördelaktigt än nollalternativet.
Samhällsekonomiskt är det lämpligt att anlägga verksamheter, som logistikanläggningar, i
anslutning till befintliga trafikleder för att minska behovet av nybyggnation av vägar och
transporter. Planområdet är beläget intill E18, i ett strategiskt läge i regionen, men innebär
även att tidigare oexploaterad mark tas i anspråk vilket innebär att lokal infrastruktur saknas.
Medan jordbruksmark har nationell betydelse så medger miljöbalken att brukningsvärd
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om väsentliga
samhällsintressen behöver tillgodoses och om behovet inte kan tillgodoses genom att annan
mark ianspråktas. I detta fall finns det stor efterfrågan i kommunen att etablera verksamheter
av olika slag, vilket i sig är ett stort allmänt intresse då det bidrar till många arbetstillfällen
samt att lokaliseringsmässigt är läget bättre lämpat för ett verksamhetsområde än ett jordbruk
som inte är i bruk.
20.2

Kommunen noterar yttrandet.

Resultat av granskningen
Redaktionella ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen:
Plankartan
•

•
•
•
•

Den generella bestämmelsen om störningar och risker har formulerats som en upplysning på
plankartan istället för en planbestämmelse för att inte vara tvetydig mot bestämmelsen
Industri, J, då störningar och risker hanteras av miljöbalken och inte av plan- och bygglagen.
Detaljplanens huvuddrag har även förtydligats gällande detta.
Kommunen uppdaterar grundkartan med tydligare fastighetsgränser och vägkanter.
I legenden på plankartan har förklaringen till användningen Huvudgata kompletteras med
svackdike i enlighet med Länsstyrelsens yttrande.
Användningen E, teknisk anläggning för transformatorstation, har kompletterats med en
indexsiffra (E1) då transformatorstation är en precisering av användningen teknisk anläggning.
Användningen E2, teknisk anläggning för pumpstation har kompletterats på plankartan.
Tillägget av pumpstation får ingen omgivningspåverkan för allmänheten eller påverkar miljön
inom planområdet och placeras inom redan utritad kvartersmark. Ändringen/justeringen
bedöms därmed vara av redaktionell art och föranleder inte ny granskning av planförslaget.

Planbeskrivningen
•

•

Detaljplanens huvuddrag har kompletterats med meningen: ”Med hänsyn till omgivningen är
det av stor vikt att byggnader, anläggningar och skyltar ska ges en sådan utformning och
placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte verkar störande. Det framtagna
gestaltningsprogrammet som ligger till grund för planförslaget har satt ramar och principer för
ljussättning.”
På sida 29 har planbeskrivningen kompletterats med meningen: ”Enligt Länsstyrelsens GISskikt ingår även östra delen av planområdet, och fastighet Bro-Önsta 2:13, i
vattenskyddsområdet. Fastighet Klöv och Lilla Ullevi 1:5 ligger helt inom
vattenskyddsområdet.”
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•

•

•

•
•

•
•
•

Sida 30 i planbeskrivningen är kompletterad med meningen: ”För att få en bättre rening
avseende tungmetaller kommer alternativ till oljeavskiljare installeras i marken som kan skilja
partikelbundna föroreningar och har också en renande effekt på lösta föroreningar av
dagvattnet från parkerade bilar.”
Planbeskrivningen är kompletterad med meningen: ”Den utvecklade riktlinjen för utformning
av infrastruktur med hänsyn till regionens busstrafik (RiGata-Buss) har följts i planförslaget
genom bl.a. utförandet av en körspårsanalys för busshållplats.” på sida 28.
Planbeskrivningen är kompletterad med ett avsnitt om den pågående fördjupade
översiktsplanen för Bro för tydligare koppling till RUFS 2050 på sida 13 samt en
kompletterad beskrivning av RUFS 2050 på sida 15-16.
Planbeskrivningen har kompletterats att planområdet är lämpligt utifrån ett 100-års regn med
klimatfaktor.
Planbeskrivningen har kompletterats med meningen: ”Den östra delen av planområdet och
fastighet Bro-Önsta 2:13 ingår i vattenskyddsområdet. Fastighet Klöv och Lilla Ullevi 1:5
ligger helt inom vattenskyddsområdet.”
Planbeskrivningen har kompletterats med om information om teknisk anläggning för
pumpstation.
Genomförandebeskrivningen i planbeskrivningen har kompletterats med meningen: ”vid
genomförandet av planen behöver föreskrifterna för vattenskyddsområdet beaktas/följas.”
Genomförandebeskrivningen i planbeskrivningen är kompletterad med meningen:
”Cirkulationsplatsen kommer att ingå i den allmänna vägen” under avsnittet Allmän plats
VÄG på sida 45.

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Kontoret bedömer att
de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning är av så begränsad omfattning att en
ny granskning av planförslaget inte behöver göras.

Underlagsmaterial
•
•
•
•

Kopior av inkomna synpunkter under granskningen.
Länsstyrelsens yttrande i granskningen
Samrådsredogörelse, daterad 2021-10-27
Kopior av inkomna synpunkter under samrådet

Materialet går att beställa från kommunens Plan- och exploateringsenhet.
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Enheten för Plan- och exploatering
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Avdelningschef
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Planarkitekt
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Projektledare mark- och exploatering
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Datum

Beteckning

2022-01-21

402-75243-2021

Enheten för bostäder och fysisk planering
Sofie Norrgård

Upplands-Bro kommun
Dnr KS 15/0683
kommunstyrelsen@
upplands-bro.se

Detaljplan för Klövberga etapp 1 i Upplands-Bro kommun
Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen
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. Länsstyrelsens yttrande utgår från innehållet
i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån våra ingripandegrunder i 11 kap. 10 § PBL att
kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör
översvämningsrisk.
Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter gällande planens genomförande
avseende vattenskyddsområde.
Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Översvämningsrisk
Sedan samrådsskedet har kommunen tagit fram en skyfallsutredning (Norconsult,
2018-09-10). Skyfallsutredningen visar hur ett 100-årsregn påverkar planområdet
och intilliggande områden. Kommunen behöver även i planhandlingarna visa att
planområdet är lämpligt utifrån ett 100-års regn med klimatfaktor. En klimatfaktor
ska inkluderas för att bedöma översvämningsrisken i ett förändrat klimat.
Dammar och diken föreslås som skyddsåtgärder inom planområdet för att väg 840
inte ska översvämmas vid ett skyfall, vilka kommunen till stor del har reglerat på
plankartan. Dock så föreslår skyfallsutredningen (Norconsult 2018-09-10) att ett
svackdike längs med planområdets huvudgata (i norr) behöver säkerställas. Detta
svackdike är, såvitt Länsstyrelsen kan se, inte reglerat på plankartan. Kommunen
behöver motivera detta val i planhandlingarna eller reglera åtgärden på
plankartan.

Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

E-post/webbplats

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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GRANSKNINGSYTTRANDE
Datum

Beteckning

2022-01-21

402-75243-2021

Övrigt gällande planens genomförbarhet
Vattenskyddsområde
Enligt planbeskrivning och PM Dagvatten (Structor, 2021-02-15) ligger
planområdet strax utanför sekundär zon i Östra Mälarens vattenskyddsområde.
Enligt Länsstyrelsens GIS-skikt ingår dock östra delen av planområdet, och
fastighet Bro-Önsta 2:13, i vattenskyddsområdet. Fastighet Klöv och Lilla Ullevi
1:5 ligger helt inom vattenskyddsområdet. Planhandlingarna bör uppdateras med
denna information. Länsstyrelsen upplyser om att vid genomförandet av planen
behöver föreskrifterna för vattenskyddsområdet beaktas/följas.
I övrigt vidhåller Länsstyrelsen vad som framfördes i samrådet med avseende på
dagvattenhantering och vattenskyddsområdet.
Medverkande i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Tatjana Joksimović med planhandläggare Sofie
Norrgård som föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist
Susanne Martin och samordnare Lisa Palmér medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Kopia: Mv(FEJ, KJ), SBkr(ON)
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ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

Övergripande struktur och gestaltningsidé
Den planerade bebyggelsen inom området
omgärdas av natur i form av hagmark och
skogsbeklädda slänter och planen omfattar
en stor del naturmark. Planutformningen har
tagit hänsyn till höga naturvärden, rekreativa
naturstråk och det traditionella landskapet.
Exploateringen sker i första hand på tidigare
åkermark medan omgivande hagmarker
och skogsbeklädda slänter till största delen
sparas.
Den föreslagna exploateringen utgår från de
befintliga riktningarna i landskapet och har
anpassats efter topografin. Exploateringen
följer i huvudsak det stora landskapsrummet
mellan de skogsklädda höjderna.
På höjdryggen i områdets östra del planläggs
för en högre karaktärbyggnad i form av ett
hotell och dagkonferenscenter som annonserar området från långt håll.

Vid infarten till planområdet planeras för
tomter med småskaliga verksamheter.
Byggnadshöjderna och tomtstorlekarna har
anpassats för att området inte ska ge ett allt
för storskaligt intryck mot väg 840.
Den huvudsakliga exploatering i det stora
landskapsrummet planeras för storskaliga
verksamheter med möjlighet till större
tomter och högre byggnadshöjder. Läget
mellan höjdryggarna i öster och väster gör
området mindre känsligt för storskalig exploatering ur landskapsbildshänseende.
Kvartersmarken inom planområdet som
angränsar mot E18 ligger på en lägre nivå än
E18. Högre byggnadshöjder i området är därför också att föredra för att förbipasserande
på E18 inte bara ska uppleva ett taklandskap.
Vy över planområdet - bild tagen från väg 840 med planområdet till vänster i bild

Illustration av byggnadsvolymer och entré till verksamhetsområdet - Vy från väg 840
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ALLMÄN PLATSMARK

Naturmark
Den sparade naturmarken i området består
av dels av betade hagmarker som utgör en
del av områdets kulturlandskap och dels av
tät blandskog på höjdryggar. Den betade
hagmarken i områdets västra del inrymmer
såväl höga naturvärden som fornlämningar.
Hagmarken ligger på en höjdrygg i förhållande till det nya verksamhetsområdet
och utgör en naturlig avgränsning mellan
verksamhetsområdet och den intilliggande
galoppbanan. En skötselplan har tagits fram
för att säkerställa att hagmarken och dess
natur- och kulturvärden kan bevaras och
utvecklas.
De skogbeklädda slänterna mellan det flacka
landskapsrummet och höjdryggarna sparas
också för att bevara en del av områdets
landskapskaraktär och undvika stora ingrepp
i topografin. Skötselplanen omfattar även
denna naturmark och säkerställer att slänterna fortsättningsvis kan rymma både rekrea-

Befintlig hagmark med hällar

10

tiva värden och naturvärden. I brynzonen i de
sydvästvända slänterna finns ett flertal större
ädellövträd som särskilt bör värnas.
Inom planområdet finns två åkerholmar
som ska sparas. Åkerholmarna omfattas
av biotopskydd. Ny planerad bebyggelse
har placerats på ett respektavstånd för att
åkerholmarna inte ska mista sin funktion
som livsmiljöer och reträttplatser för flera
av jordbrukslandskapets växt- och djurarter.
Kring den norra åkerholmen omvandlas
den omgivande naturmarken till ängsmark
genom borttagande av det översta närings
rika lerskiktet och succesiv utarmning av
jorden genom regelbunden slåtter.
Kring den södra Åkerholmen finns det
misstankar om att befintlig plogsula kan
innehålla skärvor från den underliggande
boplasten varför avlägsnande av befintlig jord
inte tillåts. Ytan planteras istället med gräs

som slås för att på sikt få en ängskaraktär.
Mellan planområdet och den nya galoppbanan planeras en zon med naturlika planteringar som avskärmar verksamheterna från
galopphästarnas träningsbana, se plandetalj
sid 11. I planteringarna används för området
typiska brynväxter som slån, hassel och
hagtorn.
Dagvattendammar
Det dagvatten som omhändertas och
fördröjs i området ses som en resurs för
områdets gestaltning. Ytvatten från vägområden omhändertas i svackdiken och leds till
dagvattendammen inom området.
Även dagvatten från hårdgjord tomtmark
avleds till svackdikena i området och leds
till uppsamlande dagvattendammar. Dagvattendammen i sydost mot väg 840 utfor-

Dagvattendammar utformas för att bli en tillgång i området
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mas så att den upplevs som naturlig och
förskönande för platsen. Runt dammen
planteras strandvegetation, buskar och lägre
vegetation för att ge ett naturligt intryck och
gynna den biologiska mångfalden. Växtmaterialet runt dammen bör anpassas efter den
sparade naturen i dammens närhet för att
platsen ska upplevas som en naturlig miljö.
Dammen ska utformas med flacka, men
varierande, slänter för att de ska smälta in i
det omgivande landskapet samt minska risk
för olyckor. Slänterna kan med fördel ta fasta
på den omgivande topografin så att slänterna
mot höjden i öster kan tillåtas vara brantare än mot de flacka områdena i norr och
i väster. Där vallar är nödvändiga ska dessa
utformas med så låg krönhöjd som möjligt
samt med varierande slänter mot omgivande
landskap för att undvika att dammen och vallarna ser anlagda ut.

Exempel på dagvattendike.
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ALLMÄN PLATSMARK

Nivåskillnader
Stora delar av den nya exploateringen ligger
på förhållandevis plan åkermark. De nya
marknivåerna i det plana området anpassas
så nära befintliga marknivåer som möjligt
men så att god avvattning erhålls samt att
angivna riktlinjer i detaljplan samt bilaga om
dagvatten och gata, väg och övriga ledningar
följs.
Delar av bebyggelsen planeras på högre
och mer kuperad mark. Här ska slänter och
bergskärningar utformas med omsorg och
med respekt för naturvärden och områdets

övergripande gestaltning. Tomterna kommer i dessa delar att behöva terrasseras
med bergskärningar och uppfyllnader som
följd. Anläggningens påverkan på befintliga
marknivåer bör studeras vidare i det fortsatta
genomförandet för att minimera bergschakt
som upplevs främmande i landskapet.
Bergskärningar kan rubba vattenbalansen för
närliggande träd och få påverkan på angränsande natur även en bra bit från släntkrön
vilket ska beaktas i det fortsatta projekteringsarbetet.

Exempel gabionmur mot fyllnad av kvartersmark, skala 1:200.

12
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Sprängning av synliga bergskärningar bör,
om berget är av fast beskaffenhet, sprängas på ett sätt som ger ett mer naturligt
utseende. Med fördel bör så kallad skonsam
sprängning användas för dessa delar
I de fall slänter riskerar att ianspråkta stora
delar naturmark och medföra negativ påverkan på sparad vegetation bör istället gabionmurar användas för att lösa höjdsättningen.

Bergskärningar bör utföras med skonsam
sprängning

Exempel trappad bergskärning 5:1,
med variation i släntfotens avstånd till asfaltytan.
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KVARTERSMARK

Bebyggelsens volymer
Klövberga verksamhetsområde kommer att
rymma bebyggelse för verksamheter för
småskalig till storskalig industri och handel
med inriktning på transport-och logistikföretag. Flertalet av dessa verksamheter har
byggnader med relativt enkla och storskaliga
volymer vilket bör beaktas i den fortsatta
planeringen av området. Det är viktigt att
upplevelsen inte blir alltför enformig eller
upplevs som oordnad. Landskapsrummet
i dalgången har generellt en stor skala och
kan klara storskalig verksamhet om platserna
gestaltas med tydlig hänsyn till landskapets
karaktärsdrag och till angränsande skala på
befintliga vägar och bebyggelse.
Byggnadshöjderna varieras inom området för
att möta omgivande bebyggelse och vägar
i en anpassad skala. Närmast väg 840 och
på höjdpartiet i områdets östra del, medges
något lägre bebyggelsehöjder då dessa områden är mer känsliga ur landskaps-bildhän-

seende. Undantaget är ett planerat hotell på
områdets östra höjdrygg som tillåts uppföras
med en hösta byggnadshöjd på +80.0 meter
över nollplanet i syfte att annonsera området
mot E18. Hotellbyggnaden kommer tillsammans med Eons planerad kraftvärmeverk i
Högbytorp att resa sig över de omgivande
höjdryggarna och annonsera tätorten Bro
för resande på E18. Det planerade hotellet
ska upplevas stå mitt i sparad naturmark och
övrig kringliggande bebyggelse på höjden
ska planeras med byggnadshöjder som
tydligt understiger höjdpartiets trädtoppar.
Generellt tillåts bebyggelsen vara högre och
större till volymen längre in i det stora landskapsrummet och i områdets nordvästra del
där området möter E18. I denna del ligger
E18 belägen betydligt högre än det planerade verksamhetsområdet, vilket medför att
högre byggnadshöjder krävs för att annonsera området visuellt mot E18.
Fotomontage över företagsparken med planerade byggnadsvolymer. Vy från söder med E18 till
höger i bilden.

Vy mot planområdet från E18, Trafikplats Bro med områdets östra höjdrygg i fonden. Fotomontage med hotellbyggnad placerad på krönet av höjden samt Eons planerade kraftvärmeverk till höger i bild.
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KVARTERSMARK

Utredning trafikantservice
I samband med utredningsarbetet för detaljplanen Klövberga etapp 1 gjordes också
utredningar kring möjligheten att anlägga
ett område med trafikantservice sydost om
planområdet i anslutning till avfarten från
E18 till väg 840.
I utredningsarbetet föreslogs att en ny cirkulationsplats anläggs på väg 840 där anslutning till trafikantserviceområdet också sker.

någon direkt väganslutning till resten av verksamhetsområdet. Området är idag delvis
igenväxande och skulle behöva gallras och
städas upp för att bli ett välkomnande stopp
för trafikanter på väg.
Förslaget om en trafikantserviceanläggning har nu utgått ur planförslaget men kan
senare bli aktuellt. Detta kommer då att
hanteras i en separat detaljplan.

Området är välannonserat från E18 och
skulle i och med cirkulationsplatsen vara
lättillgängligt från E18.
Tomterna var i första hand tänkta att
inrymma en drivmedelsstation samt en
snabbmatsrestaurang, men yta fanns för
ytterligare verksamheter.
Tomterna för trafikantservice skulle inte ha
Fotomontage över företagsparken med volymer för trafikantservice i bildens nedre högra hörn.
Vy från söder med E18 till höger i bilden.

Vy mot planområdet från E18, Trafikplats Bro med områdets östra höjdrygg i fonden. Fotomontage trafikantserviceområe nedanför hotellbyggnaden.
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KVARTERSMARK
MATERIAL
Fasadmaterial och färgsättning
Bebyggelsen kan utföras i flera olika fasad
material om dessa håller sig till områdets
färgsättning. Mindre byggnader kan utformas med tegel, puts, trä eller skivmaterial.
Större byggnadsvolymer kan utformas med
fasader av prefabricerade element klädda i
skivmaterial samt inslag av glasade partier.
Mindre kontorsdelar och entrépartier kan
med fördel utföras i trä. Fasader kan också
kläs med solpaneler.
Byggnadsvolymerna ges en varm färgskala med jordiga gula, röda och grå kulörer.
Paletten hämtar inspiration från äldre tiders
industribyggnader och harmonierar vackert
mot omgivande grönska.
Utgångspunkt vid färgsättning av byggnader
är att skapa en sammanhållen struktur där

byggnaders färger harmonierar med varandra i detta storskaliga landskap. Starka
avvikande färger bör undvikas. Byggnadsvolymerna bör ges en ljus men varm färg
som tar utgångspunkt från antingen det
jordiga med gula, röda, grå kulörer eller från
horisontfärger med ljusa blå eller grå kulörer.
Färgerna nedan är exempel på detta. De varmare färgerna är tänkta för den huvdsakliga
färgsättningen inom området och de kallare
nyanserna tänkta som komplement.

Trä

Betong

S 3020-Y50R

Glas

För tak används två grundfärger - svart eller
grått.
Material och kulörer kan variera mellan bygg
nader men ska fungera väl tillsammans. I
praktiken innebär det att för de byggnader
som uppförs först är valfiheten av material
och kulörer större medan senare byggnader
måste förhålla sig till redan byggda.
Fasader av behandlad korrugerad plåt

S 2020-Y60R

Skivmaterial

S 3030-Y40R

Glasade partier bör användas för att bryta
upp fasader

S 2020-Y

Den övre raden avser kulörer
tänkta för den huvudsakliga
färgsättningen i området. Den
undre raden med kalla kulörer
är i första hand tänkta som
komplementsfärger
S 1002-B
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S 2010-B10G
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KVARTERSMARK

Skyltar

Stängsel och grindar

Belysning

Placering och utformning av skyltar har betydelse för upplevelsen av såväl de enskilda
byggnaderna som miljön i sin helhet. Skyltarna ska utformas med hänsyn till sin omgivning och bör placeras så att de inte i onödan
stör upplevelsen från omgivande naturmark
eller ger området ett fragmenterat och rörigt
uttryck. Skyltar inom området bör inte vara
onödigt stora, både storlek och placering av
skyltar inom fastigheten ska ta hänsyn till
skyltens läge och avstånd till de tilltänkta
betraktarna. Skyltning av verksamheterna
på kvartersmark ska i huvudsak ske genom
skyltar placerade på byggnadsfasader, ej
med separata skyltar. Skyltar på byggnader
får inte sättas ovanför takfot. Flaggstänger
med företagsnamn kan också annonsera
verksamheten mot områdets gator.

Skalskydd kring verksamheterna bör få en
enhetlig utformning och samordnas mellan fastighetsägare. Stängsel för skydd och
avgränsning på kvartersmark utförs med
lackat panelstängsel eller palissadstängsel.
Ett lackat panelstängsel har bättre hållbarhet
och ger ett mer ordnat intryck än nätstängsel. Stängsel ska ej utföras med galge. Runt
känsliga och skyddsvärda verksamheter
rekommenderas istället att stängsel utförs
4 meter högt med icke-klättringsbar nätfyllnad. Stängsel ska utföras i mörkgrå kulör
alternativt varmförzinkade. Grindar ska vara
slaggrindar eller skjutgrindar med profilfyllnad och samma kulör som stängsel.

Belysningsstolpar och belysningsmaster på
kvartersmark ska inte överstiga 10 meter
och vara väl avbländade. Lägre ljusnivåer ska
råda vid belysning av parkeringsytor och entréytor där människor vistas i större utstäckning. LED ljus bör nyttjas. Sammantaget
ska belysning av gångytor, körytor, parkering, entréer, fasader och ev kommersiell
skyltning bilda en väl avstämd helhet som
underlättar orientering och trygga rörelser
inom området.

Flaggspel

Fasadskyltar kan annonsera verksamheten
inom kvartesmark

18
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Lastzoner och förgårdsmark

kan med fördel utformas som gräs- eller
planteringsytor, gärna med träd. Vid plantering av träd på kvartersmark ska trädens
placering väljas så att de inte skuggar eller
på annat sätt har en negativ inverkan på
eventuella solpaneler.

Utformning av tekniska anläggningar
Tekniska anläggningar i form av pumphus,
transformatorstation, återvinningsstation
mm utformas med en färgsättning som
väl stämmer in med övrig färgsättning för
bebyggelsen.

Förgårdsmark mot gator ska utformas så att
den ger ett välordnat och omhändertaget
inrtyck. Ytor som ej behöver vara hårdgjorda

Varmförzinkat eller grålackerat panelstängsel

Teknikbyggnader får en kulör och material
som överenstämmer med områdets övriga
bebyggelse
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Sammanfattning

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4. 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Planförslaget Klövberga syftar till att utveckla ett varierat område för verksamheter, logistik och
handel i ett strategiskt läge nära E18. Planförslaget bygger på ett planprogram som godkändes i
december 2014 och medför att markanvändningen ändras i ett större oexploaterat område med
natur- och jordbruksmark. I området finns bland annat natur- och kulturvärden som påverkas av
exploateringen. Recipient för dagvattnet från området är Broviken, Mälaren, som utgör Natura
2000-område. Området ligger placerat som en port till tätorten Bro från E18, vilket gör att
påverkan på landskapsbilden är en viktig faktor att belysa. Dessa faktorer har gjort att kommunen
redan i tidigt skede valde att ta fram en övergripande MKB tillhörande planprogrammet och i
senare skede denna fördjupade miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplaneförslaget.
Planområdet är till stora delar öppet och synligt från väg 840, även delvis synligt från E18.
Mark med natur- och kulturvärden kommer att tas i anspråk och förändra landskapets karaktär.
Den nya bebyggelsen medför att samhället Bro utökas och att orten blir mer påtaglig redan vid
avfarten E18 direkt efter Bro trafikplats. Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga
riktningarna i landskapet. Exploateringen följer i huvudsak det stora landskapsrummet mellan
de skogsklädda höjderna i området och sker i första hand på tidigare åkermark medan
omgivande hagmarker och skogsbeklädda slänter till största delen sparas.
Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för
kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar. Exploateringen kommer att göra stora
ingrepp i det agrara kulturlandskapet men områden med konstaterade fornlämningar har
undantagits från exploateringen.
Planförslaget innebär att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av framför allt
kommunalt eller lokalt värde kommer att ske. I en damm inom planområdet har större
vattensalamander påträffats och det finns även lämpliga övervintringsplatser inom planområdet.
Planförslaget är anpassat för att lämna dessa områden oexploaterade och för att säkerställa
spridningsvägen mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde. Planförslaget är också
anpassat för att bevara merparten av områdets utpekade regionala naturvärden. Sammanhängande
gröna samband har eftersträvats för att undvika isolerade öar i området.
Dagvattenflödena ökar med exploateringen och dagvattnet kommer även att ha en annan
sammansättning än vid nuvarande markanvändning. Från planområdet rinner dagvatten till
Brovikens tillflöden och slutligen ut i Broviken i Mälaren. Beräkningar av föroreningsbelastning
visar att om planen genomförs, utan att förelagna åtgärder för dagvattenhantering vidtas, kan en
betydande ökning av föroreningsbelastningen förväntas. Beräkningarna visar att också att
föreslagna åtgärder för dagvattenhantering ger en avsevärd effekt. Med föreslagen
dagvattenhantering beräknas föroreningshalterna i dagvattnet att minska för samtliga ämnen
jämfört med nuläget. Eftersom dagvattenflödet från området ökar efter exploatering beräknas
dock mängden föroreningar som årligen belastar recipienten att öka något för fyra ämnen (zink,
kadmium, nickel och kvicksilver) medan belastningen av övriga ämnen minskar jämfört med
nuläget. Med föreslagna åtgärder beräknas t ex belastningen av näringsämnen från planområdet
att minska vilket förbättrar förutsättningar för Natura 2000-området Broviken och tillflöden då
identifierade hot kan minskas. Genomförande av åtgärderna för rening av dagvattnet är därför
centrala för att minska risken för negativ påverkan på recipienterna nedströms planområdet.
Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga tydliga
stråk för att människor ska kunna röra sig i området. Planförslaget ökar tillgängligheten till
området vilket ökar möjligheten att nyttja det för rekreation men samtidigt kan upplevelsevärden
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i form av orördhet minska. Planerat gång- och cykelstråk genom planområdet kommer att bli en
del i ett kommunalt gång- och cykelstråk mot verksamhetsområdet Högbytorp i norr och även
kunna ansluta till ett framtida gång- och cykelstråk längs väg 269 mot Håbo-Tibble.
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Planområdet gränsar till E18 som är primär transportled för farligt gods och väg 840 som är
sekundär transportled för farligt gods. I sammanhanget bör nämnas att kommunen beslutat om att
väg 840 inte längre ska vara transportled för farligt gods men att begäran om ändring ännu inte
har hanterats av länsstyrelsen. Planförslaget är dock anpassat så att rekommenderade
skyddsavstånd och bebyggelsefria områden till transportlederna med farligt gods innehålls.
Skyddsavstånd innehålls även till Högbytorps avfallsanläggning samt till kraftvärmeverk och
biogasanläggning på norra sidan av E18.
Då planområdet exploateras kommer mer trafik att genereras till och från området och även inom
området (ca 2500 fordonsrörelser/dygn för aktuell detaljplan). Trafiken och även verksamheterna
inom området kommer att generera buller. Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom
området visar att riktvärden innehålls för alla närliggande fritids- och bostadsområden. Detta,
tillsammans med det faktum att verksamheterna som etablerar sig i området ska uppfylla
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller, säkerställer att ljudnivån inte blir för hög vid
närmast angränsande bostäder som är belägna cirka 450 meter från plangräns (sydost om väg
840). Verksamhetsområdet bedöms inte heller ge bullerstörningar till Bro Parks
hästsportanläggning söder om planområdet.
Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att den alstrar
trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar transportsträckan från
anslutande tillfarter och därmed utsläpp av växthusgaser. Planförslaget ger också förutsättningar
för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik som alternativa transportmedel.
Sammanfattningsvis innebär planförslaget stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet samt att
naturvärden av kommunalt eller lokalt intresse exploateras vilket medför negativa konsekvenser
för natur- och kulturmiljön. Planförslaget har emellerid anpassats så att de mest värdefulla
områdena bevaras och tillgängliggörs för rekreativa ändamål. När det gäller hälsa och säkerhet
innebär planförslaget att nya buller- och riskkällor tillkommer men gällande skyddsavstånd och
riktvärden uppfylls varför inga betydande negativa konsekvenser förväntas.
Att omvandla ett obebyggt område med jordbruks- och naturmark till ett område för
verksamheter, logistik och handel innebär att belastningen av förorenat dagvatten på recipienten
ökar. Med föreslagen dagvattenhantering minskar dock belastningen av de flesta föroreningar.
Sammantaget bedöms planförslaget och föreslagen dagvattenhantering inte påverka möjligheten
att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller påverka
drickvattentäkten Mälaren negativt.
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Inledning
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Stockholmsregionen får en allt större betydelse för Sveriges tillväxt. Här finns en stor
näringslivsbredd på relativt liten yta. Stockholm-Mälarregionen växer alltmer samman till en
gemensam arbetsmarknad. En mer utvecklad infrastruktur för varuförsörjningen till Stockholms
stad och region kommer att behövas.
Upplands-Bro kommun ser att det är strategiskt lämpligt att lokalisera verksamhetsområden längs
E18 och man önskar utveckla entrén från E18 till Bro. Efterfrågan på tomter med denna typ av
markanvändning inom kommunen har ökat. Kommunen tog fram ett detaljplaneplanprogram som
godkändes i december 2014 för att utreda lämpligheten av att planlägga för ny bebyggelse i
Kärrängen och Klöv för att utveckla området till ett verksamhetsområde. Detaljplaneförslaget för
Klövberga bygger på programförslaget och syftar till att utveckla ett varierat verksamhetsområde
med bland annat logistik och handel i ett strategiskt läge nära E18 i kombination med att viktiga
delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs.
Till planprogrammet fanns en övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) framtagen, där
miljökonsekvenserna till följd av planprogrammets genomförande analyserades på en
övergripande nivå. Denna MKB utgör en fördjupning av den övergripande MKB:n och beskriver
konsekvenserna av genomförandet av aktuell detaljplan. Den fördjupade MKB:n innehåller mer
detaljerad information och utreder de miljöaspekter som rör den aktuella detaljplanen. I vissa
delar hänvisas till den övergripande MKB:n ”Övergripande miljökonsekvensbeskrivning Planprogram Kärrängen och Klöv, Upplands-Bro kommun” men relevanta delar sammanfattas
här för att ge en samlad bild av miljökonsekvenserna av detaljplanens genomförande.

1.1

Ändringar efter genomfört samråd

Efter genomfört samråd har en del justeringar genomförts av planförslaget, se samrådsförslagets
plankarta i figur 1.1 och granskningshandling i figur 1.2. Under samrådet ingick i planen ett
område i anslutning till Bro trafikplats för en tänkt drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang.
För anslutning av trafik till drivmedelsstationen var planen att anlägga en rondell vid befintlig
anslutning mellan väg 840 och E18. Finansiering för cirkulationsplatsen saknas varför området
har utgått ur planförslaget. Om parterna i framtiden kan komma överens om finansieringen så
kan det bli aktuellt att aktualisera förslaget om drivmedelsstationen och ta fram en detaljplan för
detta. I underlagsutredningarna till detaljplanen för Klövberga, etapp 1, har därför de delar som
berör drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang inte tagits bort utan de finns fortsatt med.
Undantaget är riskbedömningen som justerats då bedömningar av risker kopplade till
drivmedelsstationen utgjorde en betydande del av rapporten. För miljökonsekvensbeskrivningen
innebär denna förändring att miljökonsekvenserna till följd av planförslaget minskar något,
eftersom en verksamhet skulle ha tagit viss naturmark i anspråk och genererat trafik, buller och
dagvatten lyfts ur planförslaget. Vidare kommer en kulturhistoriska lämning (vägbank) inte
längre påverkas negativt av planen. Störst förändring sker i bedömningen av risker eftersom ett
tidigare tillkommande riskobjekt försvinner.
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Figur 1.1 Plankarta samrådshandling
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Figur 1.2 Plankarta granskningshandling
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Efter genomfört samråd har också lösningar för dagvattenhantering setts över och kompletterats
i syfte att förbättra rening och fördröjning av dagvatten inom planområdet 1. Sammanfattningsvis
har följande bearbetningar gjorts:
• För att förbättra rening och fördröjning inom området planeras dagvatten från såväl vägar
som kvartersmark att avledas via svackdiken längs gatorna innan dagvattnet avleds till
områdets stora dagvattendamm. Från delar där detta inte är möjligt planeras dagvattnet
att samlas upp i fyra nya dagvattendammar.
• Dagvattenhanteringen inom området har utformats för att kunna hantera flöden från ett
20-årsregn (tidigare 10 års-regn).
• I områdets norra del planeras en ny dagvattendamm för att kunna samlas upp och rena
dagvatten från E 18 som rinner in mot planområdet.
• Skyfallsutredning har utförts som visar att översvämningsrisken på väg 840 minskar
jämfört med nuläget. Inom planområdet riskerar delar av gatorna att översvämmas till ett
djup av 0,1 – 0,3 m. Efter genomförd granskning har skyfallsutredningen uppdaterats, se
avsnitt 1.2.
• Åtgärder under byggskedet har redovisats. Föreslagna åtgärder är att dagvattendammar
och system för att leda läns- och dagvatten till dammarna anläggs tidigt i byggskedet samt
att mobila reningsanläggningar kan komma att användas vid behov.
• Svackdikena inom området kommer vintertid att nyttjas för uppsamling av snö och rening
vid avsmältning.
• Begränsningar i användning av zink och koppar inom området har införts som en
planbestämmelse på plankartan.
• Nya flödes- och föroreningsberäkningar har utförts enligt den senast uppdaterade
versionen av beräkningsprogrammet Stormtac.
• Kommunens pågående arbete med förslag till åtgärder i avrinningssystemet mot
recipienten Broviken har också redovisats.
Sammantaget har förändringarna av dagvattenhanteringen inom området förbättrat såväl reningen
som fördröjningen inom området jämfört med tidigare redovisade åtgärder.

1.2

Ändringar efter genomförd granskning

Förslaget har reviderats efter att planen var på granskning, huvudsakligen avseende kopplingen
till den antagna fördjupade översiktsplanen för Bro, störningar och risker, tekniska
anläggningar, svackdiken samt att planområdet är lämpligt utifrån ett 100-års regn med
klimatfaktor.
Den generella bestämmelsen om störningar och risker har formulerats som en upplysning på
plankartan istället för en planbestämmelse för att inte vara tvetydig mot bestämmelsen Industri,
J, då störningar och risker hanteras av miljöbalken och inte av plan- och bygglagen. Detaljplanens
huvuddrag har även förtydligats gällande detta. Användningen E2, teknisk anläggning för
pumpstation har kompletterats på plankartan. Tillägget av pumpstation får ingen
omgivningspåverkan för allmänheten eller påverkar miljön inom planområdet och placeras inom
redan utritad kvartersmark. I legenden på plankartan har även förklaringen till användningen

1

Dagvatten PM, Structor Mark Stockholm AB, rev 2021-02-15
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Huvudgata kompletteras med svackdike i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. En aktualisering
av skyfallskartering har gjorts där de senaste dagvattenlösningarna och klimatfaktor på 25% i ett
100-års regn har inkluderats. Det kommer att innebära att i nollalternativet kommer
översvämningen av väg 840 sannolikt vara mer omfattande. När det gäller planförslaget
tillkommer
ytterligare
svackdiken
och
dagvattendammar.
Dessutom
kommer
avledningskapaciteten av dagvatten från området till Sätrabäcken att öka genom att
ledningsdimensioner ökas. Sammantaget ökar fördröjningskapaciteten inom området och den
normala avrinningskapaciteten förbättras. Kommunen bedömer utifrån den senast reviderade
skyfallskarteringen att planområdet är lämpligt utifrån ett 100-års regn samt översvämningsrisk i
ett förändratklimat.
För övrigt har ändringar av redaktionell art tillkommit. Kontoret bedömer att de kompletteringar
och revideringar som gjorts efter granskning är av begränsad omfattning, även tillägget av
teknisk anläggning för pumpstation bedöms inte medföra någon omgivningspåverkan för
allmänheten eller påverkan för miljön inom planområdet och likställs därmed som en revidering
i begränsad omfattning. Kommunen bedömer därför att detaljplanen inte behöver skickas på
granskning igen.
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Figur 1.3 Plankarta antagandehandling
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Det aktuella området är beläget väster om tätorten Bro, väster om trafikplats Bro och väg 840 och
söder om E18. I söder gränsar området mot en hästsportanläggning (vid Önsta gård) och i väster
mot naturområde. Programområdet omfattar ca 120 ha och utbyggnad planeras att ske i etapper.
Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga (benämnt etapp 1) omfattar två av programmets
tre etapper med undantag för den del som omfattar drivmedelsstation i anslutning till Bro
trafikplats som utgått efter samrådet. Angöring till den kvarvarande etappen sker dock inom
aktuellt område och därför tas viss hänsyn till kommande utbyggnad redan nu.
Planområdet består förnärvarande av jordbruksmark, hagmark/ängsmark och skog, se figur 2.1.
Åkerlandskapet är öppet och ligger i en dalgång som omges av barrskogsklädda höjder. Närmast
trafikplats Bro finns en tydlig höjd. I områdets sydvästra delar finns rester av ett äldre
kulturlandskap med betad hagmark och berg i dagen. Planområdet ingår som en del i Önsta, ett
större område som är av lokalt intresse för kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar.
Den föreslagna exploateringen har anpassats för att bevara så mycket som möjligt av den
kulturhistoriska miljön i området.

Figur 2.1. Planområdet med nuvarande markanvändning (jordbruksmark, hagmark/ängsmark
och skog).
Norr om E18 finns området Högbytorp som är en av regionens största avfallsanläggningar, och i
vars anslutning E.ON har anläggt ett kraftvärmeverk och en biogasanläggning.
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3

Miljöbedömning av planförslaget

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken och i plan- och bygglagen
avseende miljöbedömningar av planer och program att gälla. Förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar upphörde att gälla och Miljöbedömningsförordningen
(2017:966) trädde i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna ska de äldre bestämmelserna och
förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för planer som har påbörjats före 2018-01-01.
Eftersom planprocessen för upprättande av aktuell detaljplan inleddes innan dess ska de äldre
bestämmelserna tillämpas för denna plan.

3.1

Behovsbedömning

Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning, huruvida planens genomförande kan
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.
Kommunen ska göra sin bedömning utifrån de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen.
Vid en behovsbedömning ska hänsyn tas till:
1. Planens/projektets karaktäristiska egenskaper
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat
Enligt lagstiftningen behöver inte en komplett miljöbedömning genomföras för ett program utan
normalt redovisas endast behovsbedömningen och eventuellt förslag till avgränsning av MKB för
kommande detaljplan. Programmet för Kärrängen och Klöv ligger till grund för flera detaljplaner
och Upplands-Bro kommun gjorde bedömningen att dessa sammantaget kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Bedömningen utgick från en checklista som kommunen upprättat
utifrån kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Ställningstagandet grundade sig framför allt på att markanvändningen ändras i ett större
oexploaterat område med natur- och jordbruksmark till verksamhetsområde. I området finns bland
annat natur och kulturvärden som behöver beaktas. Recipient för dagvattnet från området är
Broviken, Mälaren, som utgör Natura 2000-område. Området ligger placerat som en port till
tätorten Bro från E18, vilket gör att påverkan på landskapsbilden är en viktig faktor att belysa i
MKB:n.
I enlighet med 6 kap miljöbalken valde Upplands-Bro kommun att ta fram en fullständig
miljökonsekvensbeskrivning för programmet, tidigt i planprocessen, för att belysa
miljökonsekvenser för området ur ett helhetsperspektiv. Aktuell detaljplan omfattar större delen
av programområdet och bedömningen av betydande miljöpåverkan gäller således även för
detaljplanen. En fördjupad miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplanen tas därför fram.

3.2

Miljökonsekvensbeskrivning

Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så
att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, består av analys och
bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa
och hushållning med naturresurser. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska integreras
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med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras
och så att möjligheter att finna miljöanpassade alternativ ökar.
Enligt 6 kap miljöbalken ska en MKB bl.a. innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs. Den ska
även ha en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas
betydligt och en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med
avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. MKB:n ska även innehålla
en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller
programmet. Miljökvalitetsmålen är på övergripande nivå och bedömningarna kvarstår från
programskedet. För att se hur miljökvalitetsmålen beaktas hänvisas därför till ”Övergripande
miljökonsekvensbeskrivning - Planprogram Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun”.
Den fördjupade MKB:n beskriver miljökonsekvenserna av detaljplanförslaget och innehåller mer
detaljerade beskrivningar i förhållande till den övergripande MKB:n.

4

Planförslaget och redovisning av alternativ

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6:e kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”. I den övergripande MKB:n
utreddes konsekvenserna av nollalternativet (om planprogrammet inte genomförs), alternativ
utformning (olika exploateringsgrad) och alternativ lokalisering. Sedan planprogrammet togs
fram har ingen ny information framkommit som föranleder revidering av tidigare bedömning av
alternativ. Inga nya alternativ har heller framkommit vid framtagande av detaljplanen. För
beskrivning av alternativ utformning och lokalisering hänvisas därför till den övergripande
MKB:n tillhörande planprogrammet.
I denna fördjupade MKB beskrivs detaljplaneförslaget och de förändringar som är gjorda i
förhållande till planprogrammet. Vidare beskrivs nollalternativet och dess konsekvenser.

4.1

Planförslaget

Planförslaget innefattar ett verksamhetsområde med tyngdpunkt på industri, logistik och handel
som lokaliseras på jordbruksmarken samt på höjden intill Bro trafikplats. Den sydöstra delen,
närmast väg 840, planeras för småskaliga verksamheter och i den nordvästra delen mot E18
planeras mer storskaliga verksamheter. På höjden planeras också en hotell- och
konferensanläggning. Sammantaget omfattar verksamhetsområdet cirka 28 hektar kvartersmark.
Planområdet som helhet omfattar 63 hektar, se plankarta i figur 1.3 och illustrationsplan i figur
4.1.
Runt om, och delvis inom verksamhetsområdet, kommer naturmarken att behållas. Inom
verksamhetsområdet består naturmarken främst av naturliga höjder såsom åkerholmar och
skogsbeklädda höjder. I övergångszonen mot planerad hästsportanläggning i väster behålls de
hag- och betesmarker som är värdefulla ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Inom hag- och
betesmarken finns en damm där större vattensalamander har påträffats. Lämpliga
övervintringsplatser för större vattensalamander finns i skogsområdet norr om dammen. Baserat
på detta har ett större naturområde undantagits från exploatering för att säkerställa att
övervintringsplatserna och spridningsvägen mellan damm och övervintringsplatser bibehålls.
Gångstigar planeras för att tillgängliggöra naturmarken. Planerat gång- och cykelstråk genom
planområdet kommer att bli en del i ett kommunalt gång- och cykelstråk mot verksamhetsområdet
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Högbytorp i norr och även kunna ansluta till ett framtida gång- och cykelstråk längs väg 269 mot
Håbo-Tibble. Huvudangöring med bil till området sker i söder från väg 840.

4.2

Förändringar i förhållande till planprogram
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I programförslaget nämndes ett truckcenter som utgått i planförslaget tillsammans med en
eventuell ny direkt avfart från E18 i programområdets nordöstra del. Närmare studier av
höjdnivåer och utformning av tomter och infrastruktur har gjort att gatunät, dagvattenlösningar
och bebyggelsestruktur har justerats. Gatunät och bebyggelsestruktur har också justerats utifrån
närmare kunskap om utbredning av fornlämningar och behov av respektavstånd samt utifrån
skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. I programförslaget planerades att det kommande
gång- och cykelstråket skulle följa brynzonen i bakkant av industrimarken, men gång- och
cykelstråket har istället placerats intill huvudgatan i området vilket blir en tryggare sträckning.

Figur 4.1 Illustrationsplan för planförslaget (Karavan landskapsarkitekter AB, feb 2021)

4.3

Nollalternativet

Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om planförslaget inte genomförs. Det mest troliga
är att nuvarande markanvändning kvarstår. Jordbruksmarken är högsta klass inom Stockholms
län varför det är sannolikt att den fortsätter att brukas. Skogsmarken kommer sannolikt att fortsätta
skötas med normalt skogsbruk. Möjligen kan betesmarken mellan den planerade
hästsportanläggningen och programområdet komma att betas. Om det inte sker kan området
komma att växa igen. Hästsportanläggningen kommer sannolikt att medföra att fler människor
rör sig i angränsande skog och mark. Den gång- och cykelväg som planeras genom planområdet
kommer inte att byggas ut i nollalternativet. Däremot planerar kommunen en utbyggnad av ett
gång- och cykelstråk längs väg 840 och 269 mot Tibble. Kommunens bedömning är att det
kommer att ta betydligt längre tid innan kommunen har möjlighet att realisera den.
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Befintliga natur- och kulturvärden kommer därmed att behållas, liksom möjligheten att fortsätta
att bedriva jordbruk. Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor och när marken
odlas sker en omrörning i marken som gör att näringsämnena frigörs. Tillförsel av vattenlösligt
kväve- och fosfor ökar ytterligare mängderna och de näringsämnen som ej tas upp av växterna
förs med vatten till grundvatten, vattendrag, sjöar och hav. Vid en fortsatt nuvarande
markanvändning kan detta läckage förväntas fortsätta och näringsämnena nå Broviken efter
passage via Sätrabäcken och Brobäcken, se även avsnitt 6.4 Vattenmiljö.
Den planerade gång- och cykelvägen medför ett positivt tillskott genom att den kan främja
folkhälsa och bidra till minskade utsläpp från biltrafiken eftersom den ger förutsättningar för att
välja cykel istället för bil. I nollalternativet förväntas det dock ta längre tid innan gång- och
cykelvägen kan realiseras. Behovet av tomter för verksamheter och logistik kommer att behöva
lösas på annan plats.

5

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen

Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på de
faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan.

5.1

Geografisk avgränsning

5.2

Saklig avgränsning

Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt planområdet. För vissa aspekter som
t.ex. vattenmiljö, naturmiljö, grönstruktur, tillgänglighet och landskapsbild är det aktuellt att ha
ett större geografiskt perspektiv än endast planområdet. Konsekvenserna beskrivs därför även för
tillämpliga delar utanför planområdesgränsen, t.ex. för närbelägna verksamheter, grönstruktur,
naturområden, vatten och infrastruktur.
I den övergripande MKB:n gjordes en preliminär avgränsning av vilka miljöaspekter som
bedömdes vara relevanta att utreda närmare för respektive detaljplan. Aktuell detaljplan omfattar
de områden som benämns etapp 1 och 2 i den övergripande MKB:n (kapitel 12 Fortsatt arbete).
Miljöaspekter som berördes i den övergripande MKB:n och som inte bedöms vara relevanta att
utreda närmare i den fördjupade MKB:n är:
•
•

Luft
Materiella tillgångar (framför allt jordbruk)

Utöver dessa omnämndes en befintlig kraftledning i den övergripande MKB:n men denna berör
inte planförslaget då tillämpliga avstånd mellan ledning och byggnader uppfylls.
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet med
denna MKB:
•
•
•
•
•
•
•
•

Landskapsbild
Kulturmiljö
Naturmiljö
Vattenmiljö
Rekreation, tillgänglighet och trygghet
Risk och säkerhet
Trafik och buller
Klimat och energi
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Landskapsbild Detaljplanen innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med
natur- och jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. Området är till stora delar öppet och
synligt från väg 840 (Håtunavägen), även delvis synligt från E18. Området ligger vid infarten till
Bro från E18 och utgör därför en entré till tätorten. EON:s kraftvärmeverk ligger på motsatt sida
av E18 och gör ett tydligt landmärke. Exploateringens påverkan på landskapsbilden, bland annat
utifrån höjdsättning, beskrivs och bedöms i den fördjupade MKB:n.
Kulturmiljö Inom planområdet finns ett antal fornlämningar och området ingår i det historiska
sambandet Önsta gård. Arkeologisk utredning har genomförts 2013 och visade att det förutom
tidigare kända fornlämningar fanns tre osäkra fornlämningar (stensättningar) och åtta
boplatslägen. Vidare har sju övriga kulturhistoriska lämningar lokaliserats (sentida husgrunder,
odlingslämningar, brott/täkt). En fördjupad arkeologisk utredning genomfördes 2014.
Utredningen visade att ytterligare 14 fornlämningar fanns inom planområdet utöver de tidigare
konstaterade. Hur områdets kulturhistoriska lämningar och kopplingar till omgivande
kulturmiljöer påverkas av planerad exploatering samt rekommenderade avstånd till verksamheten
beskrivs och bedöms i denna MKB.
Naturmiljö Planområdet består i dag av jordbruksmark, hagmark/ängsmark och skog.
Naturvärden av regionalt intresse är en naturgräsmark, en damm, en grov vidkronig ek och ett
område med tallskog. Det finns även naturområden av lokalt och kommunalt naturvärde.
Rödlistade arter förekommer och programområdet ingår i spridningssamband för ädellövskog,
barrskog och odlingslandskapets arter. Planerad exploatering innebär att delar av naturmarken tas
i anspråk medan andra delar av naturmarken sparas. Konsekvenser för naturmiljön beskrivs därför
i denna MKB.
Vattenmiljö Planerad exploatering innebär en ökad andel hårdgjorda ytor inom planområdet.
Detta kan medföra en ökad kvantitet och förändrad kvalitet på dagvattnet som uppkommer.
Sätrabäcken utgör recipient för dagvatten från området. Sätrabäcken leder till Brobäcken som
mynnar i Broviken vilken utgör en del av Mälaren-Görvelns vattenförekomst som omfattas av
miljökvalitetsnormer för vatten. Broviken är också ett Natura 2000-område och del av området
ingår även i Broängarnas naturreservat. Programområdet ligger strax utanför den sekundära
skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Dessutom ingår Östra Mälaren, som
Broviken är en del av, i primära skyddszonen. Planerad dagvattenhantering samt bedömning av
eventuell påverkan på recipienter till följd av planerad exploatering beskrivs därför i MKB:n.
Rekreation och friluftsliv Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål
och det finns inga tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. Området är i delar
starkt bullerstört på grund av vägtrafiken på E18. Planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk
men att delar sparas och tillgängliggörs genom att en promenadslinga planeras. Hur planerad
exploatering och dess utformning påverkar möjlighet till rekreation och friluftsliv beskrivs och
bedöms i denna MKB.
Risk och säkerhet Planområdet är beläget i anslutning till E18 (primär transportled för farligt
gods), väg 840 (sekundär transportled för farligt gods), Högbytorps avfallsanläggning, EON:s
planerade kraftvärmeverk och planerad hästanläggning. Skyddsavstånd till befintliga och
planerade verksamheter i omgivningen innehålls i stora delar av planområdet. Närheten till
omgivande vägnät samt andra verksamheter innebär dock att risker behöver beaktas med
avseende på planerad exploatering. Detta beskrivs och bedöms i denna MKB.
Trafik och buller Vägtrafikbuller från E18 påverkar området idag. Genomförandet av
planförslaget ger ökad trafik på omgivande vägnät samt inom området vilket i sin tur kan leda till
ytterligare bullerpåverkan. Ytterligare avfarter från väg 840 kommer att krävas. Det finns inte
några bostäder i direkt anslutning till planområdet och inga bostäder planeras inom planområdet,
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men eventuellt ett hotell. Vidare planeras en promenadslinga i en del av planområdet. Trafik och
buller beskrivs och bedöms därför i MKB:n.
Klimat och energi Planförslaget innebär att oexploaterad mark tas i anspråk. En exploatering
medför påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, ökad energianvändning, ökad
användning av varor och byggnadsmaterial samt ökad andel hårdgjorda ytor. För området finns
ambitioner med satsningar på förnyelsebar energi, framför allt solenergi. Med anledning av detta
beskrivs och bedöms planerad exploatering i förhållande till frågor kopplade till klimat och energi
i denna MKB.
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5.3

Tidsmässig

Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då planområdet
beräknas vara fullt utbyggt, som beräknas vara ca 10-15 år efter att planen vunnit laga kraft. Miljöoch hälsokonsekvenserna kommer även att beskrivas för byggskedet.

6

Miljökonsekvenser

I detta kapitel beskrivs miljökonsekvenserna av planförslagets genomförande. I förhållande till
den övergripande MKB:n beskrivs konsekvenserna och åtgärder mer detaljerat och baseras på
nya utredningar avseende trafik, buller, risk, dagvatten, skötselplan för natur- och
rekreationsvärden, arkeologi, energiförsörjning etc. Bedömningsgrunderna kvarstår i stora delar
men har uppdateras med eventuella nytillkomna riktlinjer mm, som t ex kommunens vattenplan.

6.1

Landskapsbild

6.1.1 Bedömningsgrunder
Miljöbalken (1998:808), 3 kap
I 3 kap miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden. Enligt 3 kap 6 § första stycket ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall
särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Kommunal översiktsplan
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) sägs att Upplands-Bro kommun är synnerligen rikt på
intressanta spår av flydda tider och gamla traditioner. Landskapet och bebyggelsearvet berättar
om ett samhälles historia och om dess utveckling och karaktären i kulturlandskapet bör bevaras,
bl.a. genom fortsatt jordbruk.
6.1.2 Förutsättningar
En landskapsanalys har utförts för att beskriva platsen och dess förutsättningar och för att lyfta
fram landskapets värden 2, figur 6.1.
Landskapet i Klövberga med omgivningar består av ett typiskt sprickdalslandskap med
småkuperade höjdryggar och öppna uppodlade dalgångar. I Klövberga finns ett öppet tydligt
landskapsrum som är ca 200 m brett och sträcker sig ca 1000 m i nord-sydlig riktning.

2

Kärrängen och Klöv verksamhetsområde, Landskapsanalys, Karavan, 2014-02-12
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Landskapsrummet definieras av två tydliga skogsbeklädda höjdryggar på vardera sida samt en
lägre höjdrygg med äldre betesmark. Höjderna ger tillsammans med den flacka åkermarken den
landskapsform som är typiska för spricklandskapet. Det flacka och tydliga landskapsrummet
upplevs tydligt från väg 840 där åkerlandskapet möter vägen. Längs jordbruksmarkens östra sida
finns ett tydligt bryn med slån, hassel och enstaka stora solitära ekar som ger karaktär.

Figur 6.1. Landskapsanalys av planområdet och dess omgivning (Karavan Landskapsarkitekter).

Närmast trafikplats Bro, i områdets nordöstra del, är nivåskillnaderna som störst med en tydlig
höjd som möter öppen åkermark. Höjden är synlig på långt håll från E18 och bildar en tydlig
rumslig inramning av trafikplatsen samtidigt som den visuellt skärmar av E18 från den lägre
belägna jordbruksmarken väster om höjden. I områdets sydvästra delar finns rester av äldre
kulturlandskap med betad hagmark och berg i dagen. Planområdet angränsar i söder till Önsta
gård som omges av ett uppodlat åkerlandskap, hagmarker och spridda torp och området är ett
exempel på ett typiskt herrgårdslandskap med anor från tidigt 1800-tal. Området har omvandlats
till ett galoppcentrum.
Inom planområdet förekommer ingen permanent bostadsbebyggelse. I områdets nordöstra del, i
anslutning till Bro trafikplats, finns ett par förrådsbyggnader som tidigare nyttjats för militärt
bruk. Vid trafikplatsen finns också en större handelsbyggnad, Fliesbergshuset, med en större
matvaruhandel, outletbutik, handel för hästsport mm. Öster om väg 840, också utanför
utredningsområdet, ligger Skällsta industriområde, med ett flertal verkstäder, småindustrier och
handel.
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6.1.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med natur- och
jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. Ett gestaltningsprogram 3 har tagits fram i syfte att
fastlägga en ambitionsnivå för områdets gestaltning och principer för utformning av utemiljö och
tillkommande byggnader samt för att redovisa hur området med sina nya verksamheter kommer
att upplevas både inom verksamhetsområdet och från omgivande vägar.

Figur 6.2. Fotomontage över verksamhetsområdet med planerade byggnadsvolymer. Vy från
söder med E18 till höger i bilden (Karavan Landskapsarkitekter).
Den planerade bebyggelsen inom området omgärdas av natur i form av hagmark och
skogbeklädda slänter och planen omfattar en stor del naturmark. Planutformningen har tagit
hänsyn till höga naturvärden, rekreativa naturstråk och det traditionella landskapet.
Exploateringen sker i första hand på tidigare åkermark medan omgivande hagmarker och
skogsbeklädda slänter till största delen sparas.
Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga riktningarna och följer i huvudsak det
stora landskapsrummet mellan de skogsklädda höjderna i områdets östra och västra del.
Vid infarten till planområdet planeras för tomter med småskaliga verksamheter.
Byggnadshöjderna och tomtstorlekarna har anpassats för att området inte skall ge ett allt för
storskaligt intryck mot väg 840. Övrig exploatering i det stora landskapsrummet planeras för
storskaliga verksamheter med möjlighet till större tomter och högre byggnadshöjder. Läget
mellan höjdryggarna i öster och väster gör området mindre känsligt för storskalig exploatering ur
3
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landskapsbildshänseende. Kvartersmarken inom planområdet som angränsar mot E18 ligger lägre
belägen än E18, högre byggnadshöjder i området är därför också att föredra för att förbipasserande
på E18 inte bara ska uppleva ett taklandskap.
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Ett företagsområde etableras på skogsmark på befintlig höjd. Planförslaget är anpassat efter
topografin genom att vissa höjder och skogsområden bevaras men sprängning kommer att ske,
vilket påverkar landskapsbilden. De skogbeklädda slänterna runt höjden bevaras för att minska
påverkan på landskapsbilden. Bergskärningar kan påverka vattenbalansen för närliggande träd
och påverka angränsande natur vilket behöver beaktas i fortsatt projektering. Bergskärningar bör
också utformas med skonsam sprängning.

Figur 6.3 Planförslaget är anpassat efter topografin genom att vissa höjder och skogsområden
bevaras men sprängning kommer att ske, vilket påverkar landskapsbilden. Bergskärningar bör
utföras med skonsam sprängning och påverkan på omgivande natur behöver beaktas.
Exploateringen kommer att bli väl synlig för södergående trafik på E18. Byggnadshöjderna
varieras generellt inom området för att möta omgivande bebyggelse och vägar i en anpassad skala.
Undantaget är ett planerat hotell på områdets östra höjdrygg som tillåts uppföras med en högsta
byggnadshöjd på +80.0 meter över nollplanet i syftet att annonsera området mot E18.
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Figur 6.4. Vy mot planområdet från E18, med områdets östra höjdrygg i fonden. (Karavan
Landskapsarkitekter).
Området är till stora delar öppet och synligt från väg 840, även delvis synligt från E18. Området
ligger vid infarten till Bro från E18 och utgör därför en entré till tätorten. Mark med natur- och
kulturvärden kommer att tas i anspråk och förändra landskapets karaktär. Den nya bebyggelsen
medför att samhället Bro utökas och att orten blir mer påtaglig redan vid E18. Då den föreslagna
exploateringen har anpassats utifrån de befintliga riktningarna i landskapet, efter topografin och
natur- och kulturvärden minskas dock påverkan på landskapsbilden.
6.1.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Framtaget gestaltningsprogram 4 utgör ett underlag inför kommande bygglovsskede, byggande
och förvaltande av området och ska användas som riktlinjer i den fortsatta projekteringen.
Förslag till skötselplan 5 har tagits fram för den kommande skötseln av naturmarken inom
planområdet, se avsnitt 6.3 Naturmiljö och 6.5 Rekreation och friluftsliv.

6.2

Kulturmiljö

6.2.1 Bedömningsgrunder
Miljöbalken (1998:808), 3 kap
I 3 kap miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden. Enligt 3 kap 6 § första stycket ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Kommunalt kulturmiljöprogram och översiktsplan
Kulturmiljöerna i Upplands-Bro har dokumenterats i boken ”Upplands-Bro kulturhistoriska
miljöer” och delar av dessa har mer ingående redovisats i ”Fördjupat kulturmiljöprogram för
Upplands-Bro kommun”. Dessa dokument ska användas som underlag vid avvägningar mot andra
intressen vid planläggning samt lokaliserings- och bygglovsprövning.
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I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) anges att planeringsinriktningen ska vara att bevara och
utveckla kommunens natur- och kulturmiljövärden. Karaktären i kulturlandskapet bör bevaras
bland annat genom fortsatt jordbruk och viktiga element i kulturlandskapet såsom äldre
bebyggelse, vägar, alléer och åkerholmar bör bevaras. De kulturhistoriska sambanden i landskapet
bör inte brytas.
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Fornlämningar
Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av lag. Det är enligt lagen
om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort,
skada eller täcka över en fast fornlämning (2 kap 6 § KML).
RUFS 2050
I RUFS 2050 framgår att ett regionalt ställningstagande gällande kulturmiljö är att inkludera ett
kulturhistoriskt perspektiv vid utveckling. Kulturhistoriska miljöer har betydelse för igenkänning,
känsla av tillhörighet och sammanhang och ger en förståelse för samspelet mellan människan,
landskapet och miljön över tid.
6.2.2 Förutsättningar
I kommunens ÖP beskrivs Önsta gård som en välbevarad mindre herrgård i gustaviansk stil från
tidigt 1800-tal med ekonomibyggnader, som till stor del uppförts senare under samma århundrade.
Delar av planområdet ingår som en del i Önsta gård som är ett större område av lokalt intresse för
kulturmiljövården (själva herrgårdsbyggnaden Önsta gård ligger inom Bro Parks område söder
om planområdet). På gården ligger socknens största järnåldersgravfält. Miljön beskrivs som
välbevarad agrar kulturmiljö med ett flertal torp med tillhörande ladugårdar och uthus uppförda
under 1800-talet. Den ålderdomliga miljön har stora upplevelsekvalitéer och är unik i länet.
Herrgårdsmiljö
Önsta gårds byggnader i herrgårdsmiljö är uppförda på 1700- och 1800-talet och bedömningen är
att även torpen som ligger på Önstas ägor är uppförda vid denna tid. Önstas marker har brukats
under lång tid och har äldre hägnader och fossil åkermark, vilka utgör lämningar i landskapet,
liksom yngre åkertäppor, slåtterängar och hagmarker, är spår av jordbrukets historia som kan
avläsas på de äldre kartorna över Önsta.
Ursprungligen fanns det fem torp som hörde till Önsta Fäbodatorpet ligger i direkt anslutning till
planområdet. Fäbodatorpet ligger också i anslutning till E18 och en del av torpets marker har
troligen skurits av när motorvägen byggdes. Vid Fäbodatorpet finns även rester av diken och
förhöjningar i marken som är lämningar efter ytterligare torp i området.
Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
Fördjupade natur- och kulturutredningar i området har utförts 2001, 2012 samt en fördjupad
arkeologisk utredning utfördes 2014. Genom jämförelser av kartor från olika århundraden har
information om områdets historia och användning sammanställts. Östa gård har en historia som
löper från järn- och bronsålder vilket framgår bland annat av de många fornlämningarna. Det
föreslagna planområdet är rikt på fornlämningar och inom området förekommer åtta fasta
fornlämningar. De är framförallt koncentrerade kring ängs- och hagmarken i områdets södra del.
En arkeologisk utredning utfördes november 2013 och resultatet visade att det förutom kända
fornlämningar så finns det tre osäkra fornlämningar, i form av stensättningar och åtta möjliga
boplatslägen.
En fördjupad arkeologisk utredning genomfördes 2014 för att kunna konstatera om de påträffade
osäkra fornlämningarna och boplatslägena utgör fast fornlämning. Utredningen visade att
ytterligare 14 fornlämningar fanns inom planområdet, utöver de tidigare konstaterade. Dessa
utgörs av boplatser, härdområde, ensamliggande härdar och hällristningslokaler. Vidare har sju
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övriga kulturhistoriska lämningar påträffats. Dessa utgörs av sentida husgrunder,
odlingslämningar och ett brott/täkt. De övriga kulturhistoriska lämningarna har dokumenterats i
samband med utgrävningen och kräver inga ytterligare arkeologiska åtgärder. Länsstyrelsen
bedömer att området omkring fornlämningarna bör avsättas till naturmark 6. Figur 6.5 visar var
fornlämningarna och objekten ligger i förhållande till planerad exploatering.
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6.2.3 Konsekvenser planförslag
Exploateringen kommer att göra stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet. Områden med
konstaterade fornlämningar har dock undantagits från exploateringen, se figur 6.5.
Till varje fornlämning hör ett skyddsområde som ska vara tillräckligt stort för att fornlämningen
ska kunna bevaras och som har samma lagskydd som själva fornlämningen. Runt samtliga
fornlämningarna finns ett respektavstånd på 10 meter från exploaterad kvartersmark. Tillstånd
kommer att krävas för markarbeten även utanför inritat fornlämningsområde, t ex vid
schaktarbeten för dagvattenledning i anslutning till det boplatsområde i planområdets södra del.
De traditionellt beteshävdade markerna i sydöst bevaras i stor utsträckning, liksom torpmiljöerna.
En konsekvens av förslaget är dock att torpet Fäboda blir kringskuret och tappar kontakten med
kringliggande agrara kulturlandskap. Torpmiljön är dock förfallen och sedan tidigare påverkad
av utbyggnaden av E18. Den traditionellt brukade åkern i dalgången kommer bebyggas men
förslaget bevarar merparten av åkerholmarna och de skogbeklädda branterna som historiskt varit
tydliga element i det kulturhistoriska landskapet.

6
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Figur 6.5 Illustrationsplan
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6.2.4 Förslag till åtgärder
Det krävs tillstånd enligt kulturminneslagen till alla markarbeten i och i anslutning till
fornlämningar. Det kommer antagligen att krävas samråd och eventuellt arkeologiska åtgärder,
som t ex schaktövervakning eller åtgärder till skydd för fornlämningar, när planen ska
genomföras.
För att behålla ett öppet kulturlandskap är det viktigt att ängs- och hagmarker hävdas. För
naturmarken inom och i anslutning till planerad exploatering har en skötselplan 7 tagits fram, se
avsnitt 6.3 Naturmiljö. För att bibehålla de öppna markerna rekommenderas betande får.

6.3

Naturmiljö

6.3.1 Bedömningsgrunder
Grönplan för Upplands-Bro 2008
Kommunens grönplan från år 2008 visar de övergripande målen för grönstrukturen i kommunen.
Grönplanen är en del i arbetet med att nå målen för att bevara, skydda och utveckla den gröna
strukturen i kommunen, främst inom tätortsområdena. Grönplanen behandlar grönstrukturens
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biologiska, rekreativa och/eller sociala värden. I planen anges att i Upplands-Bro kommun finns
gott om grönområden, de är dock inte alltid lättillgängliga.
Åtgärderna i Upplands-Bro kommuns grönstruktur när det gäller främst tätorterna kan
sammanfattas i följande punkter:
•
•
•
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•
•

Bevara
värdefulla
grönområden
med
hjälp
av
lagstiftning
och
skötselprogram/skötselavtal.
Skapa ett sammanhängande grönt nät genom att utveckla gröna stråk.
Höja det rekreativa och estetiska värdet på befintlig parkmark i tätorterna genom
upprustning och bättre skötsel.
Skapa en stadsdelspark i Bro respektive Kungsängens tätort samt utveckla vissa andra
grönytor rekreativt.
Tillgängliggöra natur- och friluftsområden med hjälp av nya gång- och cykelvägar samt
skyltning.

Som rekommendation till grönplanen anges att samtliga områden som har avgränsats och bedömts
ha naturvärden av riksintresse, länsintresse eller kommunalt intressanta nyckelbiotoper - bör i
möjligaste mån lämnas utanför exploateringsområden.
Biotopskydd enligt miljöbalken kap 7 § 11
I miljöbalken kapitel 7 § 11 regleras biotopskyddsområde. Med biotopskyddsområde avses ett
områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och vattenområden (biotoper) som på
grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller
som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns två former av biotopskyddsområde där den ena
formen utgör små biotoper som är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet.
Den andra formen utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun i det
enskilda fallet kan besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde.
Åkerholmar, odlingsrösen och småvatten är exempel på biotoper som omfattas av det generella
biotopskyddet. Om åtgärder behöver vidtas i objekt som omfattas av biotopskydd ska det
säkerställas att dispens söks då det ej är tillåtet att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd inom
ett biotopskyddsområde som kan skada naturmiljön.
Artskyddsförordningen (2007: 845)
I artskyddsförordningen finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arterna kräver
noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Om en verksamhet kan skada arter som är
upptagna i artskyddsförordningen kan det behövas dispens från länsstyrelsen innan verksamheten
får genomföras. För att skydda hotade arter rödlistas dessa. En rödlistad art är art som riskerar dö
ut från ett område, exempelvis från ett land. ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta
fram Sveriges rödlista. Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för artskyddsförordningen
och länsstyrelsen har det regionala.
Följande kategorier finns i rödlistan:

6.3.2 Förutsättningar
Planområdet ligger inom ett område som är utpekat som värdefull natur, ängs- och hagmark i
Upplands-Bros kommunala grönplan. Området ligger i ett öppet jordbrukslandskap med
omgivande skogsområden där de låglänta delarna domineras av stora sammanhållande åkrar och
naturbetesmarker och där de mer höglänta områdena övergår till skog. Klövberga har en tydlig
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karaktär av ett igenväxande landskap. Spår av gammal markanvändning i form av åker och
betesmark finns i princip i alla de låglänta skogsområdena. Skogen är generellt relativt ung och
det är endast på hällmarkerna som det förekommer äldre skog.
En naturvärdesbedömning av planområdet genomfördes av Ekologigruppen 2013 8.
Utvärderingen visade att det förekommer många värdefulla arter och strukturer som gamla grova
ädellövträd, värdefulla solexponerade tallar, död ved, signalarter och rödlistade arter. Området
kan beskrivas som ett heterogent och mosaikartat jordbrukslandskap med små och stora
åkerholmar som har en variation från små kala hällar och stenrösen till större träd- och
buskbeklädda åkerholmar som har betydelse för växt- och djurlivet. I naturvärdesbedömningen
har de större områdena med naturgräsmark, en damm och ett område med tallskog bedömts ha
regionalt värde, klass 1B. En hassellund, en aspskog, samt åkerholmarna har bedömts ha
kommunalt naturvärde, klass 2A. Vissa delar av barrskogen, en alsumpskog, och en aspskog
bedöms ha lokalt värde, klass 2B. Den planterade granskogen bedöms ha lägre naturvärden. De
olika naturvärdena inom området framgår av figur 6.6 nedan.
I området finns det totalt åtta rödlistade arter rapporterade varav hälften är klassade som sårbar
(VU) och resten som nära hotad (NT), men fynden är från 1980-talet varför det är tveksamt om
arterna finns kvar idag 9. Vid den inventering som genomfördes av Ekologigruppen i oktober 2013
upptäcktes endast Tallticka (NT), Reliktbock (NT) och Kandelabersvamp (NT).

8
9

Naturvärdesbedömning, Bro Kärrängen Klöv, Ekologigruppen, 2013-12-19
Naturvärdesinventering Bro Kärrängen Klöv, Ekologigruppen, 2013-12-19
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Figur 6.6 Naturvärdesinventering för planområdet med omnejd (etapp3). område 1, 2, 3, 4, 6, 8,
20, 22, 23, 27 och 28 ligger inom planområdet (Ekologigruppen, 2013)
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Under 2014 inventerades dammen inom ängs- och hagmarken i planområdets västra del och
förekomst av större vattensalamander konstaterades. 10 Större vattensalamander är fridlysta enligt
4§ artskyddsförordningen vilket innebär att den inte får fångas, dödas eller störas. Djurens
fortplantningsområden eller viloplatser får inte heller skadas eller förstöras. Lämpliga
övervintringsområden och spridningsvägar för den större vattensalamandern har inventerats inom
området, se område 2 i figur 6.10 nedan. 11 Vanligen rör sig salamandrarna inom en radie av 100300 meter från sin lekdamm.
I området förekommer även biotopskyddade åkerholmar, odlingsrösen och småvatten. Enligt
jordbruksverkets databas TUVA, som sammanfattar resultat från ängs- och
hagmarksinventeringar, så beskrivs betesmarken som fornlämningsrikt område som är i behov av
restaureringsåtgärder, det finns flera täta slypartier i hagen trots relativt hårt bete med häst.12
Jordbruksverket rekommenderar åretruntbete för att ge näring och tramppåverkan, dock har
åretruntbete genom häst gett en tydlig näringspåverkan och omfattande trampskador för området
kring fornlämningarna (område markerat 97E-DLV på kartan i figur 6.7 nedan). Området för
hagen, 97E-DLV, är enligt jordbruksverket ointressant som ängs- och betesmarksobjekt.

Figur 6.7 Inventerade områden som finns registrerade i jordbruksverkets databas TUVA, 201602-29
Grönstrukturen i Stockholmsområdet består av sammanhängande grönområden och grönområden
sk kilar som sträcker sig från Stockholms centrala delar och ut mot landsbygden. Klövberga ligger
i anslutning till Görvälnkilen (figur 6.8 nedan) som sträcker sig från Bromma, förbi Bro och till
länsgränsen vid Kalmarviken. Görvälnkilen rymmer spridningssamband för både växter och djur.

Inventering av större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014.
Åtgärdsförslag för större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014.
12
Objektrapport 1FA-MLW, Bro-Önsta, TUVA, www.jordbruksverket.se, 2016-02-29
10
11
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Figur 6.8 Görvälnkilen i sin helhet inom Upplands-Bro kommun, med omringat planområde
6.3.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget innebär att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av framför allt
kommunalt eller lokalt värde kommer att ske, medan regionala naturvärden i huvudsak bevaras,
se konsekvenskarta naturmiljö i figur 6.9. Planförslaget bedöms därför medföra negativa
konsekvenser för naturmiljön. Genom att områden med högre naturvärden och områden som är
betydelse för större vattensalamander undantas från exploatering och bevaras som naturmark kan
de negativa konsekvenserna begränsas.

Figur 6.9 Konsekvensanalys naturmiljö. Illustration av planförslaget och identifierade
naturvärden.
Områden som bedömts ha naturvärden av regionalt intresse, som är orangemarkerade i kartan
ovan, är den ängs- och hagmark (naturgräsmark med artrik betesflora) som gränsar till
planområdet för galoppcentrum och en hällmarkstallskog i den östra delen. Dessa områden
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kommer att bevaras med undantag för mindre påverkan, där några planerade tomter kommer att
gränsa till dessa områden. De områden som bedöms ha ett kommunalt naturvärde (gul
markering i figur 6.9) påverkas delvis och då framförallt i den norra och västra delen av området
där kvartersmark planeras. Åkerholmarna kommer bevaras i den mån det är möjligt inom
området, bland annat den längst söderut som är närmast vägen samt åkerholmen som ligger i
sydvästra delen av planområdet där man lämnar en grön kil in till området. Enligt utförd
naturinventering har de ett naturvärde motsvarande klass 2 kommunalt värde och kan utgöra ett
värdefullt grönt inslag i området när området är utbyggt. Lövsumpskogen (objekt 12 och 24 i
figur 6.6) ligger utanför planområdet.
Den damm där större vattensalamander påträffats berörs inte av exploateringen. Efter genomfört
programsamråd och kompletterande utredningar 13,14 har planområdet anpassats för att säkerställa
spridningsvägen mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde, se figur 6.10 som markerar
skyddsavstånden samt salamandrarnas spridningsvägar.

Figur 6.10 Större vattensalamander är upptäckt i dammen som ligger centralt i ängs- och
hagmarken. Pilarna redovisar spridningssamband mellan övervintrings- och lekområden.
Ekologigruppen har bedömt den intilliggande markens lämplighet för den större
vattensalamandern, i en fyrgradig skala där klass 1 är den högsta habitatkvalitén och klass 4 utgör

13
14

Inventering av större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014.
Åtgärdsförslag för större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014.
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en barriär. Planförslaget har anpassats för att behålla lämpliga övervintringsplatser och
spridningsvägar mellan dessa och dammen. Kring dammen lämnas också ett oexploaterat område
med en radie på 100 meter.
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Rödlistade arter har påträffats i område 1 naturbetesmarken och i område 4 hällmarkstallskog som
inte berörs av exploateringen samt i område 5 som ligger utanför planområdet (figur 6.6).
6.3.4 Förslag på åtgärder
Inom området finns både ädellövskog och enstaka grova ädellövträd. Bland annat finns flera stora
ekar, som bidrar till sambandet för ädellövskog. För att behålla och om möjligt förstärka
sambandet är det viktigt att det röjs kring äldre träd och sparar yngre ädellövträd så de kan
utvecklas till gamla träd med höga värden. För att förstärka spridningssamband bör man
säkerställa en kontinuitet av ädellövträd och tallar i området, vilket även berörs i skötselplanen
nedan.
Utöver de anpassningar som gjorts av planförslaget kan ytterligare åtgärder vidtas för att gynna
större vattensalamander, som uppförande av grodstaket vid det närmast belägna
verksamhetsområdet, öka mängden död ved och att ha bete i den före detta naturbetesmarken.
6.3.4.1 Skötselplan
För att bevara de naturvärden som finns inom planområdet samt skapa fler natur- och
reaktionsvärden har en skötselplan tagits fram av Ekologigruppen, se figur 6.11 15. För att behålla
ett öppet kulturlandskap och bevara och förbättra betesgynnad flora är det viktigt att ängs- och
hagmarker hävdas. Naturgräsmarken ska betas i första hand av får för att stimulera den biologiska
mångfalden genom spridning av fröer, bearbeta jorden genom trampning samt motverka (äta upp)
sly.
Dammen med vattensalamandrar ska vara solexponerad och bevuxen med vattenväxter. Delar av
vattenvegetationen bör rensas ungefär vart 10:e år för att undvika att dammen helt växer igen.
Barrblandskogen inom skötselområdet ska ha en olikåldrig struktur med förekomst av död ved.
Viss plockhuggning kan göras för att skapa mer död ved i området.
Aspskogen med senvuxna aspar är ett potentiellt övervintringsområde för den större
vattensalamandern. Död ved ska därför sparas i området. Området ska gallras på uppväxande gran
ungefär vart 10:e år.
En lundmiljö med hassel och en alsumpskog ska gallras på uppväxande gran ungefär vart 10:e år.
För hällmarkstallskogen med tallticka ska död ved sparas.

15

Skötselplan för natur och rekreationsvärden vid Klövberga, Ekologigruppen, 2021-02-15
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Figur 6.11 Skötselområden i Klövberga, Ekologigruppen, 2021-02-15.

6.4

Vattenmiljö

6.4.1 Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp infördes
miljökvalitetsnormer i och med miljöbalken år 1999. Sedan december 2009 finns
miljökvalitetsnormer för vatten. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en
vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och uttrycks i ekologisk status, ekologisk
potential samt kemisk status.
Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- eller
växtarter omfattas av fiskvattendirektivet och skaldjursdirektivet. Målet för fiskvattendirektivet
är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever
eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras. Dessa områden är
antingen laxfiskvatten, som är fiskevatten där fiskar som lax, öring, sik, siklöja, nors och harr
lever eller skulle kunna leva, eller också är områdena annat fiskevatten där det finns eller skulle
kunna finnas gädda, abborre, ål och karpfiskar. Fiskvattenområden i Sverige framgår av bilagan
till Naturvårdsverkets fiskvattenförteckning (NFS 2002:6) med förteckning över fiskevatten som
ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk
synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. För att konkretisera
skyddet av dessa ekologiskt känsliga områden, ska dessa pekas ut i kommunens översiktsplan.
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Natura 2000-områden
Natura 2000 heter det nätverk av områden som alla EU: s medlemsstater ska bidra till att skapa
enligt två EG-direktiv, Habitatdirektivet respektive Fågeldirektivet, vilka är bindande. Syftet är
att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen genom att alla länderna
behöver ta ett ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen är.
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Tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs för att bedriva verksamheter och vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden som har förtecknats med stöd av
7 kap 27 § miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 2000 områden har fr. om 1 juli, 2001
status av riksintresse. Även planer omfattas av tillståndskravet.
Av betydelse för tillståndskravet är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller vidtas,
avgörande är istället den effekt, påverkan, den kan få på Natura 2000-områdets värden.
Tillståndskravet gäller oberoende av Natura 2000-områdets avgränsningar, vilket innebär att
tillståndskravet aktualisera såväl för verksamheter och åtgärder som bedrivs eller vidtas i eller
utanför ett sådant område. Exempel på åtgärder som bedrivs utanför Natura 2000- områden och
som kan kräva tillstånd enligt 7 kap 28 a § är: nytt/ökat utsläpp till vatten, i vissa fall luft, ny/ökad
bullrande verksamhet och åtgärder som påverkar hydrologin i området.
Vattenskyddsområde
Östra Mälarens vattenskyddsområde är skapat för att skydda dricksvattentäkten som Mälaren
utgör. Skyddsföreskrifterna reglerar bl.a. ny verksamhet och hantering som innebär risk för
vattenförorening. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för
vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske
direkt till ytvatten utan föregående rening. Dräneringssystem vid sådana anläggningar ska vara
försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor.
Svenskt vatten tog under 2008 fram branschriktlinjer för krav på råvattenkvalitet 16 för både
ytvatten och grundvatten i samband med produktion och beredning av dricksvatten.
Branschriktlinjerna kan bland annat användas som underlag för att ställa krav på
verksamhetsutövare i tillrinningsområdet. Kraven kan innebära reningsåtgärder för
verksamhetsutövare eller förändring av verksamheter i närheten av vattentäkten för att skydda
råvattnet.
Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 2015-09-09. Arbetet med
vattenmiljöfrågor knutna till EGs ramdirektiv för vatten och till de nationella miljökvalitetsmålen
ställer stora krav på kommunerna. Eftersom kommunerna har ett stort ansvar för att
miljökvalitetsnormer och mål följs är det mycket viktigt att behoven av åtgärder och hänsyn så
tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i den kommunala planeringen. Genom att inom en vattenplan
identifiera status, naturvärden, miljöproblem, påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och
inkorporera denna kunskap i kommunens övriga planarbete, ökar förutsättningarna att lyckas nå
uppsatta mål.
Vattenplanen omfattar elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin.
Planen presenteras i huvudsak i form av separata objektdatablad för dessa objekt.
Objektdatabladen är avsedda att uppdateras årligen.
Riktlinjer för dagvattenhantering i översiktsplan

16

Råvattenkontroll - Krav på råvattenkvalitet, Svenskt Vatten, 2008.
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Upplands Bro kommun har ingen publicerad dagvattenstrategi, men i översiktsplanen framgår att
ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara utgångspunkten för kommunens
fysiska planering. Ekologisk dagvattenhantering ska ske med stor andel lokalt omhändertagande
(LOD) i syfte att bromsa upp det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsskedet och låta de
naturliga processerna få en möjlighet att behandla dagvattnet. Därmed kan dagvatten renas från
föroreningar och den hydrologiska balansen upprätthållas med jämnare flöden. Behovet av slutna
dagvattensystem för uppsamling och bortledning av dagvatten till ytvattenrecipient minskas.
Riktvärden för dagvatten
Det finns inga nationellt antagna rikt- eller gränsvärden för dagvatten, men flera framtagna
förslag. Upplands-Bro kommun använder sig av riktvärden för dagvatten framtagna av Regionala
dagvattennätverket i Stockholms län 17. Riktvärdena är uppdelade efter hur utsläppet ser ut och
utifrån typ av recipient. För aktuell detaljplan har de striktaste riktvärden (nivå 1M) bedömts vara
applicerbara med hänsyn till den känsliga recipienten.
6.4.2 Förutsättningar
En fördjupad dagvattenutredning 18 har tagits fram i syfte att undersöka områdets förutsättningar
och att föreslå lämplig dagvattenhantering med hänsyn till recipienternas känslighet, lokala
föreskrifter och planerad bebyggelse.
Området lutar mot väg 840 förutom den östra delen där en betydande höjd ger lutning även mot
trafikplats Bro och E18.
Den största delen av planområdet, dagens jordbruksmark, består av tät lera vars mäktighet uppgår
till som mest ca 10 m i norra delen och ca 6-7 m närmare väg 840. Mot den omkringliggande
skogen övergår leran i fastmark och i de högre liggande skogsområdena förekommer berg i dagen.
Grundvattennivån ligger i planområdets södra del mellan ca +19 och +21 (markytan på som lägst
ca +20) vilket innebär att artesiskt grundvatten (grundvatten med tryckhöjd över markytan)
förekommer. Förutsättningarna för infiltration och perkolation av dagvatten är mycket
begränsade.
Djupa diken omgärdar åkern som avvattnar den och omkringliggande skogsmark. Åkern är
täckdikad och en samlingsledning centralt i området samlar upp vatten från diken och
dräneringsledningar och leder det mot väg 840. Till betongledningen under väg 840 ansluter
samlingsledningen samt väg 840s diken. Ledningen mynnar sedan i det dikes- och kulvertsystem
som utgör Sätrabäcken och som via Råbydammen sedan bildar Brobäcken tillsammans med
Önstabäcken.
Sätrabäckens avrinningsområde uppgår till cirka 15 km2. Brobäcken är 1,9 km lång och börjar
vid Önstabäckens och Sätrabäckens sammanflöde strax söder om Bro samhälle. Tillsammans med
de båda delgrenarna avvattnar bäcken cirka 29 km2 vilket gör Brobäcken till kommunens näst
största vattendrag. Brobäcken mynnar i Mälaren-Görvälns vattenförekomst och i Upplands-Bro
kommun omfattar det direkta tillrinningsområdet till Mälaren-Görväln cirka 85 km2. 19 Hela
planområdets yta utgör ca 4 % av Sätrabäckens avrinningsområde och ca 2 % av Brobäckens
avrinningsområde. Av Mälaren-Görvälns avrinningsområde inom Upplands-Bro kommun utgör
Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionala dagvattennätverket i Stockholm län,
Riktvärdesgruppen, Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting, 2009.
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Dagvatten PM, Structor Mark Stockholm AB, 2021-02-15
Objektdatablad för Sätrabäcken, Brobäcken och Mälaren-Görväln tillhörande Vattenplan för UpplandsBro kommun, sept 2015
18
19
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planområdet ca 0,7 %. Karta med Broviken och tillflödena Sätrabäcken och Brobäcken markerade
finns i figur 6.12.
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Mälaren-Görväln har klassificerats av Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna till måttlig
ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. Det är framförallt med avseende på särskilt
förorenande ämnen och i synnerhet koppar som Görväln inte uppnår god ekologisk status och
med avseende på de allmänt överskridande ämnena (överskrids i alla Sveriges vattenförekomster)
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) samt PFOS, antracen, kadmium, bly och
tributyltenn som Görväln inte uppnår god kemisk status. Beslutad miljökvalitetsnorm innebär att
god ekologisk och kemisk status ska uppnås med tidsfrist till 2027 för blyföreningar,
kadmiumföreningar, tributyltennföreningar och antracen. Tidfristen för PFOS är ännu inte
fastställd men tillsvidare satt till ”senare än 2027”. 20
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt förordningen (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten.
Broviken utgör också ett Natura2000-område. Länsstyrelsen har upprättat en bevarandeplan för
Natura 2000-området som Broviken ingår i. Tre hot som identifieras för området är
grumling/sedimentering, att löst fosfor ökar och att de naturliga vattenståndsvariationerna som är
viktiga för strandängarna störs.
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 2015-09-09 21. För de
vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har bedömningar av status gjorts som om de vore
vattenförekomster. I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden 2018 22
bedömdes Brovikens ekologiska status som måttlig medan Sätrabäcken 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.
I vattenplanen föreslås Brobäcken som ESKO (Ekologiskt särskilt känsligt område) med
motiveringen att vattendraget har god ekologisk funktion och viktiga ekologiska samband.
Sätrabäcken föreslås som ESKO med motiveringen att vattendraget har god ekologisk funktion,
ekologiska samband samt är övergödningspåverkad och därmed känslig för ytterligare belastning.
Planområdet ligger strax utanför den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens
vattenskyddsområde men dess dagvatten leds in i skyddszonen.

20

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268, 2020-11-02

21

Naturvatten, 2015. Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Rapport 2013:17

22

Synlab AB, 2019. Broviken och dess tillflöden 2018, Upplands-Bro kommun.
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Figur 6.12. Sätrabäcken rinner samman med Önstabäcken i Brobäcken som mynnar i Broviken
i Mälaren. Planområdets läge är markerat med röd ring.
6.4.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget innebär förändrade markanvändning och ökad hårdgjord yta. Sammantaget kommer
cirka halva planområdets area att exploateras medan resterande behålls som naturmark.
Dagvattenflödena ökar med exploateringen och dagvattnet kommer även att ha en annan
sammansättning än vid nuvarande markanvändning. I den fördjupade dagvattenutredningen 23 har
flödes- och föroreningsberäkningar utförts och åtgärder har därefter dimensionerats utifrån krav
på rening och fördröjning. För att optimera utfallet av renings- och fördröjningsåtgärder föreslås
att planområdets dagvatten separeras utifrån dess föroreningsgrad i takdagvatten, dagvatten från
fastigheter respektive vägdagvatten. Dagvattensystemet baseras på naturliga processer
(svackdiken och dagvattendammar), har tidig uppbromsning av det avrinnande vattnet och har
flera möjliga uppsamlingsplatser för omhändertagande av ett eventuellt kemikalieutsläpp vid
olycka.

23

Dagvatten PM, Structor Mark Stockholm AB, 2019-08-31
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Föroreningsbelastning
Beräkningarna har utförts för den mark som exploateras och har delats upp utifrån de
delavrinningsområden som skapas efter genomfört planförslag. Dessa delavrinningsområden
baseras på hur dagvattnet föreslås ledas och hanteras efter exploateringen:
• Delavrinningsområde A1 – de ytor som efter exploateringen leds till svackdikessystemet
och vidare till Damm 1 alternativt till Damm 2 respektive 3 och vidare till Damm 1 .
• Delavrinningsområde A2 – de ytor som efter exploateringen leds till svackdikessystemet
för vägdagvatten och vidare till Damm 1.
• Delavrinningsområde A3 – de ytor som efter exploateringen leds till svackdike och vidare
till torrdammar.

Damm 3

Damm 2

Damm 1
Torrdammar

Figur 6.13 Delavrinningsområden inom exploateringen. Delavrinningsområde A1 är markerat i
rosa, delavrinningsområde A2 i gulgrönt och delavrinningsområde A3 i turkos. Fastigheter där
separering och bortledning av takdagvatten i naturdiken är möjligt visas med randig markering.
I tabell 6.1 presenteras resultaten från de föroreningsberäkningar som gjorts av mängden
föroreningar (kg/år) i dagvattnet umed nuvarande markanvändning respektive efter exploatering,
med och utan förelagna reningsåtgärder. Beräkningarna visar att om planen genomförs utan att
förelagna dagvattenåtgärder vidtas kan en betydande ökning av föroreningsbelastningen av
samtliga studerade ämnen förväntas. Beräkningarna visar att också att föreslagna åtgärder för
dagvattenhantering ger en avsevärd reningseffekt. Åtgärderna för rening av dagvattnet är därför
centrala för att minska risken för negativ påverkan på recipienterna nedströms planområdet.
Sammanfattningsvis innebär planförslaget och de åtgärder för rening som föreslås en kraftigt
minskad belastning av näringsämnena fosfor och kväve, vissa metaller samt suspenderat material
jämfört med dagens markanvändning. Däremot innebär exploateringen en viss belastningsökning
för fyra metaller (Zn, Cd, Ni och Hg) trots flerstegsrening av dagvattnet från planområdet och
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bevarandeplan som Länsstyrelsen har upprättat för Natura 2000-området Broviken har
belastningen av näringsämnen och suspenderat material identifierats som hot mot området.
Planförslaget medför därför förbättrade förutsättningar för Natura 2000-området då identifierade
hot kan minskas. Då belastningen av näringsämnen bidrar till att Sätrabäckens och Brobäckens
ekologiska status är otillfredställande kan planförslaget och föreslagen dagvattenhantering bidra
till att förbättra statusen i vattendragen.
Enligt föroreningsberäkningarna beräknas halterna av tungmetaller i dagvattnet från området att
minska. Eftersom dagvattenflödet från området ökar efter exploatering beräknas dock mängden
föroreningar som årligen belastar recipienten att öka för fyra ämnen (zink, kadmium, nickel och
kvicksilver). De kvalitetsfaktorer i den kemiska statusbedömningen av vattenförekomsten
Mälaren-Görväln som skulle kunna påverkas av exploateringen är prioriterade ämnen (såsom
tungmetaller). Bly, kadmium och kvicksilver tillhör de ämnen som i dagsläget inte uppnår god
kemisk status. Belastningen av bly beräknas minska något medan kadmium och kvicksilver tillhör
dem som förväntas öka något.
I dagvattenutredningen görs en jämförelse mellan ökad föroreningstransport från planområdet,
som räknats om till halter utifrån Görvälns volym, och uppmätta halter i Görväln. Beräkningarna
visar att den ökade föroreningsbelastningen från planområdet motsvarar en ökning av halterna av
zink och kadmium med mindre än 0.05 % och nickel med 0,007 % i Görväln. 25 Beräkningarna är
dock väldigt översiktliga då de bygger på grova antaganden och utsläpp direkt till recipient.
Beräkningarna tar inte heller hänsyn till att det kommer att vara långa sträckor med stora
svackdiken. I dessa kommer det att ske en betydande avdunstning och infiltration. Effekten av
detta är inte inräknat. Av erfarenhet så kommer sannolikt upp till 20 % av årsnederbörden att
avdunsta och infiltreras. Det finns inga teoretiska beräkningsmöjligheter för detta men med ett
beaktande av detta och osäkerheterna som i övrigt finns i beräkningarna så är bedömningen att de
flöden, och därmed mängden föroreningar, som lämnar området kommer att kunna vara i
storleksordningen 20 % lägre jämfört med beräknat.
Innan dagvattnet från planområdet når vattenförekomsten kommer det i det verkliga fallet att rinna
cirka 4 km via Brovikens tillflöden där sedimentation och fastläggning sker, varför
föroreningsmängderna förväntas reduceras ytterligare innan de når Mälaren.
Den ekologiska statusbedömningen som innebär att god status inte uppnås baseras på förekomsten
av koppar. Planförslaget och föreslagen dagvattenhantering innebär att belastningen av koppar
kommer minska.
Sammantaget bedöms planförslaget med föreslagen dagvattenhantering inte påverka möjligheten
att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Flöden och skyfall
Dagvattenledningar, dagvattendammar och svackdiken har utformats för att kunna hantera
flöden från ett regn med 20 års återkomsttid med en klimatfaktor på 1,25 (regnintensiteten
bedöms öka med 25 %). Vid kraftigare nederbörd än 20-årsregnet kommer brunnar och
ledningsnätet inte att kunna ta emot allt dagvatten. Höjdsättningen av området är gjord så att de
allmänna gatorna utgör lågstråk och fastigheterna är högre placerade. Den omgivande
kvartersmarken faller ner mot huvudgatan, som därmed fungerar som avledare av dagvatten vid

25

Inga mätvärden finns för kvicksilver i Görväln varför det inte är medräknat.
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stora regnmängder. Därifrån sker avrinning ut mot ett nytt dagvattenledningssystem som leder
vattnet dels längsmed och dels under väg 840. På så sätt belastar dagvatten från planområdet
inte Trafikverkets vägdike längsmed väg 840 och befintlig dagvattenledning som passerar under
vägen. Den nya ledningen under vägen föreslås anslutas till den kommunala dagvattenledningen
söder om väg 840.
För att säkerställa att exploateringen av planområdet inte ökar risken för översvämning av väg
840 och nedströms liggande bebyggelse (söder om vägen) vid extrema nederbördstillfällen har en
skyfallskartering tagits fram av Norconsult (2018-09-10 26). Karteringen har utförts för ett 100årsregn för nuläget och för planerad markanvändning enligt planförslaget. Beräkningsresultaten
visar att en stor mängd vatten ansamlas under E18 både vid befintlig och framtida
markanvändning. Diket längs med väg 840 svämmar över och beräkningarna indikerar att vattnet
breder ut sig över vägen i båda scenarierna men i det framtida scenariot blir utbredningen mindre
och påverkar bara ca halva södergående körfältet. Att översvämningarna utanför planområdet inte
ökar utan tvärtom blir mindre efter exploateringen är framförallt tack vare dagvattendammarna
och svackdikena som föreslagits i planområdet. Skyfallskarteringen gjordes innan
dagvattenhanteringen kompletterades med ytterligare dammar och torrdammar samt extra
svackdiken vilka förbättrar läget ytterligare.
Inom planområdet visar skyfallskarteringen att det vid 100-årsregnet delvis kan stå vatten upp på
lokalgatorna intill de föreslagna svackdikena. Det handlar om vatten till ett djup av 0,1-0,3 m
vilket kan påverka framkomligheten i området tillfälligt. Sydväst om dagvattendamm 1, i
lågpunkten vid inloppet till den befintliga dagvattenledningen under väg 840, sker en liten
ansamling av vatten varför den ytan inte bör bebyggas. Ytan planeras istället att nyttjas för
dagvattenhantering då en av torrdammarna placerats där.
En kompletterande skyfallskartering genomfördes inför antagande av detaljplanen 27. I den
kompletterande utredningen har en klimatfaktor på 25% och de senast föreslagna
dagvattenlösningarna med ytterligare svackdiken och dagvattendammar inkluderats. Vidare
kommer avledningen av dagvatten från området till Sätrabäcken att öka från den strypta 300
dagvattenledningen till en ny 500 dagvattenledningen. Dessa åtgärder innebär sammantaget att
fördröjningskapaciteten inom området och den normala avrinningskapaciteten från området
förbättras.
I figuren nedan framgår vart vattendjupen förväntas öka och minska i samband med exploatering
av detaljplanen i relation till nollalternativet. Enligt de simuleringar som utförts sker en minskning
av maximala vattendjup under E18 vid trafikplats Bro. I befintligt och framtida scenarier är
vattendjupet över 0,5 meter vilket indikerar problem med framkomlighet. Vatten ansamlas på
gatan i den nordöstra delen av planområdet till ett maximalt vattendjup av 0,2 m. I södra delen av
planområdet indikerar simuleringen att vatten ansamlas på planerad anslutande gata samt
cirkulationsplats. Vatten som passerar cirkulationsplatsen avrinner till lågpunkt markerad med
svart pil i figuren nedan där maximala vattendjup ökar.

26

Skyfallskartering detaljplan Klövberga, Norconsult, 2018-09-10.

27

Klövberga kompletterande skyfallskartering, Tyréns, 2022-07-12
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Figur 6.14 Skillnad i maximalt vattendjup efter exploatering simulerat med 100-årsregn inklusive
en klimatfaktor på 1,25 (Tyréns, 2022).
6.4.4 Förslag på åtgärder
Genomförandet av föreslagen dagvattenhantering är central för att minska översvämningsrisker
och föreningsbelastning på Broviken och dricksvattentäkten Mälaren varför det behöver
säkerställas i genomförandet av detaljplanen att åtgärderna kommer till stånd. Kommunen
kommer att bli huvudman för såväl svackdiken som dagvattendammar som är renings- och
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fördröjningsåtgärder som ligger till grund för gjorda beräkningar. Utöver det anges i planen att
”Inom varje fastighet ska åtgärder vidtas för rening av dagvatten” och ”Förbud att använda
obehandlad koppar och zink som utvändigt tak- eller fasadmaterial”.
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I skyfallskarteringen framgår att fördröjning av vatten bör säkerställas för att undvika att vatten
översvämmar vägbanan och leder till ökade maximal vattendjup efter exploatering.
Höjdsättning bör ske så att vatten rinner från byggnader.
Planerad dagvattenhantering medför att befintliga diken kommer att fördjupas, breddas och delvis
läggas om. I samband med fördjupning av diken kan artesiskt överskottsvatten från
grundvattenmagasinet komma att ledas bort. Vidare planeras fyra dammar att anläggas. En del av
dessa åtgärder utgör vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och kan kräva anmälan eller
tillstånd. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa
fastigheters räkning, är i miljöbalken (9 kap 1§ och 2§) definierat som avloppsvatten och utsläpp
av sådant dagvatten är därmed miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till kommunen. Ett
kontrollprogram för att följa upp rening av dagvatten och utsläpp av föroreningar från
planområdet kommer att tas fram kopplat till den fortsatta processen enligt miljöbalken som krävs
för planerade dagvattenåtgärder.
Kommunen har tagit fram ett samordnat recipientkontrollprogram för Brobäcken, Önstabäcken,
Nygårdsbäcken, Sätrabäcken och Broviken för att följa upp statusen i recipienterna. Detta är en
viktig del i arbetet med att följa upp miljöpåverkan av genomförda och planerade exploateringar
inom avrinningsområdet samt recipienternas status.

6.5

Rekreation

6.5.1 Bedömningsgrunder
Grönplan för Upplands-Bro 2008
Kommunens grönplan från år 2008 visar de övergripande målen för grönstrukturen i kommunen.
Grönplanen är en del i arbetet med att nå målen för att bevara, skydda och utveckla den gröna
strukturen i kommunen, främst inom tätortsområdena. Grönplanen behandlar grönstrukturens
biologiska, rekreativa och/eller sociala värden. I planen anges det att det i Upplands-Bro kommun
finns gott om grönområden, de är dock inte alltid lättillgängliga.
Gång- och cykelplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en gång- och cykelplan. Planen innehåller åtgärdsförslag
och visar på den riktning som kommunen vill arbeta mot för att uppnå bättre möjligheter för att
gå och cykla på kommunens vägar. Planen innehåller förslag på ny gång- och cykelväg längs väg
840 och 269 mot Håbo-Tibble och Sigtuna.
6.5.2 Förutsättningar
Idag består planområdet av jordbruksmark och naturmark. Området har en del natur- och
kulturmiljövärden men saknar status som besöksmål eller rekreationsområde. Det finns heller
inga tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig inom naturområdet. Hagmarkerna som
gränsar mot åkermarken är inhägnade och används i huvudsak för bete.
I Upplands-Bros turist- och fritidskarta är en strövstig markerad inom området men det är inte
känt hur mycket den används. I kommunens grönplan beskrivs området ha kulturhistoriska
värden. I grönplanen nämns också att hagmarken har ett visst kommunalt landskapsvärde.
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Väg E18 och väg 840 är naturliga barriärer till området. Vägarna gör också att hela området är
påverkat av trafikbuller, vilket gör att delarna närmst vägarna inte har något rekreativt värde.
Tillgången till andra, mer lättillgängliga och mindre bullerstörda rekreationsområden finns på
flera platser i kommunen.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4. 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

6.5.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget gör att delar av naturmarken och det agrara kulturlandskapet, påverkas negativt
genom att de exploateras. Det innebär att de rekreativa upplevelsevärdena i form av orördhet
minskar, men samtidigt medför de stigar och gång- och cykelstråk som planeras att området blir
mer tillgängligt vilket ökar möjligheten att använda området för rekreativa ändamål.
Av totalt cirka 60 ha, kommer 28 ha att exploateras och bli kvartersmark. Området kommer få ett
vägnät där huvudgatan kommer att få en gång- och cykelväg (GC) som binder området med den
tunnel som går under E18 mot Högbytorp, vilket gör att området blir mer tillgängligt än vad det
är idag. GC-förbindelsen under E18 bidrar till att underlätta för gång- och cykeltrafik till
arbetsplatser (Högbytorp och nytt kraftvärmeverk) norr om området. Genom planförslaget
kommer därmed cykel- och gångförbindelser stärkas inom kommunen. De nya vägarna, GCstråket och planerade gångstigar ökar även tillgängligheten till och inom området och gör att
hagmarken, naturområdena och de kulturhistoriska platserna blir mer tillgängliga för allmänheten.
Det är huvudsakligen för närrekreation som platsen förväntas användas. Upplevelsevärden
beskrivs i figur 6.15 som är hämtad från framtagen skötselplan för området 28. Genom
skötselåtgärder som bete och gallring blir det lättare att ta sig fram i området. På vissa platser
föreslås att befintliga körvägar/stigar förstärks och på andra platser bör liknande anläggas. De
planerade gångstigarna runt området ökar tillgängligheten till natur- och hagmarken och
underlättar för människor som kommer att vistas inom planområdet att även få tillgång till natur.
Upplevelsevärdena i området kan dock bli sämre på grund av de planerade verksamheterna i
omgivningen. Inom området finns det en befintlig damm och en befintlig våtmark. Dessa kommer
kompletteras med dagvattendammar som även kommer att bidra med vattenspeglar i området.
Planförslaget bedöms inte innebära någon påverkan på omgivande områden med värden för
rekreation.
6.5.4 Förslag till åtgärder
För att tillgodose de behov av rekreation som framtiden kräver, måste naturmarken skötas och
underhållas. För detta krävs inga andra skötselåtgärder utöver de som föreslås för respektive
skötselområde i skötselplanen.
I planområdets västra kant föreslås en ridå lämnas bestående av befintlig hagmark och naturmark.
Ridån ska fungera som en avskärmning mot den angränsade verksamheten Bro Parks galoppbana.
I de natur- och hagmarker som bevaras ska befintliga körvägar/stigar förstärkas och vissa nya
anläggas.

28

Skötselplan för natur och rekreationsvärden vid Klövberga, Ekologigruppen, 2021-02-15
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Figur 6.15 Rekreativa värden i Klövberga, (Skötselplan, Ekologigruppen, 2021-02-15).

etaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro - KS 15/0683-80 Beslut om antagande - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.), Bro : Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning antagande Klövberga etapp 1 nr 1506 rev 20220802

Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplan Klövberga Etapp 1
M1500123
Reviderad 2022-08-02, s. 46 (67)

6.6

Risk och säkerhet
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Det här avsnittet tar upp risk och säkerhet för plötsligt inträffade olyckor samt risker avseende
människan och risker avseende miljön. För risk och säkerhet finns det tre olika perspektiv på
risker, först gäller risker inom området, risker från området mot omgivningen samt risker från
omgivningen som påverkar området, se den förklarande illustrationen nedan.

Figur 6.16 Det finns tre olika typer av risker, en från omgivningen som påverkar området (grön
pil), risker som området påverkar omgivningen (gul pil) samt risker inom området.
Med risk avses primärt riskpåverkan från omgivningen. En riskbedömning har upprättats för
planförslaget. 29 Riskbedömningen omfattar endast ett driftskede och beaktar människors hälsa
och miljö.
6.6.1 Bedömningsgrunder
Skyddsavstånd farligt gods och tankstationer
Som en del i bedömningen av uppfyllnad av kraven används de riktlinjer avseende riskhantering
som Länsstyrelsen i Stockholms län ger i Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar
där det transporteras farligt gods 30 samt rekommendationerna i Riskhänsyn vid ny bebyggelse 31.
Dessa riktlinjer anger dels riskhanteringsavstånd, dels rekommenderade skyddsavstånd. Vidare
beaktas rekommendationerna i Transportsystemet i samhällsplaneringen 32 avseende
olycksrisker med potentiell påverkan på Trafikverkets anläggningar.

Riskbedömning Klövberga – rapport nummer 1014-104, rev 2021-02-15, Structor Riskbyrån
Länsstyrelsen i Stockholms län (2016). Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det
transporteras farligt gods. Faktablad 2016:4.
31
Länsstyrelsen i Stockholms län (2000). Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill väg och järnväg för
transport av farligt gods samt intill bensinstationer. Rapport 2000:01, Länsstyrelsen i Stockholms län.
32
Trafikverket (2013) Transportsystemet i samhällsplaneringen. Trafikverkets underlag för tillämpning
av 3–5 kap. miljöbalken och av plan–och bygglagen. Borlänge: Trafikverket.
29
30
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Figur 6.17 Rekommenderade avståndszoner från farliga transportleder (Riktlinjer för
planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Faktablad 2016:4,
Länsstyrelsen i Stockholms län 2016).
För att undvika risker förknippade med urspårning och olyckor med petroleumprodukter
rekommenderas att 25 meter närmast järnväg, väg med transport av farligt gods och bensinstation
lämnas byggnadsfritt. Rekommenderat skyddsavstånd mellan väg med transport av farligt gods
och sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet är 75 m. Samtliga avstånd
presenteras i tabell 6.2 nedan.
Tabell 6.2 Av länsstyrelsen i Stockholm rekommenderade skyddsavstånd till infrastruktur med
transporter av farligt gods samt bensinstationer.
Typ av bebyggelse
Bebyggelsefritt område
Tät kontorsbebyggelse
Sammanhållen bostadsbebyggelse
Personintensiv verksamhet

Skyddsavstånd
Vägar med transport av
farligt gods
25 m
40 m
75 m
75 m

Järnvägar

Bensinstationer

25 m
25 m
50 m
50 m

25 m
25 m
50 m
50 m
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Skyddsavstånd miljöstörande verksamheter
Skriften ”Bättre plats för arbete” innehåller Boverkets riktlinjer för skyddsavstånd mellan
bostadsområden och miljöstörande verksamheter. Riktvärden finns för avfallsanläggningar, för
bl.a. deponeringsanläggningar, komposteringsanläggningar och för förbränningsanläggningar.
Riktvärdet för skyddsavstånd är för dessa 500 m. Riktvärden för mellanlagring av miljöfarligt
avfall är 200 m. Skyddsavstånden som anges är värden som erfarenhetsmässigt ger problemfria
förhållanden, dock måste en lokal anpassning alltid ske. En uppdatering av skriften pågår men de
värden som anges kan ge en indikation på skyddsavstånd.
Rekommenderade skyddsavstånd mellan djurhållning och i första hand bostäder har tidigare
bland annat funnits i Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” (1995). Boverket har efter ett
regeringsuppdrag (2011:6) lämnat en vägledning för ”Planering för och invid djurhållning”. I
rapporten konstateras att hästhållning inte längre sker traditionellt på landsbygden, utan i allt
större utsträckning i eller i närheten av tätorter, vilket ställer ökade krav på bedömningar inför
detaljplanering. Bland annat behandlas hästhållningens omgivningspåverkan och möjligheterna
att begränsa negativ påverkan, men även positiva effekter av djurhållning beskrivs. Vägledningen
baseras på kraven i plan- och bygglagen, forskningsresultat, studier, praxis och annat
kunskapsunderlag.
Den viktigaste förändringen gentemot de allmänna råden för djurhållning är att vägledningen inte
innehåller några rekommenderade skyddsavstånd. Skälet som anges till detta är att skyddsavstånd
är svåra att tillämpa i praktiken. I den genomgång av praxis som har skett konstateras att
domstolarna i allt mindre utsträckning tar hänsyn till riktlinjer från centrala myndigheter om
skyddsavstånd mellan djurhållning och känsliga miljöer utan istället gör bedömningar baserade
på faktiska förhållanden.
Sevesolagstiftningen
Sevesolagstiftningen förebygger och begränsar följderna av allvarliga kemikalieolyckor för
människor och miljö. Sevesolagstiftningen, omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236)
och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor
(2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900). Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen
i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. I bilaga 1 till förordningen (SFS
2015:236) finns nivåerna för dessa farliga ämnen. Det finns två olika kravnivåer för
bestämmelserna beroende på omfattning. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre
kravnivå.
6.6.2 Förutsättningar
Riskkällor – transport av farligt gods
E18
Planområdet är beläget i anslutning till E18 som är primär transportled för farligt gods. Detta
innebär att samtliga typer av farligt gods kan förekomma.
E18 är belägen längs norra sidan av planområdet och 50 meter från vägen sträcker sig ett
vägreservat. Några verksamhetstomter och hotell är planerade inom 150 meters avstånd från E18
och en riskbedömning har därför genomförts. 33.

33

Riskbedömning Klövberga – rapport nummer 1014-104, 2021-02-15, Structor Riskbyrån
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Väg 840
Väg 840 är en sekundär transportväg för farligt gods, vilket innebär att typ och mängd farligt gods
som transporteras på vägen styrs av vilka målpunkter som finns i närområdet. Väg 840 är belägen
sydväst om planområdet. Delar av området ligger inom länsstyrelsens rekommenderade avstånd
på 150 meter. I sammanhanget ska nämnas att kommunen har beslutat om nya sekundära
transportleder för farligt gods vilket innebär att väg 840 inte längre kommer att vara transportled
för farligt gods. Kommunen har gjort en begäran hos länsstyrelsen om att ändra dessa men
Länsstyrelsen har ännu inte hanterat kommunens begäran.
Identifierade målpunkter för transporter av farligt gods på väg 840 utgörs av en nuvarande
respektive en tillkommande hetvattencentral i Bro, en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet
samt två bensinstationer. Till hetvattencentralen transporteras/kommer att transporteras bioolja
samt pellets och flis. Inga av dessa transporter klassas som farligt gods-transporter.
Transporter inom planområdet
Planförslaget kommer utveckla Klövberga till ett varierat verksamhetsområde. Inom planområdet
ges utrymme för industri, lager, fordonsdepå, hantverk, sällanvaruhandel, lager mm - d v s verksamheter som kan tänkas ha någon form av logistisk anknytning. Det kan därför förekomma
transporter av farligt gods till och från verksamheter inom planområdet.
Verksamheter i närheten av området
E.ON – Planerad kraftvärme och biogasanläggning
Anläggningen tar tillvara energi ur avfall genom förbränning i kraftvärmeverket och rötning i
biogasanläggningen.
Riktvärden för skyddsavstånd för oljeeldade förbränningsanläggningar motsvarande planerad
anläggning uppgår till 200 meter. Kraftvärmeanläggningen är belägen 200 meter från
planområdet och 250 meter från möjlig bebyggelse på planområdet. Riskerna från verksamheten
är därmed inget som behöver beaktas för Klövberga.
Biogasanläggningen producerar fordonsgas. Upprättad riskbedömning för verksamheten visar
låga risknivåer. Enligt Structor Riskbyråns riskbedömning för Klövberga föreligger det ingen
påverkan på planområdet.
Högbytorps avfallsanläggning
Högbytorps avfallsanläggning utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och är belägen norr
om planområdet, bortanför kraftvärmeverket och biogasanläggningen. Riktvärden för
skyddsavstånd till den typen av anläggningar är 500 meter och baseras framförallt på lukt och
bullerstörningar. Det föreligger ingen påverkan på planområdet då avståndet är över 500 meter
till anläggningen.
Frööjd AB
Frööjd AB hanterar betydande mängd explosiv vara i form av sprängmedel och omfattas
därigenom av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå.
Verksamheten är belägen inne på Ragnsells område på Högbytorp, 500 meter från möjlig
bebyggelse på planområdet. I riskbedömningen för Klövberga detaljplan bedöms kaststycken och
splitter vid en eventuell olycka kunna nå planområdet.
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6.6.3 Konsekvenser planförslaget
Genomförandet av planförslaget innebär att verksamheter kommer att etableras inom området
som kan medföra en förhöjd risknivå för människors hälsa och miljö såväl inom och omkring
planområdet. Planområdet kommer att ha verksamheter där besökare och anställda kommer att
vistas, ett hotell samt ett gång- och cykelstråk genom området, där förbipasserande kommer
passera. Människor kommer därför vistas i området dagtid som nattetid. Planområdet kommer
att inriktas mot mindre störande verksamheter och det finns inga bostäder inom planområdet eller
i närområdet.
Structor riskbyråns riskbedömning 34 visar att individrisknivåerna längs E18 och väg 840 är
förhöjda och att åtgärder krävs inom 40 respektive 35 meter. Därtill framgår att
samhällsrisknivåerna är något förhöjda till följd av riskexponering från vägarna, framför allt till
följd av transporter med brandfarlig gas (ADR-S klass 2.1).
Risknivåerna är förhöjda längs med E18 och väg 840 vilket innebär att skyddsåtgärder bör
vidtas, företrädesvis genom skyddsavstånd. För E18 rekommenderas ett byggnadsfritt avstånd
på 50 meter, som även utgör vägreservat. För väg 840 finns stora osäkerheter i resultatet då
framtida transporter på väg 840 till planområdet inte är utredda. För dagens transportflöden kan
bebyggelse tillåtas 25 meter från vägkanten men för att ta höjd för ökade transporter, till bl.a.
planområdet efter planförslagets genomförande, bör ett 35 meter bebyggelsefritt avstånd
upprätthållas. Planförslaget är anpassat så att rekommenderade skyddsavstånd och
bebyggelsefria område till transportlederna med farligt gods innehålls. Utmed riksväg 840 är det
ett bebyggelsefritt avstånd på 35 meter, för att ta höjd för eventuella kommande trafikökningar
med större farligt gods mängder. Planen har också kompletterats med en bestämmelse som
anger att friskluftsintag inte får placeras i fasad mot E18 och väg 840 inom de byggnadskvarter
som ligger närmast dessa vägar. Detta för att försvåra för spridning av gaser i samband med
eventuell olycka.
6.6.4 Förslag på åtgärder
Ytterligare skyddsavstånd kan bli aktuella beroende på vilka verksamheter som etableras i
området, såväl avseende påverkan på omgivningen som på den planerade verksamheten.
Disposition av verksamheter inom planområdet bör göras så att känslig verksamhet skyddas
bakom mindre känslig verksamhet t.ex. hotell bakom logistikverksamhet.

6.7

Trafik och buller

Underlagen och resultaten för detta avsnitt utgörs av en bullerutredning 35 samt en
trafikutredning 36 som är underlag till detaljplaneförslaget. I figur 6.18 nedan ges några exempel
på olika ljudnivåer. Exemplen är ungefärliga, ljudnivåerna varierar mycket, och beror bl a på
avståndet till bullerkällan.

34

Riskbedömning Klövberga – rapport nummer 1014-104, rev 2021-02-15, Structor Riskbyrån

35

Utredning av omgivningsbuller, rapport 2015-137 r01, Structor Akustik AB, rev 2021-02-15
Trafikutredning tillhörande detaljplaneförslag för Klövberga, Ramböll, rev 2021-02-15

36
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Figur 6.18 Exempel på ljudnivåer (Källa: Broberg, Structor Akustik)
Som bilden ovan visar mäts ljud i decibel A, dBA, där A står för människan uppfattar ljud vid
olika frekvenser. Det är aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som är oönskat och stör kallas för
buller. Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. För buller
finns riktlinjer både för vägtrafik mot omgivning och från verksamheter till omgivningen.
För buller från industrier och trafikleder används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive
maximal ljudnivå:
•
•

Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. För
trafikbuller är tidsperioden ett dygn som motsvarar medelvärdet för ett år. För annan
verksamhet, t ex industrier, delas dygnet in i dag, kväll och natt.
Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximalnivå eller
maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med maximalnivå den högsta
momentana ljudnivå som uppstår vid en fordonspassage.

6.7.1 Bedömningsgrunder
Trafikverket har följande allmänna råd för bullerskydd vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad
av vägar 37,38. Till väsentlig ombyggnad räknas sådana åtgärder som är så omfattande att det
åtminstone är fråga om omläggning av väg i delvis ny sträckning, dvs väsentliga justeringar av
vägen i plan eller profil.
Riktvärdena för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen och bindande när åtgärder vidtas.
Övriga riktvärden är inte bindande.
Allmänt gäller för samtliga riktvärden att hänsyn skall tas till vad som är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt nedan bör
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till
frifältsförhållanden korrigerade värden.

Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket, publikation 2001:88
föreskrifter om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler)”, Vägverkets
författningssamling VVFS 2003:140
37

38 ”Vägverkets
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Tabell 6.3 Bostadsbebyggelse (permanent- och fritidshus). (Riktvärden för utomhusmiljöer avser
frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden)
Utrymme

Högsta trafikbullernivå (dBA)

Inomhus

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

30

45 (nattetid) 39

Utomhus (frifältsvärde)
vid fasad

55

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4. 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

på uteplats

70 40

Utöver de angivna riktvärdena enligt tabellen, har friluftsområden ett riktvärde på 40 dBA
ekvivalent nivå. Bostadsområden med låg bakgrundsnivå har ett riktvärde på 45 dBA ekvivalent
nivå.
Riktlinjer för externt industribuller
I Naturvårdsverkets vägledning 41 om industri och annat verksamhetsbuller ges följande
riktvärden:
Tabell 6.4 Ljudnivå från industri/verksamhet, utomhus vid fasad och uteplatser(frifältsvärde).

Områdesanvändning 1)

Ekvivalent ljudnivå i dBA
Dag kl 06-18
Kväll kl 18-22 Natt kl 22-06
samt lör- sönoch helgdag kl
06-18

Bostäder, skolor, förskolor
och vårdlokaler 1)
50

45

40

Högsta ljudnivå i
dBA
Momentana ljud
nattetid
kl 22-06
55

1) Riktvärdet tillämpas då skolor, förskolor och vårdlokaler används.

”Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot
och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 6.8
sänkas med 5 dBA.”
”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller
om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för
den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för
minst en timme, även vid kortare händelser.”
6.7.2 Förutsättningar
Idag löper E18 norr om planområdet som är av riksintresse för väg och i öster finns väg 840. Idag
har planområdet ingen anslutning till väg 840, förutom den fastighet som ligger i anslutning till
trafikplats Bro. På väg 840 är årsmedeldygnstrafiken 6800 fordon förbi planområdet.

Får enligt överenskommelse överskridas högst fem gånger per natt (22-06)
Får överskridas högst fem gånger per timme
41 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, Naturvårdsverket rapport 6538
39
40
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Figur 6.19 Trafik genererad av planområdet Klövberga med flöden vid ett antagande om 90 %
bilandel och höger visar 90 % bilandel och 10% kollektivtrafik. Notera att området för
drivmedelsstation i anslutning till trafikplatsen i öster har utgått ur planförslaget.
Buller från planområdet Klövberga
Då planområdet exploateras kommer mer trafik att genereras till och från området och även inom
området. Även verksamheterna inom området kommer generera buller. I dag är det inte känt vilka
verksamheter som kommer att etablera sig i företagsparken. Området planeras för bussdepå,
lastbilsservice, industri, lager, hotellverksamhet och upplag samt, till mindre del, handel. I
planförslaget finns en generell upplysning som ska tillämpas vid bygglov om att ”Byggnader och
anläggningar ska ges en sådan utformning och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter
inte verkar störande för omgivningen”. Förväntade bullerkällor i ett industriområde av denna typ
är tunga transporter, lastning och lossning samt stationära bullerkällor som t ex takfläktar.
Figur 6.20 visar det prognostiserade trafikbullret år 2040. Figuren visar att det är en hög
bullernivå längs med vägsträckorna E18 och väg 840. Trafiken som genereras av
verksamhetsområdet beräknas ha liten inverkan på trafikbullret i området i förhållande till övrig
prognostiserad trafikökning. Trafiken från planområdet medför att den ekvivalenta ljudnivån
längs E18 beräknas öka med mindre än en halv dBA. Utmed väg 840 mellan
Klövtorpsvägen och E18 beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka med ca 1 dBA. Söderut på
väg 840 är ökningen betydligt lägre.
Bullerberäkningarna visar att mest bullerutsatt är det förfallna torpet Fäboda som inte längre är
bebott (beläget norr om Klövberga nära E18). Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom
området visar att riktvärden innehålls för alla närliggande fritids- och bostadsområden. Det
säkerställer tillsammans med det faktum att verksamheterna som etablerar sig i området ska
uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller att ljudnivån inte blir för hög vid
angränsande bostäder. För hotell regleras enbart ljudnivån inomhus. Det innebär att ljudkraven
klaras genom att fasad och fönster ges tillräckligt god ljudisolering.
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Figur 6.20 Prognostiserat trafikbuller år 2040. Färgskalan för vägtrafikbuller är relaterad till
riktvärdet så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena för bostäder, dvs 55 dBA
dygnsekvivalent ljudnivå.
Ljudnivån vid galoppbanan beräknas generellt bli lägre än 40 dBA, se figur 6.21. Mest utsatta är
hagarna och träningsbanan i hästsportanläggningens nordöstra del. Där skulle ljudnivån från
verksamhetsområdet kunna uppgå till 45-50 dBA. Enligt Djurskyddsmyndigheten 43 gäller att:
”Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar hästarnas hälsa menligt. I
stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.” Som
framgår ligger ljudnivån från företagsparken enligt detta exempel betydligt under den ljudnivå
som tillåts i stallar. Bullret från Enköpingsvägen, väg 840 och Mälarbanan kommer att vara
betydligt högre än ljudet från företagsparken. Även publik och högtalarutrop kommer att vara
betydande bullerkällor. Verksamhetsområdet bedöms inte ge bullerstörningar till Bro Parks
hästsportanläggning söder om planområdet.

43

Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning DFS 2007:6
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Figur 6.21 Beräkning av buller från verksamheter inom planomådet.Gränsen mellan gult och
grönt representerar40 dBA som är riktvärdet för verksamhetsbuller nattetid (kl 22-06) .
6.7.4 Förslag på åtgärder
I planförslaget finns en generell upplysning om att ”Byggnader och anläggningar ska ges en sådan
utformning och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte verkar störande för
omgivningen”. Byggnaderna i området kommer vara omkring 10-15 m höga. Med planering av
bebyggelsen kan de bullrande verksamheterna skärmas av och fläktbuller kan minskas med rätt
val av utrustning och ljuddämpare.

6.8

Klimat och energi

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala
konsekvenser. Människans påverkan på klimatet behöver begränsas genom att använda energi på
ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi.
Samtidigt behövs förberedelse på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.
Underlagen och resultaten för detta avsnitt utgörs bland annat av en förstudie där förutsättningarna
att utveckla ett hållbart verksamhetsområde utretts med fokus på energi och solceller. 44

Klövberga - Hållbar företagspark, Förstudie avseende förutsättningar för en hållbarhetsprofil för
Klövberga företagspark med tyngdpunkt på solceller, Structor Miljöbyrån AB och Solkompaniet, 2016.
44
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6.8.1 Bedömningsgrunder
I Upplands-Bro kommuns miljöplan 45 med lokala miljömål finns ett övergripande syfte att
Upplands-Bro kommun ska föregå med gott exempel och kommunen ha en grön profil.
Miljömålen är i första hand ställda mot kommunala verksamheter men kan appliceras även på
andra aktörer. I miljöplanen anges bland annat att utsläppen av fossil koldioxid ska minska med
50 % till år 2020 med 2008 som basår och att Upplands-Bro kommun ser en framtid med minskat
fossilt koldioxidutsläpp genom möjlighet till att tanka biogas inom kommunen.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4. 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Det finns en klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen som är en del av RUFS2050 som
kopplar till målet är att Sverige och regionen ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år
2045. 46
6.8.2 Förutsättningar
Stockholmsregionen är en av de snabbast växande regionerna i Europa och har som
storstadsregion särskilda förutsättningar för att bidra till klimatomställningen. Genom att
bebyggelsen är tätare i städerna finns goda möjligheter att gå, cykla och resa kollektivt liksom
att dela på uppvärmningssystem och mobilitetstjänster. Det finns också utmaningar i form av ett
stort flöde av varor och tjänster som skapar både trängsel och utsläpp. De stora
utsläppssektorerna inom länet är transportsektorn med 50 procent, och bebyggelsesektorn med
37 procent. Industrisektorn, som är relativt liten i Stockholms län jämfört med övriga Sverige,
står för åtta procent, liksom jordbrukssektorns andel som bara står för 3 procent. I
klimatfärdplanen anges att det krävs en avsevärd förbättring av samspelet mellan importflöden
till länet och leveranserna till företag och konsumenter. Ny logistikteknik, andra typer av
godsfordon, samverkansplattformar och digitaliseringslösningar som kan bidra till högre
effektivitet och mindre utsläpp.
6.8.3 Konsekvenser planförslag
En exploatering medför påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, ökad
energianvändning genom exempelvis uppvärmning av byggnader, ökad användning av varor och
byggnadsmaterial, ökade andelar hårdgjorda ytor med mera. När naturmark tas i anspråk och träd
tas ner minskar också markens förmåga att binda koldioxid (se kap 6.4 Naturmiljö).
Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att den alstrar
trafik. Kommunen har bedömt planområdet som strategiskt lämpligt för logistik och verksamheter
med sin placering i anslutning till E18 vilket också begränsar transportsträckan från anslutande
tillfarter och därmed utsläpp av växthusgaser.
Planförslaget innebär att fler personbils- och varutransporter kommer att ske till och från området.
Planområdet ligger nära Bro samhälle, ca 2 km, men det är begränsad tillgång till kommunala
färdmedel mellan tätorten och planområdet. Planförslaget medför att möjligheten att ta sig till och
från området kommer att kompletteras med en ny avfart från väg 840 och möjlighet till utökade
busslinjer vilket bör prioriteras. I samband med utbyggnaden kommer gång- och cykelnätet
utvecklas i hela området och knytas samman med gång- och cykelnätet i Bro samhälle och med
områdena norr om E18. Framkomligheten och tillgängligheten till och från planområdet kommer
att förbättras.

45
Upplands-Bro kommuns miljöplan med lokala miljömål 2010-2030 antagen av kommunfullmäktige
2010-10-21, § 108
46
Region Stockholm, 2019. Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, Rapport 2019:02
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Det är viktigt att området förses med kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser på ett sätt
som främjar användande för att möjliggöra för yrkesverksamma och besökande att ta sig till och
från området på andra sätt än med bil. Gång- och cykelstråket har förlagts genom området så att
det ska upplevas som tryggt och därmed främja alternativa möjligheter att ta sig till området.
Huvudvägarna inom området har utformats för att möjliggöra för en framtida busstrafik inom
området.
Under framtagandet av detaljplanen har även förutsättningarna att installera solceller inom
området undersökts 47, där bland annat skugganalyser och takutformning tagits fram för att studera
hur planområdet kan maximera eventuell förnybar energi för att reducera områdets framtida
koldioxidutsläpp. Utredningen visar att möjligheterna till nyttjande av solenergi är goda i
planområdet. Om samtliga tak optimeras för solceller kan planområdet få 30 % av sitt elbehov
från solcellerna.
Planområdet förväntas inrymma en bussdepå och andra logistikverksamheter. Antalet elfordon
bedöms öka vilket innebär att behovet av laddning blir betydande. Beräkningar visar att upp till
25 % av områdets totala elförbrukning kan komma att åtgå för laddning av elfordon.
6.8.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
En planbestämmelse om största tillåtna taklutning på 23 grader har införts vilket skapar
förutsättningar för etablering av solceller. Tekniska installationer på taken, i form av ventilation
och fläktrum bör hållas till ett minimum, och förläggas till fasad och norra delarna av taken.
Ur klimat- och energisynpunkt är bland annat följande aspekter viktiga att beakta i det fortsatta
planarbetet:
•
•
•
•

•
•
•

Korta gång- och cykelstråk till kollektivtrafik och service ska eftersträvas för att minska
behovet av transporter med bil.
Höga krav behöver ställas på kommande lokaler om effektiv energianvändningen och att
använda klimatneutral och miljömärkt värme- och elenergi.
Möjligheten att producera el från solceller ska studeras vidare i det fortsatta
genomförandet.
Byggnader bör placeras på så sätt att inte solceller skuggas av andra byggnader eller träd.
Byggnader bör utformas på så vis att inte fläktsystem och andra installationer på taken
hindrar antalet möjliga solceller. Fasadbestämmelser ska inte förhindra möjligheter att ha
fasadsolceller. Systemlösningar bör byggas som kan spara den solel som inte förbrukas
under stunden på lämpliga ställen inom planområdet så att den förnybara energin nyttjas.
Grönska ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras och i andra hand nyanläggas i
programområdet för att bland annat möjliggöra fördröjning av nederbörd och för dess
avkylande effekt i ett varmare klimat.
Ljusa färger på fastigheterna är en bra klimatanpassning som sänker kylbehovet av
byggnaden under varmare somrar med mer intensiva och längre värmeböljor.
Möjligheter att tanka/ladda elfordon inom området ska studeras vidare i det fortsatta
genomförandet.

Klövberga - Hållbar företagspark, Förstudie avseende förutsättningar för en hållbarhetsprofil för
Klövberga företagspark med tyngdpunkt på solceller, Structor Miljöbyrån AB och Solkompaniet, 2016.
47
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7

Miljökonsekvenser byggskede

Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på hälsa och miljö. I detta
kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som
ska vidtas i byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett miljöprogram.
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7.1

Buller

Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex.
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. I höjdområdet i den östra delen
av planområdet kommer bergborrning, sprängning samt krossning av bergmassor att behöva
genomföras. Ljudnivåer orsakade av byggbuller från anläggningsskedet omfattande buller från
krossverksamhet och bergborrning har utretts 48. Utredningen visar att riktvärdet för byggbuller
innehålls dagtid under vardagar vid bostäder. Riktvärdena kvälls- och nattetid vardagar samt
helgdagar, innehålls ej för alla fritids-och permanentbostäder i området. För att kunna uppfylla
Naturvårdsverkets riktvärden så behövs verksamheten begränsas till dagtid vardagar. Övrig tid
behöver verksamheterna även skärmas av med t ex materialupplag. Utöver anläggningsarbeten
kan även transporter orsaka bullerstörningar. Under byggskedet kan därmed boende i befintliga
bostäder vid Önsta Gård tidvis komma att bli störda av dessa arbeten.
I det fortsatta arbetet och i samband med upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder,
arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta miljöpåverkan, väljas.
Inför bullrande arbeten bör samråd ske med djurhållare i närheten för att undvika att djuren
skräms.

7.2

Luftkvalitet

Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft. Även viss
damning kan uppkomma i samband med utbyggnaden av programområdet. Tomgångskörning av
arbetsmaskiner och fordon ska undvikas och krav bör ställas på entreprenörerna att de använder
maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt för bl.a. kvävedioxid och partiklar.
Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning ska
väljas framför andra. Vid behov bör åtgärder vidtas för att så långt som möjligt undvika
besvärande damning utanför området. Exempel på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning
vid rivning, borrning, slipning m.m. renhållning av området och kemisk dammbindning.

7.3

Risk och säkerhet

7.4

Vattenmiljö

I byggskedet bör frågan om brand- och utrymningssäkerheten vara med. Dels hur
räddningstjänstens insatsmöjligheter för själva byggarbetsplatserna tillgodoses och dels hur detta
tillgodoses för byggnader som redan har tagits i drift. Detta är särskilt viktigt i ett
exploateringsområde av denna storlek där etappvisa byggnationer och inflyttningar planeras. Det
är även viktigt att försörjningen av brandvatten till området i enlighet med gällande föreskrifter
tillgodoses.
Under byggtiden finns risk att det förekommer suspenderat material och föroreningar i dagvattnet.
Sprängning genererar kvävehaltigt vatten, byggtrafik kan orsaka oljespill och berg-, schaktarbeten
och masshantering suspenderat material. För att inte riskera att recipienterna påverkas negativt är
dagvattenhanteringen, framförallt genom sedimentering, viktig att ta hänsyn till vid byggstart.
48

Structor Akustik AB, Utredning av byggbuller från krossverksamhet och
Bergborrning, Klövberga 2021-02-08
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Föreslagna dagvattendammar och system för att leda läns- och dagvatten till dammarna ska därför
anläggas tidigt i byggskedet. Mobila reningsverk kan komma att användas vid behov.
Länshållningsvatten från sprängning som innehåller högre halter av kväve kan komma att avledas
till spillvattennätet efter godkännande av kommunens miljöavdelning. Området är idag utanför
kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket innebär att det är kommunens
miljöavdelning som har hand om frågor gällande länshållningsvatten. Målet är att dagvatten som
lämnar planområdet under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet.
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Befintliga dammar och våtmarker i området ska skyddas mot risken för grumling under
byggtiden.

7.5

Naturmiljö

7.6

Rekreation och grönstruktur

7.7

Klimat och energi

7.8

Kulturmiljö

Etableringsområden får inte anläggas på naturmark. I anslutning till de områden där det finns
värdefull natur och där träd och vegetation ska sparas behöver denna skyddas från påverkan av
arbetsfordon, damning och liknande. För de ädellövträd som finns i området bör även hänsyn tas
till att de får tillräckligt med ljus och att man upprätthåller en buffertzon för att skydda trädens
rötter. Försiktighet bör iakttas vid etablering och eventuell schaktning.
Utbyggnaden inom programområdet kommer att ske i etapper och byggområdet bör planeras så
att passager genom området i så stor utsträckning som möjligt är möjliga genom hela byggskedet.
Under byggskedet kommer energianvändningen att öka och transporter kommer att alstras. För
att begränsa konsekvenserna till följd av de verksamheter som pågår under byggskedet bör ett
miljöprogram tas fram som säkerställer att miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning
minimeras under byggskedet. Massbalans ska eftersträvas inom området och bergmassor som
frigörs vid sprängning bör användas i exploateringsområdet i möjligaste mån för att begränsa
transportbehov. Mjukmassor kan användas som matjord samt växtlager i anslutning till deponin
i Högbytorp.
Fornlämningar skyddas enligt lagen om kulturminnen mm, och åtgärder inom och närheten av
fornlämningsområde får inte ske utan samråd med länsstyrelsen, kulturmiljöenheten. I byggskedet
måste det säkerställas att erforderliga tillstånd och samråd har skett och att dessa följs.
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8.1

Kumulativa effekter

Dagvatten från tätorten Bro belastar Broviken och Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas
recipienten av miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde.
Broviken är också Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det vatten som
rinner från Bro har alltså ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste
statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten. 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. Planområdets utsläpp av dagvatten riskerar att bidra till
kumulativa effekter varför det är angeläget att föreslagna åtgärder vidtas för att reducera
föreningsbelastningen från området. Kommunen håller också på att ta fram ett åtgärdsprogram
för Broviken i syfte att skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000området Broviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Syftet är också att föreslå lämpliga
åtgärder inom avrinningsområdet för att minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och
därigenom skapa bättre vattenkvalité i Broviken.
Planförslaget medför att tätorten Bro utökas och att jordbruksmark och naturmark tas i anspråk.
Vid utökning av tätorten riskerar naturområden att naggas i kanten från olika håll. Söder om Bro,
parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen Görvälnkilen, som är av både regional och lokal
betydelse. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande grönområden i anslutning till
bebyggelsen som har flera sammanfallande värden utifrån natur och rekreation. Planområdet
ligger dock utanför Görvälnkilen och påverkar därför inte denna negativt. Utökning av tätorten
med ett verksamhetsområde riskerar dock att försvaga kopplingen mot landsbygden och
omgivande naturområden i relation till bostadsbebyggelsen i Bro. De åtgärder som planeras för
att öka tillgängligheten till området och möjligheten till rekreation är därför viktiga.
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9

Möjligheter till hållbar utveckling
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Planförslagets möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling har belysts med hjälp av en
värderos för att visualisera hur planförslaget förhåller sig till nollalternativet. Motsvarande analys
av planprogrammet gjordes i samband med ”Övergripande miljökonsekvensbeskrivning Planprogram Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun”.
Värderosen är ett verktyg för att på ett översiktligt sätt kunna utvärdera och illustrera hållbarheten
i olika stadsutvecklingsförslag. I värderosen beskrivs hur hållbart förslaget är ur miljömässigt,
socialt, ekonomiskt och rumsligt perspektiv. Varje variabel rymmer olika aspekter som kan
anpassas till det aktuella projektet. I värderosen markeras hur väl ett förslag uppfyller kraven för
vardera aspekt. Om förslaget är hållbart markeras detta långt ut på den axel som tillhör den
utvärderade aspekten och om det är mindre hållbart hamnar markeringen närmare centrum av
rosen. Den helt fyllda rosen är den idealiskt hållbara stadsdelen. Vissa indikatorer är av sin
karaktär mätbara och konkreta, medan andra är mera värderande. Värderosen ska betraktas som
en bedömning av möjligheterna att nå hållbar utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
I hållbarhetsrosen jämförs nollalternativet, röd ros, med planförslagets blåa ros.

Figur 9.1 Värderos som visualiserar hur planförslaget (blått) förhåller sig till nollalternativet
(rött) vid en bedömning av miljömässig, social, ekonomisk och rumslig hållbarhet.

9.1

Miljömässiga aspekter

Viktiga aspekter för miljömässig hållbarhet är t.ex. bevarande av värdefull natur och att begränsa
utsläpp till vatten. Planförslaget medför att markanvändningen i ett större oexploaterat område
med natur- och jordbruksmark ändras till exploaterat verksamhetsområde. Ungefär halva ytan
inom planområdet bibehålls som naturmark. Planförslaget är också anpassat för att bevara
merparten av områdets utpekade regionala naturvärden. I en damm inom planområdet har större
vattensalamander påträffats och det finns även lämpliga övervintringsplatser. Planförslaget är
anpassat för att lämna dessa områden oexploaterade och för att säkerställa spridningsvägen mellan
lekdamm och lämpligt övervintringsområde. Planförslaget innebär dock att exploatering av
miljöer som bedömts ha naturvärden av framför allt kommunalt eller lokalt värde kommer att ske.
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Nollalternativet innebär att nuvarande naturvärden bibehålls och är därmed mer fördelaktigt än
planförslaget ur detta perspektiv.
Avseende vattenmiljön visar beräkningar av föroreningar i dagvattnet att planens genomförande
kan förväntas medföra en betydande ökning av föroreningsbelastningen. Recipienten är känslig
varför åtgärder för att begränsa föroreningsbelastningen är centrala för genomförandet av
planförslaget och bedömning av dess påverkan på vattenmiljön. Beräkningarna visar att också att
föreslagna åtgärder för dagvattenhantering ger en avsevärd effekt och för flera ämnen minskar
föroreningsbelastningen. Eftersom dagvattenflödet från området ökar efter exploatering beräknas
dock föroreningsbelastningen att öka för fyra ämnen (zink, kadmium, nickel och kvicksilver).
Planförslagets påverkan på vattenmiljön bedöms sammantaget vara likvärdig med
nollalternativet. Bedömningen baseras på att belastning via dagvattnet ökar för några ämnen
medan belastningen av flera andra ämnen beräknas minska. Planförslaget bedöms inte heller
påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer eller påverka dricksvattentäkten Mälaren.
Avseende klimat så innebär planförslaget att resurser kommer förbrukas och att området kommer
kräva energi under bygg- och driftskedet. Beroende på hur resurseffektiv området är och vilka
material som väljs samt vilken energi man använder inom området påverkas klimatet olika.
Genom att satsa på förnybara energikällor, t ex solenergi och välja material utifrån energi- och
resurseffektivitet kan klimatpåverkan minskas.

9.2

Rumsliga aspekter

Rumslig hållbarhet handlar om frågor kring områdets placering i förhållande till sin omgivning.
Hur området utformas och dess påverkan på hälsa och säkerhet kopplat till buller- och riskkällor
samt tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.
Rekommenderade skyddsavstånd till E18 och väg 840 följs i planförslaget. Ljudnivån längs E18
är allmänt förhöjd. Ljudnivåer från kraftvärme- och biogasanläggning, eller befintlig
avfallsanläggning, bedöms inte medföra ljudnivåer inom planområdet som kan höras genom det
allmänna trafikbruset från E18. Den planerade verksamheten i planområdet är av sådan karaktär
att den i sig självt kan generera ljudemissioner. Även ökad trafik till och från planområdet
kommer att inverka på den allmänna ljudnivån i områdets närhet. Planförslaget innefattar dock
inte särskilt känslig bebyggelse såsom bostäder, vård- eller utbildningslokaler. Det finns heller
inga bostadsområden eller andra särskilt störningskänsliga objekt på nära avstånd. Eventuella
framtida bostadsområden mellan Bro tätort och planområdet bedöms inte bli störda av
verksamheternas buller. Sammantaget bedöms planförslaget inte ge betydande negativa effekter
på människors hälsa. Nollalternativet är dock fördelaktigt i förhållande till planförslaget med
hänsyn till att buller- och riskkällor då saknas inom planområdet liksom bebyggelse och
människor som stadigvarande vistas i området.
Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är, som tidigare nämnts, av sådan
karaktär att den alstrar trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar
transportsträckan och därmed utsläpp av växthusgaser. Planförslaget innebär också att fler
människor behöver ta sig till och från området. Det är därför viktigt att området förses med
kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser på ett sätt som främjar användande för att
möjliggöra för yrkesverksamma och besökande att ta sig till och från området på andra sätt än
med bil. Planförslaget gör att kommunalt cykel- och gångstråk förstärks och har placerats så att
det upplevs som tryggt, längs med huvudstråket i området. Huvudvägarna inom planområdet har
utformats för att möjliggöra framtida busstrafik inom verksamhetsområdet. Ur klimatsynpunkt
bedöms dock nollalternativet, som inte innebär någon exploatering, fördelaktigt i förhållande till
planförslaget. Även i nollalternativet förutsätts att gång- och cykelvägen som utgör del i det
regionala cykelnätet kommer till stånd, dock förväntas det ta längre tid innan den kan realiseras.
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9.3

Ekonomiska aspekter

Viktiga aspekter för ekonomisk hållbarhet utgörs bl.a. av områdets förmåga att generera ett lokalt
och mångformigt näringsliv med verksamheter och kommersiell service. En annan viktig aspekt
handlar om att investera långsiktigt i området, ha en mångfald av ytor och lokaler och god
tillgänglighet till området.
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Planförslaget innebär att ungefär halva planområdets yta tas i anspråk för verksamheter varav
huvuddelen av den mark som exploateras utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken som tas i
anspråk är av högsta klass inom Stockholms län vilket innebär att den avkastning
jordbruksmarken genererar går förlorad och framförallt att den mest produktiva jordbruksmarken
försvinner. När jordbruksmark omvandlats till kvartersmark går den inte att återta, handlingen är
irreversibel. I nollalternativet fortsätter jordbruksmarken att brukas.
I kommunen finns en efterfrågan på tomter för verksamheter och de nya verksamheterna kommer
att skapa arbetstillfällen. Planerad handel, restaurang och hotellverksamhet bidrar även till
ekonomisk tillväxt inom området. Även lantbruk är en bransch som är beroende av flera andra
verksamheter och ser till att service bibehålls på landsbygden och att landskapet hålls öppet. Dock
kommer den nya verksamheten inom planområdet generera en större ekonomisk produktivitet än
vad åkermarken ger idag. När det gäller ekonomisk generering bedöms det planerade
verksamhetsområdet vara mer fördelaktigt än nollalternativet.
Samhällsekonomiskt är det lämpligt att anlägga verksamheter, som logistikanläggningar, i
anslutning till befintliga trafikleder för att minska behovet av nybyggnation av vägar och
transporter. Planområdet är beläget intill E18, i ett strategiskt läge i regionen, men innebär även
att tidigare oexploaterad mark tas i anspråk vilket innebär att lokal infrastruktur saknas.

9.4

Sociala aspekter

Social hållbarhet handlar bl. a. om att skapa goda förutsättningar för människor att ha tillgång till
en rekreativ grönstruktur och kulturmiljö. Idag används planområdet i begränsad utsträckning för
friluftsändamål och det finns inga tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området.
Planförslaget innebär att området tillgängliggörs för rekreativa ändamål genom de gång- och
cykelstråk som planeras men samtidigt påverkas rekreativa värden som orördhet negativt.
Planförslaget innebär stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet vilket påverkar
kulturmiljövärdena i området negativt. Fornlämningar har bevarats och getts respektavstånd i
planförslaget vilket sammantaget minskar de negativa konsekvenserna.
Sammantaget bedöms tillgängligheten till kultur- och naturvärden öka i och med planförslaget
vilket är positivt för rekreationsmöjlighetena i området, dock minskar upplevelsevärdet av
framför allt kulturmiljövärden kopplade till det agrara kulturlandskapet.

9.5

Sammanfattning

Hållbarhetsbedömningen visar att planförslaget är ekonomiskt och socialt hållbart. Utifrån
miljömässiga aspekter är dock nollalternativet mer hållbart vilket i huvudsak beror på att
planförslaget medför att ett idag obebyggt område tas i anspråk som verksamhetsområde.
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11 Uppföljning
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Enligt 6 kap 12 § miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för
de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför. Detta ska göras för att myndigheten eller
kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte
identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (6 kap 18 § miljöbalken). Det är
viktigt att notera att det är både den förutsedda men även den oförutsedda betydande
miljöpåverkan som ska följas upp.
Inför antagandet av detaljplanen ska också en så kallad särskild sammanställning upprättas som
ska redovisa på vilket sätt miljöaspekterna har integrerats i planen och vilka slutsatser som dragits
beträffande risk för betydande miljöpåverkan. I den särskilda sammanställningen ska också
redovisas hur synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen har beaktats och vilka åtgärder
kommunen avser att vidta för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
ett genomförande av planen medför.
Uppföljning har stor betydelse för att tillgodose syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga
målet om en hållbar utveckling. Uppföljningen är även viktig för att följa upp om de i MKB:n
föreslagna skyddsåtgärderna verkligen genomförts.
Framtaget gestaltningsprogram utgör ett underlag inför kommande bygglovsskede, byggande och
förvaltande av området och ska användas som riktlinjer i den fortsatta projekteringen. Förslag till
skötselplan har tagits fram för den kommande skötseln av naturmarken inom planområdet.
Om fortsatt arbete kommer fram till att lämningar behöver ändras, täckas över eller tas bort måste
tillstånd till ingrepp i fornlämningarna sökas hos Länsstyrelsen.
Om åtgärder behöver vidtas i åkerholmar ska det säkerställas att dispens söks då det ej är tillåtet
att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd inom ett biotopskyddsområde som kan skada
naturmiljön. Detta gäller även övriga områden som omfattas av biotopskydd som odlingsrösen
och småvatten, t ex öppna diken i odlingslandskapet.
Dagvattenåtgärder behöver anmälas enligt miljöbalken och uppföljning av utsläpp sker via
kontrollprogram. För dagvattenanläggningens funktion är det också viktigt att upprätta
skötselplan och driftsinstruktioner. Kommunen har också tagit fram ett samordnat
recipientkontrollprogram för Brobäcken, Önstabäcken, Sätrabäcken och Broviken för att följa upp
statusen i recipienterna. Detta är en viktig del i arbetet med att följa upp miljöpåverkan av
genomförda och planerade exploateringar inom avrinningsområdet samt recipienternas status.
I planförslaget finns en generell upplysning om att ”Byggnader och anläggningar ska ges en sådan
utformning och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte verkar störande för
omgivningen” som ska tillämpas vid bygglov. Vid etablering av verksamheter kan andra
regelverk bli aktuella, till exempel miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet, t ex anmälan
om krossanläggning i anläggningsskedet.
Åtgärder eller fortsatt arbete som inte regleras i plan eller via annan lagstiftning beaktas i
miljö/hållbarhetsprogram för projektering och för byggskede.
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Särskild sammanställning
Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl)
Nr 1506
Bro
Upplands-Bro kommun
Inledning
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en så kallad särskild sammanställning
enligt Miljöbalken 6 kap 16 §. Den fungerar som en utvärdering av arbetet med
miljöbedömningen. Sammanställningen ingår i de handlingar som
kommunfullmäktige tar del av inför antagandet av detaljplanen för del av
Klövberga etapp 1.
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 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. Planen syftar också till
en bebyggelse som anpassats efter landskapets förutsättningar och en hållbar hantering
av dagvatten.
Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014 och
de mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs. Programområdet består
idag av jordbruksmark, hagmark, ängsmark och några torp från 1700- och 1800-tal.
Som helhet omfattar programmet cirka 120 hektar varav 105 föreslås för planläggning.
Av dessa är cirka 40 hektar kvartersmark. Planläggningen är uppdelad i tre etapper.
Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 omfattar en av programmets
tre etapper.

UBK1000, v1.1, 2017-03-16

I samrådet ingick etapp 2, som omfattade drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang.
Den delen är inte med i granskningsförslaget utan kommer handläggas som en egen
detaljplan. I planförslaget ingår ca 63 hektar planlagd mark varav ca 25,5 hektar är
kvartersmark. Planområdet avgränsas i norr av E18 och i öster av väg 840. I söder
gränsar området mot en Hästsportanläggning och i väster mot naturområden.
Angöringen till den kvarvarande etappen från programmet kommer att ske i nordväst
inom aktuellt planområde och därför tas viss hänsyn till kommande utbyggnad redan
nu.
Planförslaget vill tillmötesgå den efterfrågan som finns inom kommunen på
verksamhetstomter och lämplig mark för bland annat logistikverksamhet. Enligt
kommunens bedömning är det strategiskt lämpligt att lokalisera verksamhetsområden
längs E18. Klövberga utgör en del av entrén till Bro från E18 och påverkan på
landskapsbilden är betydelsefull ur gestaltningssynpunkt.
Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för
kulturmiljövården. Klövberga är rikt på fornlämningar. Den föreslagna exploateringen
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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har anpassats för att bevara den kulturhistoriska miljön med fornlämningar som en
sammanhängande del som även tillgängliggörs och blir en tillgång för både
planområdet och tätorten Bro.
Det agrara kulturlandskapet bebyggs. Den nya bebyggelsen ges en sammanhållen
karaktär men skalan differentieras i relation till topografi och de befintliga
riktningarna i det storskaliga landskapet. Gränszonen mellan bebyggelse och
obebyggd mark utformas så att höga natur- och kulturvärden bevaras och i möjligaste
mån också tillgängliggörs. De områden som inte exploateras bevaras som natur med
ett skötselprogram som bevarar och stärker naturvärdena och utvecklar
rekreationsvärdena.
Området som helhet inriktas mot verksamheter av mindre störande karaktär och en
generell upplysning om störning har införts i planen. Med hänsyn till omgivningen är
det av stor vikt att byggnader, anläggningar och skyltar ska ges en sådan utformning
och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte verkar störande. Det
framtagna gestaltningsprogrammet som ligger till grund för planförslaget har satt
ramar och principer för ljussättning.
Vattenplaneringen är en väsentlig del i utformningen och sträng hänsyn till den
känsliga recipienten Broviken i Mälaren är en förutsättning för exploateringen. Därför
ligger flera detaljerade utredningar för hur gatu- och marknivåer och
dagvattenhantering ska genomföras som grund till planförslaget.

Hur miljöaspekterna har integrerats i detaljplanen
Arbetet med miljöbedömningen påbörjades inför samrådet av programmet som legat
till grund för planarbetet. Som ett första steg upprättades en behovsbedömning och en
övergripande miljökonsekvensbeskrivning för programområdet. Detaljplaneförslagets
möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling har belysts med hjälp av en
värderos för att visualisera hur planförslaget förhåller sig till nollalternativet utifrån
miljömässig, social, ekonomisk och rumslig hållbarhet. Motsvarande analys av
planprogrammet gjordes i samband med den övergripande
miljökonsekvensbeskrivningen för planprogram Kärrängen Klöv.
Behovsbedömningen och den övergripande miljökonsekvensbeskrivningen för
programområdet var tillsammans med planprogrammet för Kärrängen och Klöv ute på
samråd under maj och juni 2014. Programmet reviderades efter samrådet och
godkändes tillsammans med samrådsredogörelsen den 17 december 2014.
I samband med detaljplaneläggningen påbörjades arbetet med den fördjupade
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n). Framtagandet av denna har upprättats
parallellt med detaljplanearbetet. Slutsatser i bedömningarna har arbetats in och fått
påverka utformningen och placeringen av föreslagen bebyggelse. I samband med
miljöbedömningen och upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen har olika
utredningar tagits fram, bl.a. för att studera områdets förutsättningar, föreslå rätt
skyddsåtgärder samt för att kunna belysa planens miljöpåverkan. Till exempel har
arkeologisk utredning, bullerutredning, naturvärdesinventering, riskanalys, trafik- och
bullerutredning, provtagningar på mark och grundvatten samt dagvattenutredning
utförts. Planförslaget har succesivt bearbetats utifrån utredda förutsättningar för att
minimera direkt och indirekt miljöpåverkan. En utbyggnad enligt planförslaget
bedöms ge både positiv och negativ påverkan för människors hälsa och miljön. Olika
åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativa konsekvenser av
planförslaget har föreslagits och i tillämpliga delar inarbetats i detaljplanen. Framtaget
gestaltningsprogram utgör ett underlag inför kommande bygglovsskede, byggande och
förvaltande av området och ska användas som riktlinjer i den fortsatta projekteringen.
Förslag till skötselplan har tagits fram för den kommande skötseln av naturmarken
inom planområdet.
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Positiva konsekvenser av planförslagets planerade gång- och cykelvägen medför ett
positivt tillskott genom att den kan främja folkhälsa och bidra till minskade utsläpp
från biltrafiken eftersom den ger förutsättningar för att välja cykel istället för bil.
Planförslaget innebär även framtida och goda kollektivtrafikförbindelser samt naturoch rekreationsmöjligheter. Så långt som är möjligt har planerad bebyggelse förlagts
till ytor som har lägre värden av ekologisk betydelse eller som har låga/vissa
naturvärden. Till viss del innebär planförslaget en målkonflikt där värdet av att skapa
verksamhetsområde i strategiskt läge i regionen som ger förutsättningar minskat behov
av nybyggnation av vägar och transporter, vägs mot jordbruksmark i området tas i
anspråk och vissa naturvärden förändras något.

Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samrådet har
beaktats
Beaktandet av miljökonsekvensbeskrivningen

De miljöaspekter som bedömts påverkas och som också har avgränsats till betydande
miljöpåverkan är:
•

Landskapsbild
o

•

Kulturmiljö
o

•

Planområdet ingår i ett större område som är av lokalt intresse för
kulturmiljövården. Exploateringen kommer att göra stora ingrepp i det agrara
kulturlandskapet. Områden med konstaterade fornlämningar har dock
undantagits från exploateringen. Förslag till skötselplan har tagits fram för
den kommande skötseln av naturmarken inom planområdet.

Naturmiljö
o

•

Planområdet är till stora delar öppet och synligt från väg 840, även delvis
synligt från E18. Mark med natur- och kulturvärden kommer att tas i anspråk
och förändra landskapets karaktär. Den nya bebyggelsen medför att
samhället Upplands Bro förtätas och att orten blir påtaglig redan vid avfarten
från E18 direkt efter Bro trafikplats. Den föreslagna exploateringen utgår
från de befintliga riktningarna i landskapet och har anpassats efter
topografin. Exploateringen följer i huvudsak det stora landskapsrummet
mellan de skogsklädda höjderna i området och sker i första hand på tidigare
åkermark medan omgivande hagmarker och skogbeklädda slänter till största
delen sparas. Framtaget gestaltningsprogram utgör ett underlag inför
kommande bygglovsskede, byggande och förvaltande av området och ska
användas som riktlinjer i den fortsatta projekteringen. Förslag till skötselplan
har tagits fram för den kommande skötseln av naturmarken inom
planområdet.

Planförslaget innebär att exploatering av miljöer som bedömts ha
naturvärden av framför allt kommunalt eller lokalt värde kommer att ske,
medan regionala naturvärden i huvudsak bevaras. Områden av betydelse för
större vattensalamander bevaras som naturmark. Förslag till skötselplan har
tagits fram för den kommande skötseln av naturmarken inom planområdet.

Vattenmiljö
o

Beräkningar av föroreningsbelastning via dagvattnet visar att om planen
genomförs kan en betydande ökning av föroreningsbelastningen förväntas.
Recipienten är känslig varför åtgärder för att begränsa
föroreningsbelastningen är centrala för genomförandet av planförslaget och
bedömning av dess påverkan på vattenmiljön. Beräkningarna visar att också
att föreslagna åtgärder för dagvattenhantering ger en avsevärd effekt. Enligt
beräkningar som inkluderar genomförande av åtgärder beräknas
föroreningshalterna i dagvattnet från området att minska jämfört med
nuvarande markanvändning. Eftersom flödena ökar beräknas dock mängden
föroreningar som årligen belastar recipienten att öka något, trots föreslagna
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åtgärder, för några metaller medan belastningen av övriga ämnen minskar
jämfört med nuläget, t ex belastningen av näringsämnen vilket förbättrar
förutsättningar för Natura 2000-området Broviken och tillflöden då
identifierade hot kan minskas. Under förutsättning att föreslagna åtgärder för
rening och fördröjning av dagvatten genomförs bedöms planförslaget inte
heller påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer eller påverka
dricksvattentäkten Mälaren negativt. Förslag till skötselplan har tagits fram
för den kommande skötseln av naturmarken inom planområdet.

•

Rekreation, tillgänglighet och trygghet
o

•

Risk och säkerhet
o

•

Planområdet gränsar till E18 som är primär transportled för farligt gods och
väg 840. Planförslaget är anpassat så att rekommenderade skyddsavstånd och
bebyggelsefria område till transportlederna med farligt gods innehålls.
Skyddsavstånd innehålls även till Högbytorps avfallsanläggning samt
planerat kraftvärmeverk och biogasanläggning på norra sidan av E18.

Trafik och buller
o

•

Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och
det finns inga tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området.
Planförslaget innebär att tillgängligheten till området ökar genom planerade
gångstråk, samtidigt som upplevelsevärdet av framför allt orördhet och det
agrara kulturlandskapet minskar.

Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom området visar att
riktvärden innehålls för permanent- och fritidsbostäder. Det säkerställer
tillsammans med det faktum att verksamheterna som etablerar sig i området
ska uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller att ljudnivån inte
blir för hög vid angränsande bostäder. Verksamhetsområdet bedöms inte
heller ge bullerstörningar till Bro Parks hästsportanläggning söder om
planområdet.

Klimat och energi
o

Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan
karaktär att den alstrar trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18
och vilket begränsar transportsträckan från anslutande tillfarter och därmed
utsläpp av växthusgaser. Planförslaget ger också förutsättningar för
kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik som alternativa transportmedel.

Ändringar i miljökonsekvensbeskrivningen
Följande revideringar har gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen efter samrådet:
•

Resultatet av skyfallskarteringen (2018) & aktualisering av
skyfallskarteringen (2022) har lagts till

•

Vattenhantering under byggskedet

•

I Åtgärdsförslagen som sammanställs i den fördjupade
miljökonsekvensbeskrivningen för ”Vattenmiljö” där det står om anläggandet
av dagvattendammar har meningen kompletterats så att dagvattendammar
även anpassas för groddjur avseende bottenstruktur, slänter och vegetation.

Efter granskningen har inga revideringar gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen.
Beaktandet av synpunkter från samrådet

Följande synpunkt har inkommit gällande miljökonsekvensbeskrivningen:
Länsstyrelsen utryckte i samrådet att ”Om alsumpskogen som nämns i handlingarna
avvattnas för att möjliggöra exploatering krävs dispens från markavvattningsförbudet
och tillstånd för markavvattning”. Kommunens kommentar i samrådsredogörelsen
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var då att Alsumpskogen inte kommer att avvattnas vid planens genomförande.
Alsumpskogen ligger utanför planområdet. Miljökonsekvensbeskrivningen har
uppdaterats för att tydliggöra detta.
Länsstyrelsen kommenterade även att påverkan under byggskedet behöver behandlas
gällande Broviken och att åtgärderna bör föras in planhandlingarna. Kommunen
svarade i samrådsredogörelsen att information om att PM dagvatten och
planbeskrivning har kompletterats beträffande åtgärder under byggskedet för att
förhindra påverkan på Natura 2000-området Broviken. Exempel på föreslagna
åtgärder är att dagvattendammen och system för att leda läns- och dagvatten till
dammen anläggs tidigt i byggskedet samt att mobila reningsverk kan komma att
användas vid behov. Dagvatten som lämnar planområdet under byggskedet får inte
vara mer förorenat än i driftskedet.
Kommunens bygg- och miljönämnd utryckte i samrådet att de förslag på åtgärder
och eventuellt fortsatt arbete för att minska påverkan inom och utanför planområdet
som anges i miljökonsekvensbeskrivningen ska beaktas och säkerställas i detaljplanen.
Kommunens svar på det var att åtgärder och fortsatt arbete som anges i
miljökonsekvensbeskrivningen säkerställs genom att de finns med i planbestämmelser,
i planbeskrivning, hanteras via annan lagstiftning eller i samband med projektering
och byggande. Flera av de åtgärder och fortsatta arbeten som beskrivs i
miljökonsekvensbeskrivningen återfinns i gestaltningsprogrammet och skötselplanen
som också finns med i planbeskrivningen. I andra fall pekar
miljökonsekvensbeskrivningen på att fortsatt hantering krävs enligt miljöbalken eller
kulturminneslagen för realisering av planförslaget, t ex om ingrepp krävs i
fornlämning eller vid åtgärder i biotopskyddat område. Dagvattenåtgärder hanteras via
anmälan enligt miljöbalken till kommunen och uppföljning av utsläpp sker via
kontrollprogram och samordnad recipientkontroll. Åtgärder eller fortsatt arbete som
inte regleras i plan eller via annan lagstiftning beaktas i miljö/hållbarhetsprogram för
projektering och för byggskede.

Skälen till att detaljplanen bör antas istället för andra alternativ
I kommunen finns en efterfrågan på tomter för verksamheter och de nya
verksamheterna kommer att skapa arbetstillfällen. Planerad handel, restaurang och
hotellverksamhet bidrar även till ekonomisk tillväxt inom området. Även lantbruk är
en bransch som är beroende av flera andra verksamheter och ser till att service
bibehålls på landsbygden och att landskapet hålls öppet. Dock kommer den nya
verksamheten inom planområdet generera en större ekonomisk produktivitet än vad
åkermarken ger idag. När det gäller ekonomisk generering bedöms det planerade
verksamhetsområdet vara mer fördelaktigt än nollalternativet.
Samhällsekonomiskt är det lämpligt att anlägga verksamheter, som
logistikanläggningar, i anslutning till befintliga trafikleder för att minska behovet av
nybyggnation av vägar och transporter. Planområdet är beläget intill E18, i ett
strategiskt läge i regionen, men innebär även att tidigare oexploaterad mark tas i
anspråk vilket innebär att lokal infrastruktur saknas.
Medan jordbruksmark har nationell betydelse så medger miljöbalken att
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om
väsentliga samhällsintressen behöver tillgodoses och om behovet inte kan tillgodoses
genom att annan mark ianspråktas. I detta fall finns det stor efterfrågan i kommunen
att etablera verksamheter av olika slag, vilket i sig är ett stort allmänt intresse då det
bidrar till många arbetstillfällen samt att lokaliseringsmässigt är läget bättre lämpat för
ett verksamhetsområde än ett jordbruk som inte är i bruk.
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Åtgärder för uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av detaljplanen medför
I Boverkets handbok ”Miljöbedömning för planer och program – en vägledning”
(Boverket mars 2006) anges att det kan vara svårt att exakt ange hur uppföljning och
övervakning av den betydande miljöpåverkan ska ske. I Naturvårdsverkets ”Handbok
med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program (Naturvårdsverket,
november 2008) anges följande: ”Det yttersta ansvaret för uppföljningen har den
kommun eller myndighet som beslutat om antagandet av planen eller programmet. Det
inbegriper även det ekonomiska ansvaret. Själva genomförandet av uppföljningen kan
dock helt eller delvis utföras av en konsult eller verksamhetsutövare.”
För den här detaljplanen utgör framtaget gestaltningsprogram ett underlag inför
kommande bygglovsskede, byggande och förvaltande av området och ska användas
som riktlinjer i den fortsatta projekteringen. Förslag till skötselplan har tagits fram för
den kommande skötseln av naturmarken inom planområdet.
Dagvattenåtgärder behöver anmälas enligt miljöbalken och uppföljning av utsläpp
sker via kontrollprogram. För dagvattenanläggningens funktion är det också viktigt att
upprätta skötselplan och driftsinstruktioner. Kommunen har också tagit fram ett
samordnat recipientkontrollprogram för Brobäcken, Önstabäcken, Sätrabäcken och
Broviken för att följa upp statusen i recipienterna. Detta är en viktig del i arbetet med
att följa upp miljöpåverkan av genomförda och planerade exploateringar inom
avrinningsområdet samt recipienternas status.
I planförslaget finns en generell upplysning om att ”Byggnader och anläggningar ska
ges en sådan utformning och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte
verkar störande för omgivningen” som ska tillämpas vid bygglov. Vid etablering av
verksamheter kan andra regelverk bli aktuella, till exempel miljöbalkens regler om
miljöfarlig verksamhet, t ex anmälan om krossanläggning i anläggningsskedet.
Uppföljning vid bygglovsprövning kan även ske av planbestämmelse om största
tillåtna taklutning på 23 grader vilket skapar förutsättningar för etablering av solceller.
Åtgärder eller fortsatt arbete som inte regleras i plan eller via annan lagstiftning
beaktas i miljö/hållbarhetsprogram för projektering och för byggskede.

Samhällsbyggnadskontoret
Jonas Uebel
Avdelningschef

Jessica Hanna
Planarkitekt
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BAKGRUND

Tidigare framtagen skyfallskartering (Norconsult, 2018) har kompletterats utifrån
projekterat underlag. En skyfallsanalys har utförts och framtida förhållanden har
simulerats med ett 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,25. För att beskriva
infiltrationen i området har en infiltrationsmodul inkluderats i beräkningarna för
befintligt och framtida förhållanden.
UNDERLAG

1.1

-

2

Skyfallsmodell för framtida och befintliga förhållanden i MIKE 21FM, MIKE
FLOOD och MIKE URBAN (Norconsult 2018).
PM_Klövberga skyfallsutredning (Norconsult, 2018)
PM Dagvatten Structor 2016-02-26 reviderad 2021-02-15 reviderad 2021-09-20
(005)
Jordartskarta SGU (shp)
Projekterat underlag från Structor (dwg)
o M-31-P-02
o M-33_p_01
o R-50-P-01
o R-51-P-01
o ACAD-R-51-V-201-AP-Model
o ACAD-R-51-V-201-DD-Model
o ACAD-T-V-501-HÖJDER GATA 1-400-AP-Model
o ACAD-T-V-502-HÖJDER DIKEN 1-400-DD-Model
o ACAD-T-V-602-HÖJDER DAMMAR 1-400-DD-Model
o R-58-D-001
o R-58-P-001

REVIDERINGAR AV MODELL

För att beskriva infiltrationen har en infiltrationsmodul inkluderats för befintlig och
framtida markanvändning. Genom infiltrationsmoduler infiltrerar delar av
vattenmängden istället för att avrinna på markytan. I modulen beskrivs jordlagrets
mäktighet, porositet, infiltrationsförmåga, vertikala läckage samt initial mättnadsgrad.
Beskrivningen i infiltrationsmodulen har baserats på SGU:s jordartskarta.
Modellen som beskriver framtida markanvändning har kompletterats med dammar och
svackdiken. Dammar samt svackdikets öppna del har inkluderats i MIKE 21 modellen
som beskriver ytan. Den krossfyllda delen av svackdiket har inkluderats i MIKE URBAN
modellen som beskriver ledningsnätet. Fördröjningsvolymen för diket som beskrivs i
MIKE Urban har antagits till 30 % av den totala volymen i den krossfyllda delen av
svackdiket. Modellen för ytavrinning är baserad på en höjdmodell med en upplösning
av 2 x 2 m. Volymen av den öppna delen av svackdiken i höjdmodellen har
kontrollerats mot dikets sektion. Då höjdmodellen har en upplösning av 2x2 meter blir
inte volymen i den öppna delen av diket motsvarande volymen i projekterad sektion. I
det fall volymen understigits/överstigits har detta korrigerats i fördröjningsvolymen i
MIKE URBAN modellen som beskriver ledningsnätet.
Modellen för ledningsnätet har reviderats utifrån mottaget underlag. Avrinning från
takytor har utefter information i dagvattenutredningen letts till diken som avleder
naturmark runt planområdet, se figur 1. I MIKE URBAN modellen belastades därav
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takytor samt hårdgjorda ytor som avrinner till ledningsnätet med 20-årsregn inklusive
klimatfaktor. Övriga delen av 100-årsregnet inklusive klimatfaktor inom dessa ytor
belastade modellen för ytavrinning M21.
Inom Klövberga finns ett upphävt markavvattningsföretag, Kärrängens dikningsföretag.
Dagvattenledningarna som ligger kvar inom Klövberga, har inte beskrivits i modellen
för befintliga förhållanden.
Modellen för befintlig markanvändning har belastats med ett regn med en årlig
sannolikhet av 1% (återkomsttid 100 år) och 6 h varaktighet. Framtida markanvändning
har belastats med en årlig sannolikhet av 1% (återkomsttid 100 år) och 6 h varaktighet
samt klimatfaktor av 1,25. För att beräkna skillnad i maximalt vattendjup simulerades
befintlig markanvändning med ett regn med en årlig sannolikhet av 1% (återkomsttid
100 år) och 6 h varaktighet samt klimatfaktor 1,25.

Figur 1 Avrinningsområden inom planområdet som belastar MIKE URBAN modellen. Grönt visar diken och
gator.
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3

RESULTAT

3.1

BEFINTLIG MARKANVÄNDNING

Vid trafikplats Bro under E18 ansamlas en större mängd vatten. Resultat med
inkluderad infiltration indikerar att vattendjup minskar något i scenario med befintlig
markanvändning utan klimatfaktor 1,25, se figur 2. Problematiken följer samma
mönster som i tidigare utredning. Resultat presenteras även för befintlig
markanvändning med klimatfaktor 1,25, se figur 3.
Befintliga dagvattenledningarna inom Klövberga har inte beskrivits i modellen, vilket
kan medföra att avrinningen kan vara något trögare än om ledningarna hade beskrivits
i modellen. Att avrinningen är trögare kan ha en påverkan på vattennivåerna som
samlas inom Klövberga och vid Sätrabäcken.
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Figur 2 Maximalt vattendjup vid regn med årlig sannolikhet av 1% (100-årsregn) befintlig markanvändning
utan klimatfaktor.
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Figur 3 Maximalt vattendjup vid regn med årlig sannolikhet av 1% (100-årsregn) befintlig markanvändning
inklusive klimatfaktor 1,25.
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3.2

FRAMTIDA MARKANVÄNDNING

Resultat av simulerat 100-årsregn inklusive klimatfaktor 1,25 visas i figur 4. Inom
planområdet indikerar simuleringen att vatten ansamlas kring byggnader. Modellens
höjdmodell har inte redigerats så att marknivåer kring byggnaden lutar från
byggnaden. Inom planområdet bör terrängen höjdsättas så att vatten vid skyfall inte
ansamlas mot byggnader. Inom planområdet leds vatten längs svackdiken mot
fördröjningsdammar. Svackdiken och dagvattenledningar avleder vatten från gator och
kvartersmark. I nordöstra delen av planområdet (svart pil i figur 4) ansamlas vatten till
ett maximalt djup av ca 0,2 m på delar av vägbanan. Vattendjup över ca 0,2 meter
riskerar att påverka framkomligheten för personbilar. Vid projekteringsskedet bör
avledningen utökas inom detta område för att säkerställa att vatten inte blir stående på
gatan. Den utökade avrinningen kan bestå av större svackdiken vid sidan av vägen
alternativt högre kapacitet i ledningsnätet som avvattnar vägbanan.
I sydöstra delen av området vid planerad cirkulationsplats ansamlas vatten på
vägbanan, se lila pil i figur 4. Diket till öster svämmar över och täcker delar av
vägbanan till ett maximalt djup av ca 0,2 – 0,3 meter. Vid cirkulationsplatsen är
maximalt vattendjup ca 0,1 meter. I projekteringsskedet bör fördröjning säkerställas
för att undvika att vatten blir stående på vägbanan. Då takytornas vatten belastar
omkringliggande dike i väster behöver vattnet ledas vidare mot diken och
fördröjningsytor. Öster om vägen vid lila pil i figur 4 rinner vattnet i svackdike,
svackdiket har en stark krök och maximala vattendjupet ökar och ansamlas på
vägbanan och cirkulationsplatsen. Svackdikets kapacitet bör ökas i
riktningsförändringen för att säkerställa att vatten inte ansamlas på vägbana och
cirkulationsplats. Från cirkulationsplatsen rinner vattnet vidare nedströms.
I figur 5 visas skillnaden i maximalt vattendjup efter exploatering simulerat med 100årsregn inklusive klimatfaktor 1,25. Vid trafikplats Bro sker en minskning av maximala
vattendjup. Planområdet avvattnas till vattendrag som rinner under E18 markerat med
röd pil i figur 5. Även i vattendraget minskar nivåerna efter exploatering.
Sydväst om planområdet finns ett obebyggt område där vattendjupet ökar efter
byggnationen av planområdet. Maximala vattendjup ökar då vattnet rinner ytledes från
översvämningen på cirkulationsplatsen mot lågpunkten, se svart pil i figur 5. Vid
minskad översvämning av cirkulationsplatsen minskar även avrinningen till
lågpunkten.
Simuleringen indikerar att den större dammen belägen i den södra delen av
planområdet inte används till sin fulla kapacitet. Maximalt vattendjup i simuleringen är
ca 0,9 meter. Det medför att dammens fulla kapacitet inte utnyttjas. En större mängd
vatten skulle kunna ledas till dammen. I modellen har vatten från hustak letts till diken
som avleder naturmark runt planområdet. Det behöver utredas om det är möjligt att
leda vatten vid skyfall från område som idag orsakar översvämningen vid
cirkulationsplatsen.
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SLUTSATS

Enligt de simuleringar som utförts sker en minskning av maximala vattendjup under
E18 vid trafikplats Bro. I befintligt och framtida scenarier är vattendjupet över 0,5
meter vilket indikerar problem med framkomlighet.
Inom planområdet ansamlas vatten kring byggnader, terrängen bör höjdsättas så att
vattnet rinner från byggnationen.
Vatten ansamlas på gatan i den nordöstra delen av planområdet till ett maximalt
vattendjup av 0,2 m. I projekteringsskedet bör avledningen utökas för att minimera
risk för maximala vattendjup som kan påverka framkomligheten för fordon.
I södra delen av planområdet indikerar simuleringen att vatten ansamlas på planerad
anslutande gata samt cirkulationsplats. Vatten som passerar cirkulationsplatsen
avrinner till lågpunkt markerad med svart pil i figur 5 där maximala vattendjup ökar.
Fördröjning av vatten bör säkerställas för att undvika att vatten översvämmar
vägbanan och leder till ökade maximal vattendjup efter exploatering.

Uppdrag: 325414, Klövberga skyfallskartering
Beställare: Fladvad Samhällsprojekt AB

2022-07-12
Slutrapport

https://tyrens.sharepoint.com/sites/325414-SE-TYR/Shared Documents/[02] Tyréns uppdrag/Kvalitet/Reviderad skyfallskartering
Klövberga1.docx

11(11)

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl)

1 (5)

TJÄNSTESKRIVELSE

Lina Wallenius
Planarkitekt
Enheten Samhällsutvecklingsprojekt
+46 8-581 696 13
lina.wallenius@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2022-04-27

KS 20/0607

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Beslut om antagande av detaljplan för
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Att utlåtandet tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10
m.fl) godkänns.
2. Att miljökonsekvensbeskrivning och redovisning enlig 6 kap 16 §
Miljöbalken, för förslag till detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi
8:10 m.fl), godkänns.
3. Att detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) antas
i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).
Kommunstyrelsen beslutar
Att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 27 oktober 2021, §60 om granskning
för detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.). Planområdet
är placerat vid Ginnlögs väg och Enköpingsvägen. Planförslaget innehåller
skola, bostäder samt en park med dagvattendammar.
Planförslaget var ut på granskning under 11 november – 13 december 2021.
Under granskningen inkom synpunkter på förslaget gällande bland annat
dagvatten, geoteknik och buller. Synpunkterna har redovisats i ett
granskningsutlåtande.
Efter granskningen har planförslaget förtydligats för att besvara de synpunkter
som kommit in. En skyfallsutredning har tagits fram för förslaget.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Förslaget till detaljplan föreslås antas av kommunfullmäktige. Eftersom en
miljökonsekvensbeskrivning hör till detaljplanen har en redovisning gjorts
enligt 6 kapitlet 16 § Miljöbalken tagits fram.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 april 2022

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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Samhällsbyggnadsutskottets beslut om granskning § 60, 27 oktober
mars 2021



Samhällsbyggnadsutskottets beslut om samråd § 13, 17 mars 2021



Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag § 46, den 16 september
2020

Ärendet
Bakgrund
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 16 september 2020 om uppdrag för
en detaljplan för en ny skola på Härnevi 8:10 och Kockbacka 2:1. Det att det
finns en risk att planen skull medför betydande miljöpåverkan, eftersom det är
jordbruksmark som bebyggs. Därför har en miljöbedömning gjorts. Till planen
hör därmed en miljökonsekvensbeskrivning.
Samråd
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 17 mars 2021, §13 om samråd för
detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.). Planområdet är
placerat vid Ginnlögs väg och Enköpingsvägen. Planförslaget innehåller skola,
bostäder samt en park med dagvattendammar.
Planförslaget var ut på samråd under april 2021. Under samrådet inkom
synpunkter på förslaget gällande bland annat dagvatten, geoteknik, risk samt
lokalisering av skolan.
En omfattande alternativutredning för lokalisering av skola har genomförts,
vilken visar att aktuellt område bedöms vara bäst lämpade lokaliseringen.
Behovet av dagvattenrening och lokaliseringar för detta har också visat sig
fyllas bäst genom dagvattendamm i aktuellt område. Den verksamhet som
planeras på området utgörs av skola, vilket kan sägas vara en samhällskritisk
verksamhet. Lokaliseringen av skolan i anslutning till anläggningen Bro Idrott
med möjligheter till ungdomsidrott kan ge synergier som bedöms kunna stärka
samhällsnyttan av skolverksamheten på platsen. Dessa synergier är unika för
denna skollokalisering.
Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms
i sig utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut
dagvattenhanteringen och platsen anses vara lämplig för detta ändamål.
Granskning
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 27 oktober 2021, §60 om granskning
för detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.). Planområdet
är placerat vid Ginnlögs väg och Enköpingsvägen. Planförslaget innehåller
skola, bostäder samt en park med dagvattendammar.
Planförslaget var ut på granskning under 11 november – 13 december 2021.
Under granskningen inkom synpunkter på förslaget gällande bland annat
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dagvatten, geoteknik och buller. Synpunkterna har redovisats i ett
granskningsutlåtande.
Efter granskningen har planförslaget förtydligats för att besvara de synpunkter
som kommit in. En skyfallsutredning har tagits fram för förslaget.
Antagande
Förslaget till detaljplan föreslås antas av kommunfullmäktige. Eftersom en
miljökonsekvensbeskrivning hör till detaljplanen har en redovisning gjorts
enligt 6 kapitlet 16 § Miljöbalken tagits fram.
Detaljplaneförslaget
Skolan är placerad i den norra delen av området, vid Finnstarondellen.
Förslaget innehåller också en ny rondell i korsningen mellan Ginnlögs väg och
Stationsvägen, ett mindre område med bostäder i väst och en dagvattenpark i
öst. Över järnvägen föreslås en bro för gång- och cykeltrafik.
Skolan föreslås uppföras i två till tre våningar. Byggnaden bryts upp i flera
volymer genom förskjutna byggnadskroppar med sadeltak. Bostäderna föreslås
uppföras i två våningar med sadeltak. Dagvattenparken kommer att rena vatten
från östra Bro i dammar och meandrande diken. I anslutning till detta föreslås
även gångvägar för att tillgängliggöra området för rekreation.
Rekreationsområdet ska vara en kvalitet för skoleleverna, de som bor i
bostäderna, och alla invånare i Bro.
För att uppnå riktvärden för buller behöver bullervallar uppföras utmed
järnvägen, Enköpingsvägen och en del av Ginnlögs väg. Skolbyggnaden och en
del av bostäderna fungerar också som ett bullerskydd för skolgården. Vallarna
utformas med varierande utbredning för att vara en del av landskapet och
kompletteras med bullerplank på toppen.
Planen bedöms riskera betydande miljöpåverkan eftersom jordbruksmark
bebyggs. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Att bebygga
platsen har stöd i översiktsplanen, men ändamålet stämmer inte överens.
Översiktsplanen föreslår verksamheter. Planförslaget har stöd i förslag till
fördjupad översiktsplan för Bro. Alternativa platser för placering har utretts.
Placeringen inom planområdet har bedömts som den lämpligaste. Även om
jordbruksmarken inom planområdet inte tas i anspråk för bebyggelse behöver
en del av jordbruksmarken behöva tas i anspråk för dagvattenrening, vilket inte
kan göras på någon annan plats.
Exploateringsavtal
Eftersom marken inte har sålts upprättas inget exploateringsavtal i samband
med antagandet. Vid försäljning av marken i senare skede kommer ett avtal att
upprättas.

3 (5)

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl)

Datum

Vår beteckning

2022-04-27

KS 20/0607

Barnperspektiv
Det kommande området på Kockbacka gärde har god potential att uppmuntra
till ungdomars och barns fysiska aktivitet. Även avsikten i detaljplanen med en
satsning på ökad gång och cykling till skolan kan också uppmuntra till en
beteendeförändring mot en hållbarare livsstil.
En barnkonsekvensbeskrivning togs farm i augusti 2021, bedömningen är att
förslaget anses vara väl genomarbetat och aspekter som berör barn och ungas
trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet är integrerade i förslaget och i
detaljplan. Storleken på den planerade skolgården är i enlighet med riktlinjerna
och utformningen är väl genomarbetade och erbjuder olika aktiviteter till
eleverna under och efter skoltid.
Att skolan ligger utanför centrala Bro medför att några elever kommer få
längre skolväg än de har till nuvarande Bro skola, men också att vissa får
kortare väg till skolan. För de barn och unga, som så småningom kommer flytta
in i de områdena som planeras söder om järnvägen, är den nya placeringen bra.
Gång- och cykelbro ger en förbättrad kopplingen mellan Bro IP och
Kockbacka gärde och är positivt för tillgängligheten och säkerheten.
Bedömningen, ur ett barnperspektiv, är att de intentioner som finns i
planarbetet och de fysiska förutsättningar som finns i området, kan utvecklas
till ett område som är väl lämpat för barn.

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Jonas Uebel
Chef Projekt- och
myndighetsavdelningen

Tove Carlsson
Plan- och exploateringschef
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Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun har fått i uppdrag att ta fram en
detaljplan för skola, bostäder och dagvattendammar i området Kockbacka gärde i
anslutning till Bro tätort. Marken utgörs idag av jordbruksmark.
Det finns behov av ny skola i Bro, då nuvarande Broskolan behöver rymma fler elever.
Planen ska också säkerställa dagvattenhantering inom planområdet samt möjlighet till
rening av dagvatten från stora delar av Bro tätort. Planen syftar också till att göra
plats för bostäder för att förstärka tryggheten för en större närvaro av boende och
medborgare över dygnet samt förstärka småskaligheten, vilket är målet för
bebyggelseutvecklingen i kommunen.
Detaljplanen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan för aspekten hushållning
med naturresursen jordbruk. MKB:n avgränsas därför tematiskt till att behandla
miljöaspekten hushållning med naturresurser, samt påverkan på skyddade områden.
I kommunens översiktsplan ÖP 2010 samt i FÖP Bro 2040, pekas aktuellt område ut
för utveckling av Bro samhälle och framtida detaljplaneläggning. Det innebär att i
nollalternativet där befintlig ÖP och FÖP Bro fortsätter att gälla kommer den
strategiska styrningen fortsatt att vara att aktuellt område ska detaljplaneras med
bebyggelse. Det innebär att konsekvenserna av nollalternativet blir likartade som för
planförslaget.
Alternativa lokaliseringar för ny skola i Bro har utretts och sammanfattas i MKB:n.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk. En separat utredning med ställningstagande
bifogas MKB:n som bilaga.
Upplands-Bro kommun har stora arealer skogs- och jordbruksmark och är en lantligt
präglad kommun. Arealen jordbruksmark i kommunen är något högre än för länet i
stort. Sammantaget finns ca 6 000 hektar jordbruksmark i kommunen idag,
planområdet utgör ca 0,24 procent av jordbruksmarksarealen i kommunen.
Produktionsförmågan hos jordbruksmarken är god i kommunen med högre klasser än
medlet i länet.
Bedömning av jordbruksmarkens värde som lokal och regional resurs för
livsmedelsförsörjning görs i ett generationsperspektiv med utgångspunkt i markernas
arrondering, storlek och tillgänglighet. I ett lokalt perspektiv kan därmed antas att
bortfallet av aktuell åkermark inte på sikt innebär några konsekvenser för den lokala
livsmedelsförsörjningen inom kommunen.
Nationellt bedöms konsekvenserna bli små då värdet av jordbruksmarken är litet och
produktionsfördelar med större sammanhängande marker inte ges på aktuell plats.
Planförslaget bedöms dock kunna innebära måttligt negativa konsekvenser för den
regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om behovet av regional
självförsörjning ökar i framtiden.
Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark finns risk att
även andra marker i närliggande områden tas ur bruk. Möjligheterna finns för
kommunen att fortsatt arrendera ut kvarstående marker för jordbruk.
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Vad gäller ekosystemtjänster bedöms planförslaget sammanvägt medföra en större
bredd av ekosystemtjänster med positiva konsekvenser jämfört med nuläget,
framförallt avseende reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Samtidigt försvinner
de livsmedelsproducerande ekosystemtjänsterna.
Planförslaget med rekreativa dagvattendammar bedöms medföra positiva
konsekvenser för vattenmiljön. Det närliggande Natura 2000-områdets värden bedöms
inte påverkas negativt jämfört med nollalternativet.
Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större
skola i Bro samt lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk
för dessa inte kräver ytor i hela området finns ytor kvar för andra behov, bostäder
föreslås därför inom planen. Det finns idag ett behov av fler bostäder både regionalt
och lokalt. Det är ur ett jordbruksperspektiv viktigt att Upplands-Bro samt övriga
kommuner i regionen planerar för att bostadsutbyggnad genomförs på ett väl avvägt
sätt för att minska behovet av ianspråktagande av jordbruksmark.
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1

Inledning

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av AFRY i dialog med
Upplands-Bro kommun. Rapporten utgör en MKB enligt Plan- och bygglagen (PBL) och
de kompletterande bestämmelserna i Miljöbalken (MB) samt Förordning (2017:966)
om miljöbedömning. MKBn utgör underlag för miljöbedömning av en ny detaljplan för
skola, bostäder och dagvattendam med rekreationsområde.

1.1

Bakgrund och planförslagets syfte

Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun har fått i uppdrag att ta fram en
detaljplan för skola, bostäder och dagvattendammar i området Kockbacka gärde i
anslutning till Bro tätort. Planområdet är beläget i sydvästra Bro mellan
Enköpingsvägen, Ginnlögs väg, järnvägen Mälarbanan och Bro Brandstation. Områdets
lokalisering visas i Figur 1-1 samt på översiktskarta i Figur 1-2.

Figur 1-1: Planområdets läge i Bro markerat med svart cirkel. Källa: Länsstyrelsens webbgis,
210223
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Planen ska också säkerställa dagvattenhantering inom planområdet samt möjlighet till
rening av dagvatten från stora delar av Bro tätort eftersom dagvattenhanteringen i Bro
är i behov av förbättring. I FÖP Bro, samrådshandling, pekas större blågröna stråk ut
som är viktiga att utveckla för att dagvattenhanteringen i Bro ska vara klimatanpassad
och robust. I Bro ligger dessa blågröna stråk framför allt utmed Sätrabäcken och
Nygårdsbäcken som återfinns i området för planförslaget. Syftet med dessa stråk är
att integrera ekologiska, rekreativa och estetiska funktioner och inom planområdet
kommer ytor att avsätts för att etablera öppna och gestaltade, rekreativa
dagvattenlösningar.
Planen syftar också till att göra plats för bostäder för att förstärka tryggheten då det
förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare över dygnet samt
förstärka småskaligheten som är målet för bebyggelseutvecklingen i kommunen.
Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till skolan på ett tryggt
och säkert sätt och möjligheten att gå eller cykla till skolan ska prioriteras. En
förutsättning för planen är att anlägga en gång och cykelbro längst med Ginnlögs väg,
över spårområdet, vilken skapar en säker övergång till och från Bro-IP.

1.2

Nuläge

Planområdet ingår i tätortsavgränsningen för Bro tätort enligt kommunens
översiktsplan ÖP 2010 samt fördjupad översiktsplan för Bro 2040. Området omfattar
fastigheterna Kockbacka 2:1, Härnevi 8:10 och 32:1, Kockbacka S:3 och S:6 samt Bro
Prästgård 4:1. Kockbacka 2:1 och Bro Prästgård 4:1 ägs av Upplands-Bro kommun
och köp av Härnevi 8:10 pågår, ärendet är ännu inte hanterat av Lantmäteriet.
Härnevi 32:1 ägs av Trafikverket. Kockbacka S:3 och S:6 är samfälligheter med flera
delägare.
Området är en del av en kil med tätortsnära jordbruksmark som sträcker sig in mot de
centrala delarna av Bro. Den aktuella jordbruksmarken är lokaliserad i tätortens
utbredningsområde, marken arrenderas idag ut till jordbruk. Området genomkorsas av
Nygårdsbäcken som har dikats, se Figur 1-3, och tidigare omfattades av
dikningsföretag (Brogård-Nygård) vilket upphävts. Beslutet vinner laga kraft
5 november 2021. I området har även funnits ett ytterligare dikningsföretag
(Kockbacka-Sandaberg) som upphävdes 2019.
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Beslut om frågan om betydande miljöpåverkan
Kommunen ska efter undersökningen avgöra om genomförandet av detaljplanen kan
antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Avgörandet sker genom ett särskilt
beslut, i enlighet med 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken.
Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa aspekter som är viktiga för den aktuella
planen, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på
människors hälsa, miljö och hushållning av resurser.
Baserat på undersökningen om betydande miljöpåverkan och samråd med
länsstyrelsen gjordes bedömningen att detaljplanen medför en sådan betydande
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken för aspekten jordbruk. En strategisk
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska således upprättas.

1.4

Miljökonsekvensbeskrivningens syfte

Syftet med en miljöbedömning och konsekvensbeskrivning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Miljöbedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma direkta eller indirekta effekter,
positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och
effekter som uppstår på kort, medellång eller lång sikt med avseende på de aspekter
som bedöms vara av betydande art.
MKB:n ska även innehålla uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning,
förslag på alternativa lösningar, uppgifter om rådande miljöförhållanden,
nollalternativet (dvs. om planen inte genomförs) samt vilka åtgärder som planeras för
att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna samt hur
detta säkerställs i fortsatt arbete.
MKB:n utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen,
men syftar också till att ge alla berörda en samlad bild av planens miljökonsekvenser.
Bedömningarna har genomförts av personer med miljövetenskaplig examen eller
motsvarande samt yrkeserfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk. Planens konsekvenser avseende ianspråktagande
av jordbruksmark har i avgränsningssamrådet bedömts vara av framförallt regional
och lokal betydelse.

2

Beskrivning av planförslaget

2.1

Planförslaget

Planen innefattar en F-9 skola lokaliserad till den norra delen av planområdet vid
Finnstarondellen. Här finns även idrottshall med parkeringsyta, gång- och cykelväg
med anknytning till Bro idrottsplats som finns sydväst om järnvägen. Söder om skolan
planeras en skolgårdsyta samt dagvattendam med kringliggande rekreationsytor.
Inom planområdet planeras också för ett nytt bostadsområde, en bullervall kommer
att anläggas längs med järnvägen i hela planområdet.
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Dagvattendammens tillgodoser behovet av dagvattenrening från stora delar av Bro
tätort inklusive från aktuellt planområde i enlighet med vad som pekas ut i FÖP Bro.
Även det renade vattnet från närliggande Kockbackadammen föreslås ledas till
våtmarken. Ytor avsätts för öppna och gestaltade rekreativa dagvattenlösningar som
ska fungera som en resurs och bidra till både förbättrad vattenkvalitet och attraktiva
och funktionella stads- och parkmiljöer.
Nygårdsbäcken som rinner genom planområdet har pekats ut som ett strategiskt
blågrönt stråk i kommunen som ska prioriteras för integrerade ekologiska, rekreativa
och estetiska funktioner. För dagvatten som uppkommer inom planområdet kommer
rening ske enligt principen om lokalt omhändertagande (LOD). Illustrationsbild i
nedanstående figur.
En lokaliseringsstudie har genomförts för Bro skola, då ett behov av fler skolplatser
och förbättrade lokaler/utemiljö föreligger i Bro. Skolverksamheten och
dagvattenhanteringen kan samlokaliseras på utpekad mark. Flera alternativ för
lokalisering av skola har utretts, se vidare avsnitt 3.2 Alternativa lokaliseringar.
Som en följd av dagvattenlösning och skola ger områdets areal ytterligare möjligheter
för utveckling. Därav planeras även för ett bostadsområde i anslutning till skolan med
cirka ett 20-tal radhus som uppförs i två våningar. Genom att göra plats för bostäder
förväntas tryggheten i området förstärkas med större närvaro av boende och
medborgare över dygnet. Bostäder i området ska också förstärka småskaligheten
vilket är inriktningen för bebyggelseutvecklingen i kommunen.

Figur 2-1: Illustrationsbild över planförslaget. Bilden visar även detaljplanens närmaste
omgivning.

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : MKB Granskning Kockbacka gärde nr 2003

Slutversion_MKB Kockbacka gärde granskningsskede 211006
Sida 15/52

3

Alternativ

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en
identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens
syfte och geografiska räckvidd. Nedan beskrivs de alternativ som utretts inför aktuellt
planförslag samt det så kallade nollalternativet.

3.1

Nollalternativ

3.1.1

Definition av nollalternativ

Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett så
kallat nollalternativ. Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling ifall
den föreslagna detaljplanen inte genomförs.
I kommunens översiktsplan ÖP 2010 samt i FÖP Bro 2040, samrådsversion, pekas
aktuellt område ut för utveckling av Bro samhälle och framtida detaljplaneläggning.
Det innebär att i nollalternativet där befintlig ÖP och FÖP Bro fortsätter att gälla
kommer den strategiska styrningen fortsatt vara att aktuellt område ska
detaljplaneras med bebyggelse. Vid fall då aktuellt planförslag inte genomförs bedöms
således ändå en exploatering av området kunna bli aktuellt. Detaljerad utformning av
planområdet i nollalternativet är oklart i dagsläget.

3.1.2

Konsekvenser

I bedömningen av nollalternativets konsekvenser tas hänsyn dels till att beslutade
planer i övrigt genomförs dels till övrig utveckling av betydelse för planområdet.
Nollalternativet bedöms medföra likartade konsekvenser som aktuellt planförslag i ett
naturresurs- och jordbruksperspektiv, då jordbruksmarken kommer att tas i anspråk
på ett liknande sätt även i nollalternativet. Det innebär att även nollalternativet
bedöms leda till negativa konsekvenser för hushållning med naturresursen
jordbruksmark. Även för områdets ekosystemtjänster bedöms konsekvenserna blir
likartade, även om det är oklart i vilken utsträckning grönytor bevaras i
nollalternativet.
För att erhålla en tydlig jämförelse i aktuell MKB används därför nuläget som
huvudsakligt jämförelsealternativ för planförslagets konsekvenser under avsnittet
Miljökonsekvenser.
Notera att i den utredningen om jordbruksmarken med redovisning av alternativa
lokaliseringar, bilaga 1, så utgörs nollalternativet i alternativredovisningen av att
Broskolan ligger kvar på samma plats. Detta nollalternativ skiljer sig därmed från
MKB:ns nollalternativ.

3.2

Alternativa lokaliseringar

Andra möjliga områden för lokalisering av framförallt Broskolan har studerats och
jämförts inför val av slutligt föreslaget planområde. Utredningen redovisas i Bilaga 1
där en bedömning av respektive lokaliseringsförslag görs utifrån möjligheterna och
begränsningarna ur ett sammanhängande hållbarhetsperspektiv: ekologisk hållbarhet,
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.
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skogsmarken och Finnstaparken är centrala rekreationsmiljöer med mycket hög
funktion för ekologisk- och social hållbarhet i Bro tätort. De innehåller dessutom stora
kulturmiljövärden i form av fornlämningar. Fornlämningar skyddas under
kulturmiljölagen och är likt jordbruksmark ett allmänt intresse. Det bidrar till att
platserna sannolikt är olämpliga att allokera en ny skola på. Dessa alternativ medför
troligtvis större behov av ekonomiska investeringar i infrastruktur än i
primäralternativet.
Alternativ 7 valdes bort i tidigt skede främst pga. för liten storlek på tillgängligt
planområde.
Slutsatsen av alternativutredningen är att planförslagets lokalisering har stora
fördelarna i form av rådighet över marken, möjlighet till förtätning och
sammanlänkning inom tätorten, ekonomiska aspekter samt inte minst möjlighet att
skapa samband och social hållbarhet i koppling till skola, dagvatten och möjlig annan
verksamhet.

3.3

Alternativ utformning

Alternativa utformningar har utretts och avvägningar har gjorts under framtagandet av
aktuellt planförslag. Olika utredda alternativ till utformning har bland annat innefattat
olika grad av hårdgjord yta inom området, där nuvarande förslag strävar efter att hålla
nere den hårdgjorda ytan.
Ett alternativ till planförslaget är att endast dagvattendamm med rekreationsytor
anläggs i området. Även detta alternativ medför att jordbruksmarken inte kan brukas
och en högre nyttjandegrad av området med ökad samhällsnytta och möjlighet att
tillgodose skolverksamheten har därför bedömts vara nödvändigt, varför detta
alternativ valts bort.

3.4

Motiv till vald lokalisering och utformning

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk. Detta innebär att följande frågor måste besvaras
inför ianspråktagande av jordbruksmark:
•
•
•

Är marken brukningsvärd jordbruksmark?
Behövs den sökta åtgärden för att tillgodose väsentliga samhällsintressen?
Kan behovet tillgodoses på ett annat sätt som är tillfredsställande från allmän
synpunkt genom att annan mark används?

Lokalisering för den planerade exploateringen ska även vara tekniskt och funktionellt
lämplig samt ekonomiskt rimlig.
Vald lokalisering har bedömts vara den bäst lämpade ur flera perspektiv. Platsen har i
FÖP Bro utpekats som lämplig för att lösa rening av dagvatten från Bro tätort.
Reningen av dagvatten kan också antas vara ett väsentligt samhällsintresse. I bilaga 1
återfinns utredning om jordbruksmark inklusive en alternativutredning samt en
bedömning om åtgärden behövs för att tillgodose väsentligt samhällsintresse.
Motiven till vald lokalisering och utformning avseende skola är flera: platsen ger
möjligheter för tillräckliga utomhusytor för skolbehov i jämförelse med övriga möjliga
alternativa lokaliseringar, kommunen har rådighet över marken, samt att närheten till
Bro idrottsplats bedöms vara gynnsam av sociala skäl. En samlad större skola bedöms
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av kommunen öka förutsättningar att minska segregation och ojämlikhet då
upptagningsområdet för den nya skolan kan samla barn med olika socioekonomiska
förutsättningar. Fler skolplatser behövs i Bro för att möta den ökade efterfrågan när
befolkningen växer, och skolan är därmed också av allmänt samhällsintresse.
Planområdets lokalisering utgör en naturlig utvidgning av befintlig tätortsmiljö och
bebyggelse. Att tillskapa möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga
bland annat en ny skola samt möjliggöra hållbar dagvattenhantering för tätorten
bedöms vara ett prioriterat samhällsintresse som bäst kan tillgodoses inom
planområde Kockbacka gärde.

4

Avgränsning och metodik

4.1

Avgränsning

En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella
projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på
människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. Avgränsningen av MKB:n har
stämts av med Länsstyrelsen i Stockholms län 2021-02-15.

4.1.1

Tematisk avgränsning

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas tematiskt till att behandla de miljöaspekter
som vid undersökningen om betydande miljöpåverkan (BMP) identifierats innebära risk
för att miljöpåverkan kan bli betydande, samt de aspekter som Länsstyrelsen under
avgränsningssamrådet angav bör belysas särskilt.
Hushållning med naturresurser med fokus på jordbruksmark som naturresurs har
bedömts vara den aspekt som ska beskrivas i denna MKB. Aspekten omfattar därmed
inte användning av energi, vatten och råvaror på ett resurseffektivt sätt.
Aspekten omfattar i sig ett flertal delaspekter och perspektiv för vilka konsekvenserna
av planen ska bedömas:
•

•

•

Hushållning med jordbruksmark
o Klassning/kvalitet
o Jämfört med lokalt – regionalt
o Förutsättningar för effektivt brukande
o Lokalisering, sammanhängande
o Reversibilitet
o Kumulativa effekter
o Byggskedets konsekvenser
Ekosystemtjänster
o Försörjande
o Reglerande
o Kulturella
o Stödjande
Slutsatser
o Kring regional betydelse för naturresursen jordbruksmark
o Kring hushållning med naturresurser generellt
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Följande aspekter ska också belysas översiktligt:
•
•

Eventuell påverkan på Natura 2000-område Broviken
Dagvattenhantering och skyfall

Övriga miljöaspekter bedöms inte påverkas i någon stor omfattning och kommer
därför behandlas inom planbeskrivningen.

4.1.2

Geografisk avgränsning

Planens påverkansområde avgränsas till planområdet. Influensområdet antas vara den
geografiska yta i planens närområde som direkt och indirekt kan påverkas av planens
genomförande. Två avgränsningar av influensområdet görs, dels en lokal (UpplandsBro kommun) och dels en regional (Stockholms län). Konsekvenserna inom respektive
influensområde beskrivs och bedöms, detta för att ge en bild av konsekvensernas
betydelse i ett lokalt respektive regionalt perspektiv. Trots att jordbruksmark är av
nationellt intresse bedöms planförslaget vara av marginell betydelse i ett nationellt
perspektiv på grund av markens beskaffenhet och storleken på ianspråktagen yta.

4.1.3

Tidsmässig avgränsning

Byggstart är idag planerad till 2022, med utbyggnad i etapper. Etapp 1 omfattar
utbyggnad av skola och skolgård. Etapp 2 har ännu inte tidsbestämts med utbyggnad
av dagvattendam och vattensystem, anläggning av bostäder och allmänna platser.
Avsikten är att bygga ut även dessa när planen vunnit laga kraft. För bedömning av
miljöeffekterna av detaljplanen är utgångspunkten därför satt till fullt utbyggd plan
ungefär år 2030.
Konsekvensbedömningen har en lång tidshorisont från det att byggnationen är
färdigställd och en generation framåt, detta ligger också i linje med den Regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050.

4.2

Metodik

4.2.1

Kriterier för bedömning i MKB

I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med
påverkan och effekt för att ge en konsekvens. Konsekvensbedömningen sker i tre
steg: påverkan, effekt och konsekvens.
Värde (och känslighet) beskriver de värden som finns i planområdet och i
influensområdet som kan komma att påverkas av verksamheten eller åtgärden.
Värden inom respektive miljöaspekt/miljöintresse kategoriseras enligt skalan högt
värde, måttligt värde eller lågt värde och för ett lokalt, regional och nationellt
perspektiv.
Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som
planförslagets genomförande medför.
Effekt beskriver den förändring i miljön som påverkan medför för omgivningen.
Effekter delas vanligen in i tre olika kategorier: direkta effekter, indirekta effekter och
kumulativa effekter. Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av t.ex.
fysiskt intrång, buller eller påverkan på yt- och/eller grundvatten. Indirekta effekter
uppkommer sekundärt till följd av en åtgärd. Kumulativa effekter är de samlade
effekterna från flera aktiviteter eller från olika miljöeffekter från en och samma
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Bedömningen av konsekvenser utgår initialt från den effekt och påverkan planförslaget
medför på delaspekter inom ramen för aspekten jordbruksmark, därefter görs
konsekvensbedömningen för jordbruksmark som helhet.

5

Miljökonsekvenser

I detta avsnitt beskrivs de miljökonsekvenser som föreslagen detaljplan bedöms
medföra för aspekten hushållning med naturresurser avseende jordbruk. För varje
delaspekt beskrivs förutsättningarna inom planområdet och i influensområdet i
nuläget, bedömning av konsekvenser jämfört med nuläget samt åtgärdsförslag för att
minska effekterna av påverkan. I vissa fall är åtgärdsförslagen inte möjliga att
omhänderta i planprocessen utan beskriver då en möjlighet att i senare skede hantera
en miljökonsekvens.
En bedömning av påverkan på Brovikens Natura 2000-område samt övriga skyddade
objekt inom planområdet görs i avsnitt 5.3.

5.1

Hushållning med jordbruksmark

Jordbruksmarken är en av våra viktigaste resurser för att producera livsmedel, foder,
energigrödor och andra råvaror. Vid hållbart brukande kan marken användas till dessa
ändamål i tusentals år. Det är därför viktigt att bevara möjligheten att bruka
jordbruksmark för att kommande generationer också ska kunna leva med en hållbar
livsmedelsproduktion. Med pågående klimatförändringar och för att klara att försörja
jordens växande befolkning är det nödvändigt att dagens samhälle tar ett stort ansvar
för att bevara god odlingsmark. Nationella målsättningar som ökad ekologisk odling
och ett fossilfritt samhälle förstärker ytterligare vikten av att bevara lantbrukets
förutsättningar för odling och djurhållning.
Med förändrat klimat och i ljuset av andra typer av kriser har också insikten om
behovet av inhemsk livsmedelsförsörjning ökat. Många faktorer behöver samspela för
att kunna öka produktionen. I urbana områden ställs jordbruksmarkens bevarande
ofta mot konkurrerande intressen och eftersom exploaterad mark i princip inte kan
återtas för livsmedelsproduktion, är hushållning med jordbruksmark en angelägen
fråga. Det mest basala är att brukningsvärd jordbruksmark inte tas i anspråk till
annat. Exploatering av jordbruksmark får ske endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen såsom:
•
•
•
•

Bostadsförsörjningsbehov
Lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära varandra
Att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem
Säkerställa viktiga rekreationsintressen

Enligt Jordbruksverket försvinner en stor del jordbruksmark i Sverige på grund av
exploatering i form av bebyggelse eller asfaltering. I Sverige ansvarar kommunerna för
den fysiska planeringen och principer om jordbruksmarken bestäms i
översiktsplanerna. Kommunerna har en nyckelroll i att hitta strategier och åtgärder
som bevarar jordbruksmarkerna för framtiden.
En stor påverkansfaktor för det svenska jordbruket är att jordbruket är verksamt på
en konkurrensutsatt marknad, där utvecklingen till stor del styrs av faktorer utanför
Sveriges gränser, så som världsmarknadspriser, EU:s gemensamma jordbrukspolitik
och teknisk utveckling. Under det senaste århundradet har svenskt jordbruk förändrats
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kraftigt, från småskaligt och lokalt till storskaligt och internationellt. Detta har även
fört med sig en omfattande förändring av odlingslandskapet.
Jordbrukets omfattning och produktion påverkar landskapet och dess
ekosystemtjänster. Ett livskraftigt och aktivt jordbruk krävs för bevarande och skötsel
av både den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden knutna till dessa. Då
jordbruksföretagen blir större och färre och den tekniska utvecklingen går framåt
förändras brukandet och stora områden blir monokulturer i ett intensivt slättjordbruk.
Små biotoper i odlingslandskapet minskar och landskapet blir mer ensartat. Samtidigt
försvinner mindre jordbruksområden helt då mindre bruk läggs ned.

5.1.1

Förutsättningar

Jordbruksmark
I Sverige har vi idag knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar
betesmarker (Jordbruksverket, 2020). Trenden är att arealen minskar. 2,9 procent av
Sveriges mark används till bebyggelse. 69,1 procent av Sveriges yta utgörs av skog,
7,5 procent är jordbruksmark (åker- och betesmark), och 20,6 procent är övrig mark,
se Figur 5-1 (SCB, Markens användning, 2019).

Figur 5-1: Markens fördelning efter markanvändningskategorier år 2015, procent. Källa: SCB,
2019.

En stor del av landets åkermark, 35 procent, finns i Västra Götalands och Skåne län år
2020 (Jordbruksverket, 2020). I Figur 5-2 visas jordbruksmarkens fördelning per län
fördelat på åker- respektive betesmark. Stockholms län tillhör Sveriges mest
befolkningstäta region men här finns bara tre procent av landets åkermark. Den mest
produktiva åkermarken ligger i eller i nära anslutning till tätorter och när behovet av
bostäder och utbyggd infrastruktur växer riskerar ytterligare mark att exploateras.
Störst andel av jordbruksmarken i Stockholms län, drygt 85 procent, utgörs av
åkermark, medan resterande del utgörs av betesmark.
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Figur 5-2: Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2020. Källa: Jordbruksverket,
2020.

Enligt uppföljningen av indikatorer för Sveriges miljömål har antalet jordbruksföretag
och arealen åkermark minskat med 21 respektive 22 procent sedan 1975 i Stockholms
län (Jordbrukets utveckling i Stockholms län, 2021-02-21). I genomsnitt ligger arealen
åkermark per företag på drygt 45 hektar, vilket är ungefär det samma som föregående
år.
Trots att åkermarksarealen och antal jordbruksföretag har minskat har
produktionsvolymerna inte förändrats nämnvärt enligt miljömålsuppföljningen. Detta
är till stor del en följd av att avkastningen per enhet har ökat, i takt med den tekniska
utvecklingen med ökad mekanisering, ökad tillgång till mineralgödsel och effektiva
bekämpningsmedel i kombination med förädlade växtsorter och högavkastande
mjölkdjur.
Inflyttningen till länet ökar och fler bosätter sig på landsbygden samtidigt som städer
och samhällen växer.
Upplands-Bro kommun har stora arealer skogs- och jordbruksmark och är en lantligt
präglad kommun. I Tabell 5-1 visas markanvändningens fördelning i kommunen.
Arealen jordbruksmark i kommunen är något högre än för länet i stort. Landskapet har
en historisk prägel med bland annat herrgårdar och stora gods med lång kontinuitet i
markägandet, men även områden med enskilda mindre bondgårdar finns kvar, vilket
ger ett småskaligt landskap präglat av småbönders bruk (Landsbygdsplan FÖP 2016,
2017).
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Tabell 5-1: Markanvändning i Upplands-Bro (SCB 2021-03-01).

Användning

Procent

Bebyggelse

8,4

Skog

51,2

Jordbruksmark

23,7

Övrig mark

16,7

Upplands-Bro har den sjunde största åkermarksarealen jämfört med övriga
26 kommuner i Stockholms län (Jordbruket i Stockholms län - En statistisk
sammanställning, 2008). Sammantaget finns ca 6018,5 hektar jordbruksmark i
kommunen idag, varav åkermark utgör 5 128 hektar och betesmark ca 676 hektar.
Övriga arealer består av oklassade marker och våtmark. (Jordbruksverkets
blockdatabas, 2020). Planområdet utgörs av åkermark och omfattar ca 14 hektar,
vilket utgör ca 0,24 procent av jordbruksmarksarealen i kommunen och nästan
0,28 procent av åkermarksarealen i kommunen.
Länsstyrelsens åkermarksgradering
Jordbruksverket, Boverket, länsstyrelserna och Havs- och Vattenmyndigheten
arbetade under 2019 och 2020 med ett projekt för att se hur jordbruksmark kan
klassificeras (Jordbruksverket, 2021). Den 10-gradiga skala som använts under lång
tid har många brister, och Jordbruksverket anser att den inte bör användas längre.
Därför utvecklas en matris med flera olika parametrar som tillsammans ska ge en bra
bild över hur värdefull en specifik jordbruksmark är. Metoden är ännu inte publicerad
och således används den gamla åkermarksklassificeringen som utgångspunkt i denna
MKB.
I klassificeringen av åkermark i Sverige som gjordes på 1970-talet graderades
jordbruksmarken översiktligt i 10 klasser efter dess produktionsförmåga. Klassningen
av jordbruksmarken är inte heltäckande men bedöms ge en indikation på
jordbruksmarkens produktivitet. Klass 10 är åkermark med högst produktionsförmåga.
De högsta klasserna, det vill säga klasser 8–10 finns huvudsakligen bara i Skåne. De
högsta klasserna som finns i Upplands-Bro är klass 4 och 5, vilka också är de högsta
klasserna i Stockholms län. Åkermark förekommer i stora delar av kommunen, och
utgörs till övervägande del av klasserna 4 och 5. Mindre mängd utgörs av klass 2-3. I
karta i Figur 5-3 och Figur 5-4 visas åkermarksklassificeringen tillsammans med aktiva
jordbruksblock enligt statistik från 2020 för Upplands-Bro kommun. I Figur 5-5 visas
åkermarksgraderingen för hela Stockholms län.
Produktionsförmågan enligt klasserna som förekommer i Upplands-Bro kommun
motsvarar följande jämfört med länet:
•
•
•
•
•

Klass
Klass
Klass
Klass
Klass

5
4
3
2
1

–
–
–
–
–

20% högre normalskördar än medlet
10% högre normalskördar än medlet
medelförhållande i länet
10% lägre normalskördar än medlet
20% lägre normalskördar än medlet

Produktionsförmågan hos jordbruksmarken är alltså god i kommunen med högre
klasser än medlet i länet. I aktuellt planområde har jordbruksmarken klass 5.
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Figur 5-3: Översiktskarta Upplands-Bro kommun med åkermarksgradering enligt 1976-års
klassificering av jordbruksmarkens produktionsförmåga samt aktiva jordbruksblock från 2020 års
statistik. Skrafferade fält visar de jordbruksblock som brukas idag. Aktuellt planområde visas med
blå streckad linje. Källa: Länsstyrelsens gistjänst, 210223.
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Figur 5-4: Översiktskarta Bro med åkermarksgradering enligt 1976-års klassificering av
jordbruksmarkens produktionsförmåga samt aktiva jordbruksblock från 2020 års statistik.
Skrafferade fält visar de jordbruksblock som brukas idag. Aktuellt planområde visas med blå
streckad linje. Källa: Länsstyrelsens gistjänst, 210223.
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Figur 5-5: Översiktskarta Stockholms län med åkermarksgradering enligt 1976-års klassificering
av jordbruksmarkens produktionsförmåga i Stockholms län. Källa: Länsstyrelsens gistjänst,
210223.
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Uppgifter om vad för slags jordbruksmark som finns i området för det aktuella
planförslaget har hämtats från Jordbruksverkets blockdatabas. Blockdatabasen
innehåller uppgifter om jordbruksmark som är stödberättigad enligt EU:s definitioner.
Jordbruksblocken är uppdelade i åker- och betesmarker och blocken avser
jordbruksmarkytor som är fysiskt avgränsade med vägar, diken, bebyggelse med mera
(Jordbruksverket, 2020). Ingen kunskap om övrig jordbruksmark, som inte ingår
blockdatabasen, finns.
I Figur 5-6 och Figur 5-7 visas aktuella jordbruksblock, blocken i planområdet utgörs
av åker som avgränsas av diken.

Figur 5-6: Jordbruksblock som brukas inom och i närheten av planområdet enligt
Jordbruksverkets blockdatabas 2020.
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Figur 5-7: Brukade jordbruksblock i kommunen enligt Jordbruksverkets blockdatabas 2020.
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Jordbruksföretag
I kommunen finns 45 jordbruksföretag. Jordbruksföretagen i Upplands-Bro kommun
äger större marker jämfört med övriga länet, se Figur 5-8.

Figur 5-8: Andel åkermark i hektar per jordbruksföretag. Källa: SCB, Jordbruksmarkens
användning 2019

Berörda fastigheter ägs av Upplands-Bro kommun, men marken arrenderas ut för
jordbruksändamål. Berörd brukare arrenderar både del 1a och 1b enligt karta i Bro
FÖP, dvs samtliga marker i området som berörs av Bro FÖP. Berört jordbruksföretag
är registrerat i annan kommun.
Arrondering
Jordbruksmarkens arrondering, ägostruktur och lantbrukarens räckvidd och
tillgänglighet till markerna är några av de faktorer som har betydelse för
jordbruksverksamheten. Arrondering syftar till hur effektiv en mark är att bruka.
Generellt innebär det att stora, rektangulära fält med räta kanter och vinklar har en
bra arrondering medan små fält med ojämna kanter har sämre arrondering. Även
fältens läge i förhållande till varandra och brukningscentrum (gård) brukar ingå i att
bedöma markens arrondering.
Markerna i aktuellt planområde nås via Ginnlögs väg från norr, men möjlig åtkomst
finns även från Enköpingsvägen via passager till befintlig gång- och cykelväg.
Aktuellt planområde berör fyra jordbruksblock, se Figur 5-6. Blocken är relativt små,
1,78 – 6 hektar, och har relativt rektangulär jämn form. Tillgängligheten till markerna
lokalt kan anses vara medelgod då tillgängligheten begränsas av Mälarbanan i sydväst.
Berört jordbruksföretag som idag arrenderar markerna för jordbruk är inte registrerat i
Upplands-Bro kommun. Utifrån jordbruksblockens storlek, form, tillgänglighet och
avstånd till brukningscentrum, bedöms jordbruksmarken i planområdet ha en
medelgod arrondering.
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5.1.2

Konsekvensbedömning

Förlust av jordbruksmark
Jordbruksmarkens värde kan bedömas i lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv.
I ett nationellt perspektiv bedöms jordbruksmarken vara av mindre värde, då
åkermarksklassningen och produktionen ligger på ett medelvärde jämfört med ett
nationellt perspektiv, samt att planförslaget endast tar ett mycket litet område i
anspråk i en nationell jämförelse.
I ett regionalt perspektiv bedöms jordbruksmarkens värde vara större. Planförslaget
medför att jordbruksmark av länets högsta åkermarksklassning (klass 5) tas i anspråk
samtidigt som befolkningen i regionen ökar. Detta ökar värdet på samtliga
jordbruksmarker för att i ett generationsperspektiv kunna tillgodose ett ökat behov av
närproducerade livsmedel med en högre självförsörjningsgrad.
I ett lokalt perspektiv bedöms värdet av den aktuella jordbruksmarken vara liten.
Kommunen hyser stora arealer jordbruksmark i relation till kommunens markyta och
befolkningsmängd, varför värdet blir lägre i ett naturresursperspektiv. Markens läge
intill bostäder och infrastruktur minskar också värdet. Jordbruksmark intill
tätortsbebyggelse kan generellt anses ha ett mindre värde än ”ostörd” jordbruksmark
då denna mark redan är påverkad av motstridiga intressen. Ytterligare bebyggelse i
kringliggande områden till jordbruksmarken kan medföra fler barriärer (infartsvägar,
parkeringar, ledningsdragning, dagvattensystem med mera) och restriktioner
(bullernivåer, damning och lukt), vilket kan försvåra för ett effektivt jordbruk. Detta
kan på sikt innebära att mindre jordbruksytor inte anses vara brukningsvärd
jordbruksmark med hänsyn till markens läge. Jordbruksmarken i planområdet bedöms
inte ha lika högt värde som den jordbruksmark som finns i andra delar av kommunen
där åkermarkslassningen är lika hög, sett till produktivitet.
Planförslaget medför att jordbruksmark för syftet areell näring i hela planområdet
upphör permanent. I de delar av området som enligt planförslaget ska utgöras av
naturområde kan matjorden sparas i möjligaste mån, för att i framtiden möjliggöra för
stadsnära odling i mindre skala. Det är i sådant fall också viktigt att marken hålls fri
från för höga halter av tungmetaller och miljögifter så att eventuell livsmedelsodling
ger mat som är bra för vår hälsa. Anläggningsarbetena kommer dock troligen medföra
att även dessa ytor måste användas under byggskedet och marken anpassas för att
fylla syftena för det nya planområdet. Bullervallar, skolområde med infiltrationsytor,
skogsdungar, rekreationsytor med motions- och gångstigar kommer att kräva
anläggning som i byggskedet påverkar markens beskaffenheter.
Jämfört med länets och kommunens totala areal åkermark är bortfallet till följd av
planförslaget mycket litet, och än mindre i en nationell jämförelse.
I ett regionalt perspektiv, där närproducerade livsmedel är en viktig aspekt för ett
framtida hållbart samhälle, får bortfallet av åkermarken större effekter då
produktionsnivåerna inom jordbruket kommer att bli mindre i regionen.
I Upplands-Bro kommun finns stora arealer jordbruksmark. I ett lokalt perspektiv kan
därmed antas att bortfallet av aktuell åkermark inte innebär omfattande konsekvenser
för det lokala försörjningsbehovet inom kommunen. Bortfallet kan således antas
innebära större konsekvenser för regional livsmedelsförsörjning jämfört med det lokala
behovet inom kommunen i framtiden, sammantaget bedöms planförslaget därmed
innebära måttligt negativa konsekvenser.
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Nationellt bedöms konsekvenserna också bli små då värdet av jordbruksmarken är litet
i ett nationellt perspektiv och produktionsfördelar med större sammanhängande
marker inte ges på aktuell plats.
Markens arrondering och fortsatt bruk
Jordbruksmarkens bruknings- och produktionsvärde (arrondering) i planområdet
bedöms i nuläget vara medelgod. Samma markägare brukar hela det berörda området
och även området söder om brandstationen som i Bro FÖP pekas ut som område 1b
för fortsatt jordbruk, se område 1b i Figur 2-4. Jordbruksföretaget som arrenderar och
brukar området är inte registrerat i Upplands-Bro kommun.
Vid genomförande av planförslaget kommer arronderingsförhållandena att förändras.
En stor del av ett sammanhängande markområde försvinner och en mindre del
kvarstår (område 1b). Detta bedöms medföra att arronderingen försämras något till
följd av planförslaget. En mindre yta jordbruksmark kan generellt sett ha ett lägre
värde i och med att förutsättningarna till att bedriva ett effektivt jordbruk är större i
sammanhängande jordbruksmarker. Det beror dels på själva produktionsmöjligheten
på större yta och dels möjligheterna till att samordna processerna i verksamheten.
Total brukningsyta minskar, men arealen på kvarstående brukbar mark, motsvarande
område 1b, kommer fortfarande att vara ca 7 ha, dvs mer än 2 hektar. Den åtkomst
som i dag finns till markerna söder om brandstationen till område 1b, från
Enköpingsvägen, kvarstår även vid genomförande av planförslaget.
Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark och till följd
av avstånd till brukningscentrum finns risk att även andra marker i närliggande
områden, inklusive delen 1b enligt Bro FÖP, tas ur bruk. Möjlighet finns att annan
lantbrukare kan ta över brukandet. Förutsättningarna för detta avgörs utifrån flera
komplexa sammanhang, exempelvis ekonomiska förutsättningar för enskilda brukare,
kapacitet att ta över och bruka nya marker, avstånd från brukningscentrum/gård,
produktionskapacitet på andra marker inom verksamheten, osv. På grund av frågans
komplexitet kan någon bedömning av sannolikheten för detta på kort eller lång sikt
inte göras. Möjligheterna finns dock för kommunen att fortsatt arrendera ut
kvarstående marker för jordbruk.

5.1.3

Kumulativa effekter

Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det kan
handla om olika typer av effekter från en enskild verksamhet eller effekter från olika
verksamheter. Dessa kumulativa effekter kan ge upphov till en förstärkning av
påverkan, i vissa fall även en motverkan av påverkan och i ett tredje fall kan det
bildas en synergieffekt där kombinationen av effekterna blir större än summan av de
enskilda aktiviteterna.
Ett exempel på en kumulativ effekt är att både buller och luftföroreningar påverkar
hälsan. Ett annat exempel kan vara att en skyddsvärd naturmiljö påverkas både av
utsläpp till vatten och av att markyta tas i anspråk.
Med dagens aktuella klimatförändringar är det extra viktigt att ta hänsyn till
kumulativa effekter i planer och program för att exempelvis planera för grön
infrastruktur, möjligheten att ta hand om stora mängder vatten eller brist på vatten. I
detaljplaner som innebär förtätningsprojekt kan kumulativa effekter spela stor roll.
Detta på grund av att gator med fler byggnader kan motverka luftens rörelser och
orsaka ökade luftmiljöproblem, ökade bullernivåer och därmed hälsokonsekvenser för
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befolkningen. Förtätning kan även påverka möjligheten att ta hand om dagvatten och
hantera översvämningar på grund av minskad grönyta (Naturvårdsverket, 2019g).
Vad gäller jordbruksmarken som naturresurs kan kumulativa effekter handla om större
lokala och regionala effekter då jordbruksmark på flera platser i kommunen och
regionen tas permanent ur bruk. Konsekvenserna blir mindre tillgänglig jordbruksmark
för framtiden med mindre möjlighet till närproducerade livsmedel. I aktuellt fall finns
ett antal kända pågående planer i Upplands-Bro kommun där jordbruksmark tas i
anspråk för annan markanvändning;
•
•
•

•

Utbyggnad av Mälarbanan till fyrspår, dvs en breddning av
järnvägskorridoren med 5 meter på vardera sida.
Klövberga – kommunen planlägger område för verksamheter som tar
jordbruksmark i anspråk. Området ligger inom tätortsavgränsningen för Bro.
Trädgårdsstaden i Bro. Området mellan järnvägen och Brobäcken söder om
Bro planeras för etappvist byggande av bostäder med inslag av verksamheter
och service. Området kan byggas ut med 1500-2000 bostäder, inklusive
förskolor skolor och service. Området ingår i tätortsavgränsningen för Bro.
Planområdet berör små delar jordbruksmark.
Säbyholm, utveckling av natur- och kulturmiljöer vid tidigare
naturbruksgymnasium med inslag av bostäder. Planen medför visst
ianspråktagande av jordbruksmark.

I Upplands-Bro kommun planläggs flertalet områden för nya bostäder och utveckling
likt i övriga regionen. Dessa områden återfinns framförallt inom och i närområdet kring
Bro och Mälaren. Kumulativa effekter till följd av dessa blir olika stora beroende på
vilka områden som påverkas. I fall där jordbruksmark som ligger längre från
bebyggelse tas i anspråk bedöms konsekvenserna bli större för jordbruket jämfört med
planförslaget, då dessa inte ligger intill befintliga bostadskvarter eller befintliga
strukturer, och här kan förutsättningarna för jordbruksverksamheten antas vara bättre
i utgångsläget med färre konkurrerande intressen.
Planer på järnvägsutbyggnad finns för Mälarbanan. Planeringen för detta har ännu inte
påbörjats hos Trafikverket. Enligt kommunens uppgifter kommer det i framtiden bli
aktuellt med en utökning till fyrspår med breddning av spårområdet på båda sidor om
nuvarande järnväg. Idag finns två spår genom kommunen. En breddning av
spårområdet kommer att medföra att jordbruksmark längs sträckan genom stora delar
av Upplands-Bro kommun tas i anspråk. Kommunen har avsatt markanspråk för detta
i sin översiktsplanering och i aktuell detaljplan. Detta innebär att planområdet för
aktuell detaljplan är anpassat till eventuell utbyggnad av järnvägen, och arealen
jordbruksmark i planområdet kommer därmed att minska något även utan utbyggnad
av planområdet i övrigt.
En utbyggnad av Mälarbanan kan i sig ge stora konsekvenser för jordbruksmarken,
dels genom direkt markanspråk, dels genom kompaktering av mark som används
under byggskedet. En risk för fragmentering och att små ytor skapas (mindre än 2 ha)
föreligger. Detta kan leda till att ytorna inte blir effektiva att bruka med
jordbruksmarksförlust som följd. Konsekvenserna av detta kan falla ut på olika sätt
beroende på vilka lantbrukare som drabbas, och leda till synergieffekter.
De kumulativa effekterna till följd av samtliga ovan beskrivna planer, samt eventuella
tillkommande, kan ge stora konsekvenser för andel återstående jordbruksmark jämfört
med dagsläget, samt ge stora konsekvenser för enskilda brukare. Risk för detta
bedöms framförallt föreligga i kommunens södra del där Mälarbanans sträckning finns
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och sammanfaller med utbyggnadsplanerna för Bro tätort. Beroende på den enskilde
brukarens möjlighet att fortsatt bedriva jordbruksverksamhet samt möjligheten för
någon annan brukare i området att ta över berörda jordbruksmarker vid en sådan
situation, kan större kumulativa effekter uppstå om bortfallet av aktuell mark leder till
att fler marker tas ur bruk. Att jordbruksföretagen är relativt stora i kommunen skulle
kunna vara en fördel i detta hänseende, och riskerna att berörda företag går i konkurs
som följd av minskade jordbruksarealer skulle kunna vara mindre. Hur det blir i
praktiken är dock inte möjligt att säkerställa.
Om mindre jordbruksföretag påverkas kan följden av att mark faller ur produktion bli
större i ett natur- och ekosystemtjänstperspektiv. Den biologisk mångfalden är ofta
större i småbrutna landskap där jordbruksmarken har ett högre lokalt värde än i stora
monokulturer.
De stora sammanhängande jordbruksmarkerna i kommunens norra delar bedöms
påverkas i mindre grad av kumulativa effekter.
Hur mycket jordbruksmark som försvinner på lång sikt i kommunen och regionen
hänger samman med hur markanspråket för t.ex. bostäder kan minskas i framtiden. I
planförslaget ingår bostäder i form av ca 30 radhus. I en jämförelse med byggnation
av bostadsformer som rymmer fler boende, t.ex. genom att bygga tätare, flera
våningar eller lägenheter, skulle markanspråket potentiellt kunna minska.
Klimatförändringar är en ytterligare faktor som kan påverka möjligheterna att bedriva
jordbruk i framtiden, t.ex. med avseende på förändrade nederbördsmönster, fler
värmeböljor och högre eller lägre medeltemperaturer samt nya arter av skadedjur. Det
kan leda till både direkta, indirekta och kumulativa effekter för jordbruket.

5.1.4

Påverkan under byggtiden

Under anläggningstiden uppstår tillfällig påverkan till följd av byggnationsarbeten.
Påverkan på jordbruksmarken kommer i aktuellt fall framförallt att vara permanent då
hela området tas i anspråk. Tillfällig påverkan kan dock uppstå på jordbruksmark både
inom planområdet och närliggande områden under byggtiden beroende på vad som
krävs för anläggningsarbetena, t.ex. uppställningsytor och transportvägar.
De marker som nyttjas tillfälligt under byggskedet utsätts för hög påfrestning av de
maskiner som används på området och blir packad (kompakteras). Kompaktering av
jordbruksmark kan innebära att det krävs åtskilliga år innan marken återhämtar sig till
ursprungsläget och skulle kunna ge normal skörd om den hade haft som syfte att
brukas. I aktuellt fall kommer marken inte att brukas vidare efter genomförande av
planen. Däremot finns möjlighet att i framtiden använda vissa ytor för stadsodling
inom planområdet, alternativt kan matjorden avlägsnas inför byggnationen för att
omhändertas för användning på annat sätt i området, eller för matjordsanvändning i
området eller på annan plats.
Mark som inte grävs upp får i praktiken alltid packningsskador. Det syns genom att
vatten inte kan tränga ner i marken, vilket kan orsaka översvämningar och att löst
material spolas bort. Detta visar sig även hos växter som kan få svårt att utvecklas
normalt, vilket ger dålig tillväxt. Även relativt små tyngder ger rörelser 1-1,5 meter
ner i marken. För att undvika skador vid terrängkörning är markens vattenhalt den
viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Ju högre vattenhalten är desto större blir
packningsskadorna. Jordarten kan också ha betydelse för skadornas omfattning,
tyngre jordar (exempelvis lerjordar) påverkas mer än lättare jordar (exempelvis
sandjordar). Andra faktorer som påverkar packningsskadornas omfattning är
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exempelvis tyngden på arbetsfordon, däcktryck mot mark, lufttryck i hjulen, antalet
körningar m.m. (Norrköpings kommun, 2012).

5.1.5

Åtgärdsförslag

Planbeskrivningen föreskriver att översta matjordslagret schaktas av och läggs som ett
översta lager på bullervallen. Följande åtgärder föreslås för att ytterligare minska
konsekvenserna av ianspråktagande av jordbruksmarken som resurs.
•

•

•
•

5.1.6

Om det visar sig att större ytor jordbruksmark utöver planförslagets område
tas ur bruk till följd av planförslaget, bör kommunen utreda möjligheter att
stimulera andra närliggande jordbruksföretag att fortsatt bruka övriga marker.
Avväg behov av nya bostäder och ianspråktagande av fler etableringsområden
i Upplands-Bro i syfte att arbeta för förtätning och att minska framtida behov
av ytterligare ianspråktagande av jordbruksmark.
Säkra tillgängliga passager för jordbruksmaskiner till kvarstående närliggande
jordbruksmarker under byggskede och permanent.
Genomför riktade samråd med lantbrukare, för att exempelvis fånga upp vilka
jordbruksmarker och områden som är av störst vikt att bevara i kommunen för
att möjliggöra ett fortsatt effektivt jordbruk. Detta för att minska kumulativa
effekter vid exempelvis bortfall av större arealer då områden tas ur bruk och
minska risk för att fler områden faller ur produktion då enskilda lantbrukare
kan tvingas lägga ner sin verksamhet.

Sammantagen bedömning för hushållning med jordbruksmark

Bedömning av jordbruksmarkens värde som lokal och regional resurs för
livsmedelsförsörjning görs i ett generationsperspektiv med utgångspunkt i markernas
arrondering, storlek och tillgänglighet.
Inom kommunen finns stora sammanhängande markområden där jordbruk bedrivs
idag, jordbrukslandskapet kommer fortfarande att finnas kvar i omgivningen och
utgöra ett inslag i stads- och landskapsbilden. I ett lokalt perspektiv kan därmed antas
att bortfallet av aktuell åkermark inte heller på sikt innebär några konsekvenser för
den lokala livsmedelsförsörjningen inom kommunen.
Nationellt bedöms konsekvenserna bli små då värdet av jordbruksmarken är litet i ett
nationellt perspektiv och produktionsfördelar med större sammanhängande marker
inte ges på aktuell plats.
Planförslaget bedöms dock kunna innebära måttligt negativa konsekvenser för den
regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om behovet av regional
självförsörjning ökar i framtiden. Kumulativa effekter till följd av andra projekt i
regionen som tar i anspråk jordbruksmark kan ge större konsekvenser.
Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark finns risk att
även andra marker i närliggande områden, inklusive delen 1b enligt Bro FÖP, tas ur
bruk. Möjligheterna finns för kommunen att fortsatt arrendera ut kvarstående marker
för jordbruk.

5.2

Ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster kan användas för att beskriva olika typer av resurser
som naturen erbjuder människan. Ianspråktaganden av exempelvis jordbruksmark för
bostäder eller vägar ger både direkta konsekvenser för faktorer som buller och vatten
men även konsekvenser för ekosystemtjänster.
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Hanteringen av naturresurser sker sällan isolerat. I de allra flesta fall uppstår en
påverkanskedja. Exempelvis kan skogsbruk ha betydelse för vattnets infiltration och
grundvattenbildning, och ändrad vattenförvaltning med tillskapande av nya våtmarker
och öppnande av tidigare kulverterade eller dikade vattendrag kan påverka
biodiversiteten i jordbrukslandskapet. Hur resurserna hanteras har stor betydelse för
vilka ekosystemtjänster som kan levereras.
Ekosystemtjänster delas vanligtvis in i fyra kategorier:
•
•
•
•

försörjande/producerande
stödjande
reglerande
kulturella

Med förändrat klimat och i ljuset av andra typer av kriser har insikten om behovet av
inhemsk livsmedelsförsörjning ökat. Många faktorer behöver samspela för att kunna
öka produktionen. Det mest basala är dock att brukningsvärd jordbruksmark inte tas i
anspråk till annat. Exploatering av jordbruksmark får ske endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen såsom:
•
•
•
•

Bostadsförsörjningsbehov
Lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära varandra
Att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem
Säkerställa viktiga rekreationsintressen

Ianspråktagande av jordbruksmark skall enligt miljöbalken undvikas, exploatering får
ske om marken behövs för att tillgodose väsentligt samhällsintresse. I Bilaga 1
redovisas en sådan avvägning och redovisning där slutsatsen är att marken bedöms
behövas för att tillgodose väsentligt samhällsintresse.

5.2.1

Förutsättningar

Jordbruksmark är en naturresurs som kan bistå med flera olika ekosystemtjänster.
Jordbrukslandskapet levererar både producerande tjänster i form av livsmedel och
foder samt kulturella tjänster såsom möjlighet att uppleva kulturmiljöer kopplade till
jordbruket och möjlighet till rekreation.
Naturmiljön i odlingslandskapet utgör också habitat för växter och djur och kan
fungera som spridningskorridorer för många arter i landskapet, vilket är exempel på
stödjande ekosystemtjänster. Till de stödjande tjänsterna räknas också fotosyntes,
bildning av jordmån och biogeokemiska kretslopp utan vilka jordbruk inte kan
bedrivas. Reglerande ekosystemtjänster som exempelvis fördröjning av nederbörd,
grundvattenbildning och koldioxidbindning tillhandahålls också i odlingslandskapet.
Gestaltningsprogrammet för planförslaget anger som mål att den nya bebyggelsen ska
kunna utformas med minsta möjliga påverkan på miljön. Rekreationsparken med
dagvattenanläggningen och dess genererande jordmassor ska genom
gestaltningsprogrammet visa på hur parkmiljön kan stärka ekosystemtjänsterna med:
•
•
•
•

Reglerande såsom vattenrening och vattenreglering
Kulturella såsom hälsa och inspiration
Kopplingen med kulturhistorisk bebyggelse på andra sidan vägen, rosodling
Stödjande så som bidrag till biogeokemiska kretslopp, öka pollinering mm

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : MKB Granskning Kockbacka gärde nr 2003

Slutversion_MKB Kockbacka gärde granskningsskede 211006
Sida 37/52

Ekosystemtjänster med prioritet i gestaltningsprogrammet anges som:
•
•
•
•

Vattenreglering
Hälsa och inspiration
Biologisk mångfald – värdefulla biotoper
Biologisk mångfald – spridningsvägar

Bedömda ekosystemtjänster i nuläget redovisas i nedanstående tabell.
Tabell 5-2 Ekosystemtjänster, nuläge.

Ekosystem,
typ

Förutsättningar, nuläge

Försörjande/
producerande

Bland de försörjande eller producerande ekosystemtjänsterna finns
produktion av mat, virke och bränsle, men även rening och
reglering av dricksvatten. Marken odlas i dagsläget, och har klass
5 vilket innebär att marken bedöms kunna ge 20% högre
normalskördar än medlet för länet. (Nationell klassning 1-10.)

Stödjande

Stödjande ekosystemtjänster är sådana tjänster som bidrar till
förutsättningarna för att övriga ekosystemtjänster ska fungera.
Ibland räknas även biologisk mångfald till de stödjande
ekosystemtjänsterna. Utöver de diken som finns i planområdet
förekommer inga kända naturvärden kopplade till jordbruksmaken i
området. Dikena skapar en viss variation i livsmiljöer för djur- och
växtarter i området, och utgör en skyddsvärd biotop. I övrigt
saknas sådana variationer i området.

Reglerande

Reglerande ekosystemtjänster är exempelvis rening av luft och
vatten, reglering av lokalklimat, pollinering och reglering av
skadedjur, dvs sådana tjänster där vi drar nytta av naturens egen
reglering av kritiska processer. Marken är dikad i dagsläget.
Vegetationen i anslutning till diken kan bidra till viss biologisk
mångfald, i större utsträckning än jordbruksmark som vanligen är
monokultur.

Kulturella

De kulturella ekosystemtjänsterna är svaga i området idag,
jordbruksmarken bör inte beträdas av allmänheten varför värdet
för friluftsliv är begränsat. Ett odlingslandskap med stenrösen och
äldre ladugårdar etc. kan bidra med förståelsen av kulturarvet,
men dessa värden bedöms vara begränsade i nuläget.

Marken bidrar i nuläget främst med producerande ekosystemtjänster.

5.2.2

Konsekvensbedömning

Möjligheten att fortsatt bedriva jordbruksverksamhet inom området finns inte om
marken exploateras. Markens producerande ekosystemtjänster försvinner till stor del
där jorden tas i anspråk för bebyggelse. För den delen av marken som inte bebyggs
kan det finnas en kvarstående möjlighet att i framtiden återta producerande
ekosystemtjänster, antingen i form av jordbruk eller exempelvis odlingslotter och
annan stadsnära odling. Detta underlättas om de översta jordlagren bevaras.
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Markens stödjande och reglerande ekosystemtjänster bedöms till viss del finnas kvar.
Om dagvattendammar anläggs utgörs dessa i sig av reglerande och stödjande
ekosystemtjänster, vilka också fyller en viktig funktion för samhället som helhet.
Rekreationsmöjligheterna kan också sägas öka i och med att området tillgängliggörs
för allmänheten på ett annat sätt än när det är jordbruksmark som inte bör beträdas.
Användningen av marken för skoländamål och dagvattendammar möjliggör åtgärder
för att tillvarata flera ekosystemtjänster samt även att bevara delar av markens
producerande förmåga. Om de hårdgjorda ytorna kan hållas nere så kan flera
ekosystemtjänster värnas alternativt stärkas.
Ekosystem,
typ

Konsekvenser, planförslaget

Försörjande/
producerande

De producerande ekosystemtjänsterna försvinner då
jordbruksmarken som areell näring försvinner. Viss möjlighet att
bevara odlingsbar jord, men möjligheten att bedriva effektivt
jordbruk som näringsverksamhet inom planområdet upphör.

Stödjande

Stödjande ekosystemtjänster försvinner på den del av planområdet
som upptas av bebyggelse eller hårdgjorda ytor. Anläggning och
markbearbetning riskerar att förändra markstruktur och bördighet
vilket kan få negativa konsekvenser. På kort sikt påverkas biotoper
förknippade med befintliga diken negativt genom omgrävning etc.
Planförslagets gestaltningsprogram innehåller stora och varierade
grönytor med förutsättningar att på sikt stärka stödjande
ekosystemtjänster, fotosyntes och kretslopp.

Reglerande

Genom att marken upplåts för dagvattenhantering bedöms de
reglerande ekosystemtjänsterna öka med planförslaget.
Gestaltningsprogrammet bedöms medföra förutsättningar för
positiva konsekvenser avseende biologisk mångfald inom
planområdet men även reglering av buller och mikroklimat.

Kulturella

De kulturella ekosystemtjänsterna bedöms öka genom
planförslaget då invånarna ges tillträde till området och ökar
förutsättningarna för sport och rekreation och välbefinnande i
övrigt.

Sammanvägt bedöms planförslaget medföra en större bredd av ekosystemtjänster
jämfört med nuläget, framförallt avseende reglerande och kulturella
ekosystemtjänster. Samtidigt försvinner de livsmedelsproducerande
ekosystemtjänsterna som dominerar området idag. Effekterna av planförslaget kan
bedömas för ett perspektiv knutet till planområdet men konsekvenserna för
ekosystemtjänster bör bedömas även utifrån vilka ekosystemtjänster som erbjuds i
närområdet. Både vad gäller producerande och kulturella ekosystemtjänster bedöms
det finnas god tillgång i närområdet, t.ex. vad gäller annan jordbruksmark respektive
områden för rekreation. Synergierna mellan skolverksamheten och
idrottsanläggningen är dock unika för platsen. Vad gäller reglerande ekosystemtjänster
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fyller anläggandet av dagvattenhanteringen ett stort behov för närområdet som idag
saknas.

5.2.3

Åtgärdsförslag

Gestaltningsprogrammet föreskriver åtgärder som syftar till att stärka
ekosystemtjänster. Åtgärder i enlighet med gestaltningsprogrammet föreslås därför.
Generellt föreslås åtgärder för att hålla nere de hårdgjorda ytorna samt främja en
biologisk mångfald av arter på grönytor. Se åtgärder enligt förslag för hushållning med
jordbruksmark, avsnitt 5.1.5.

5.3

Påverkan på skyddade områden

I miljöbalken 7 kap. finns bestämmelser om skyddade områden, till exempel
naturreservat, biotopskyddsområde eller nationalpark. Det finns också så kallat
generellt biotopskydd för vissa lätt identifierbara naturtyper, bland annat alléer,
stenmurar och småvatten i jordbruksmark och åkerholmar. Inga verksamheter eller
åtgärder som kan skada naturmiljön får vidtas inom skyddade områden. Om det finns
särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av den
myndighet som har beslutat om skyddet. Dispens från det generella biotopskyddet
prövas alltid av länsstyrelsen. De vattenförande diken som leder genom planområdet
omfattas av generellt biotopskydd.
Planområdet omfattar i övrigt inga skyddade områden enligt miljöbalkens 7 kap. Söder
om planområdet finns ett Natura 2000-område, Broviken (SE110130). Dikena som
genomkorsar planområdet mynnar i Brovikens Natura 2000-område beläget i Mälaren
inom vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln omfattas av
miljökvalitetsnormer (MKN) för förekomster och av särskilda skyddsföreskrifter för
Östra Mälarens vattenskyddsområde eftersom den används som en dricksvattentäkt.
Området omfattas av förbud mot markavvattning enligt 4 § Förordning (1998:1388)
om vattenverksamhet mm.

5.3.1

Natura 2000, Broviken

Broviken är ett Natura 2000-område (naturtyp 3150 – Naturligt eutrofa sjöar med
nate- och dybladsvegetation) som utgörs av två vikar som delvis ingår i Broängarnas
naturreservat, se Figur 5-9 nedan. Brovikarna har mycket stora arealer grunda
mjukbottnar där långskottsvegetation förekommer. Stränderna mot Broängarna i
vikarnas inre delar kantas av vass medan undervattensvegetationen ca 200 meter ut
från land är mycket artrik. Här växer bl.a. ålnate, bandnate, uddnate, trubbnate,
hjulmöja och axslinga. Särskilt anmärkningsvärd är den stora förekomsten av
bandnate och uddnate. Flytbladsvegetationen består av bl.a. vattenpilört, gul näckros,
korsandmat och pilblad. Dessutom finns kransalger i Broviken. Brovikarna är mycket
viktiga som yngelområden för fisk och Brovikens rika undervattensflora och -fauna är
viktig som födoresurs för rastande fåglar. (Länsstyrelsen Stockholm, 2017)
Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus för Broviken är att ett gott siktdjup
bibehålls under vegetationsperioden och att grumling från tex. exploatering,
muddringsarbeten, erosion och sedimentavrinning samt båttrafiken minimeras. Vidare
krävs kontinuerlig hävd av strandängen och vassen för att bevara de ljuskänsliga
undervattensväxterna. Hot mot området är bland annat en ökad tillförsel av
näringsämnen och andra miljöskadliga ämnen som kan riskera att rubba balansen i
undervattensväxtsamhället.
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Figur 5-9: Brovikens Natura 2000-område. Planområdets läge visas med svart cirkel. Källa:
Naturvårdsverkets karttjänst skyddad natur, 210223.

5.3.2

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Plan- och bygglagen 2 kap. 10 § anger att planer ska följa de miljökvalitetsnormer
(MKN) som meddelats med stöd av miljöbalken 5 kap. eller tillhörande föreskrifter.
Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller och syftar till att skydda
människors hälsa och miljön. MKN för vatten anger de kvalitetskrav som en
vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målet är att alla vattenförekomster
ska uppnå normen god status eller god potential.
För den här MKB:n bedöms MKN för vattenförekomster som relevanta då området
avrinner mot Mälaren och recipienten Mälaren-Görväln, se Figur 5-10 nedan (VISS
Vatteninformationssystem Sverige, 2021).
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Mälaren-Görväln omfattas av särskilda skyddsföreskrifter för Östra Mälarens
vattenskyddsområde (Stockholm vatten och avfall, 2021) eftersom den används som
en dricksvattentäkt. Det innebär enligt 7 kap. 21 och 22 §§ i Miljöbalken att området
omfattas av speciella områdesskydd och speciella regler för exempelvis
dagvattenhanteringen med syfte att skydda vattentäkten. Enligt Länsstyrelsen i
Stockholms län gäller att dagvatten från hårdgjorda ytor där det finns risk för
förorenat vatten, både inom det inre och det yttre skyddsområdet (primära och
sekundära skyddszonen) måste föregås av rening innan det släpps till recipient.

Figur 5-11: I figuren visas vattenförekomster och vattenskyddsområden i kommunen. Östra
Mälardalens vattenskyddsområde är markerat i grått, planområdets lokalisering visas med svart
cirkel. Källa: Upplands-Bro kommun, Fördjupad översiktsplan för landsbygden,
Planeringsförutsättningar 2017-06-14.
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kan utformas för att utgående flöde inte ska öka jämfört med nuläget. Förslaget
innebär även en långtgående rening. I utredningen föreslås principer för
dagvattenhantering. Alternativet som föreslås innebär att dagvatten från skolområdet
och bostadsområdet hanteras i nära anslutning till de ytor där dagvattnet avrinner
ifrån och sedan avleds till en samlad dagvattenhantering i en fristående
dagvattendamm.
Avvattningen av planområdet sker via Trafikverkets trummor under järnvägen i den
södra delen av planområdet. Dagvattenanläggningarna medför möjlighet till
flödesutjämning för att inte öka utgående flöden till trumman vid ett 100-års regn från
planområdet.
Ytor inom det aktuella planområdet har i den fördjupade översiktsplanen pekats ut
som ett strategiskt läge för rekreativa grönytor och dagvattenhantering. I nuläget leds
dagvatten från en stor del av Bro till planområdet och vidare till recipient utan
reningsåtgärder, Figur 5-13 nedan. I dagvattenutredningen (WRS AB, 2021) har
förutsättningar för rening även av detta dagvatten utretts.

Figur 5-13: Avrinningsområdet norr om planområdet markerat i rött, planområdet markerat i
orange (WRS, 2021).

Uppströms planområdet, nordöst om Enköpingsvägen, finns ett mindre
avrinningsområde som i nuläget leds till en dagvattendamm, Kockbackadammen.
Utloppet från Kockbackadammen leds sedan in i befintligt dike i planområdet. I och
med planerad exploatering av planområdet kommer diket att flyttas, men även i
framtiden fylla nulägets funktion som bortledning av utgående vatten från
Kockbackadammen.
Som ett första steg föreslås rening genom sedimentationsdammen som lokaliseras
mellan Stationsvägen och Ginnlögs väg. Därifrån ska vattnet ledas under Ginnlögs väg
till ett öppet, meandrande dike som går genom det planerade bostadsområdet och
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vidare till en eller flera dammar i parkområdet i sydöstra delen av planområdet. Även
vatten från Kockbackadammen som i nuläget går i diken föreslås ledas i meandrande
dike och fördröjas i dammarna. Dagvattendammar i parkområdet föreslås utformas
och gestaltas så att de även får en rekreativ funktion och ska utföras med planteringar
och flacka slänter.
Reningspotentialen av dammarna redovisas i tabellen nedan. För samtliga ämnen som
har utretts kommer föroreningsbelastningen minska.
Tabell 5-4: Beräkning av reningseffekt för dagvatten som uppstår utanför planområdet genom
rening i dagvattendammar inom planområdet. (WRS AB, 2021)

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som
avloppsvatten, enligt miljöbalken. Därför krävs att en anmälan om miljöfarlig
verksamhet görs till kommunens miljönämnd för föreslagna dagvattendammar.
Åtgärder i dikena, såsom schaktning och fyllning, kan också kräva en anmälan om
vattenverksamhet till Länsstyrelsen.
Skyfallskartering planeras för planområdet. Beräkningsmodellen kommer att granska
omgivningspåverkan efter exploatering och inkludera föreslagna markhöjder.

5.3.5

Konsekvensbedömning

Den här platsen är utpekad som ett strategiskt läge för hantering av dagvatten i
kommunen. Vid exploatering måste därför tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering
säkras.
Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig
utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvattenhanteringen och platsen anses vara lämplig för detta ändamål. Idag sker ingen rening
av dagvatten från gamla Bro och Kockbacka gärde. Till utredningsområdet rinner idag
vatten från både Gamla Bro, Ekboda och Finnsta. Någon annan yta där rening och
fördröjning kan göras för detta vatten finns inte. Förbättrad dagvattenhantering krävs
för att MKN ska kunna uppfyllas för Mälaren-Görväln.
Genom införande av system för lokalt omhändertagande av dagvatten inom
planområdet samt dammar för rening och fördröjning av dagvatten som rinner till
planområdet kommer föroreningsbelastningen till recipient att minska i jämförelse med
nuläget. Förutsatt att dammarna kan genomföras med den dimensionering som
beräkningarna i dagvattenutredningen bygger på bedöms åtgärden öka
förutsättningarna att uppnå MKN för vattenförekomsten eftersom belastningen av
förorenande ämnen minskar betydligt.
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Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för
vattenförhållandena. Natura 2000-områdets värden bedöms inte påverkas jämfört
med nuläget. Under byggtiden behöver särskild hänsyn tas för att säkerställa att
utsläpp till recipienten av vatten innehållande föroreningar eller höga halter sediment
inte sker.

5.3.6

Åtgärdsförslag

Upprätta rutiner för kontroll och skötsel av dagvattendammarna när de tagits i drift,
tex genom upprättande av kontrollprogram för att säkerställa att dammarnas funktion
och reningspotential upprätthålls och optimeras.
Utred förutsättningarna för dagvattendammarna vidare enligt sammanställningen i
dagvattenutredningen.

6

Planförslagets påverkan på miljö- och
hållbarhetsmål

I nedanstående stycke analyseras detaljplaneförslaget mot globala, nationella,
regionala och lokala hållbarhetsmål som förväntas bli berörda till följd av påverkan på
aspekten jordbruksmark. Övriga mål bedöms inte.

6.1

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog världens ledare 17 globala hållbarhetsmål som ska
uppnås till år 2030. Målen syftar till en hållbar och rättvis utveckling världen över och
integrerar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter som är de tre
dimensionerna av hållbar utveckling.
I Tabell 6-1 redogörs för vilka mål inklusive delmål som är relevanta för planförslaget
och om detaljplanen medverkar eller motverkar att uppnå målen.
Tabell 6-1 Hållbarhetsmål inklusive delmål samt en bedömning av planens påverkan på målen.
Hållbarhetsmål

Bedömning

2. Ingen hunger
- Jordbruksmark

Planförslaget påverkar indirekt målet negativt
genom att jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse.

3. Hälsa och välbefinnande
- Trafiksäkerhet

Planförslaget bedöms vara i linje med målet
genom att säkerställa säkra gång- och cykelvägar
till skolområdet.

4. God utbildning för alla
- Lika tillgång till skola/förskola av god
kvalitet
- Bygga och förbättra utbildningsmiljöer

Planförslaget bedöms vara i linje med målet.

6. Rent vatten och sanitet
- Säkert dricksvatten för alla
- Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening
sam utöka återanvändning
- Skydda och återställ vattenrelaterade
ekosystem

Planförslaget innebär att system för rening och
fördröjning av dagvatten från planområdet
kommer införas vilket kommer minska transport
av övergödande och förorenande ämnen till
recipient som utgör Natura 2000-område samt
dricksvattentäkt.

10. Minskad ojämlikhet
- Främja social, ekonomisk och politisk
inkludering

Planförslaget bedöms främja målet genom att
samla skolverksamhet med större
upptagningsområde.
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Hållbarhetsmål

Bedömning

- Säkerställ lika rättigheter för alla och
utrota diskriminering
11. Hållbara städer och samhällen
- Säkra bostäder till överkomlig kostnad
- Tillgängliggör hållbara transportsystem för
alla
- Inkluderande och hållbar urbanisering
- Skydda världens kultur – och naturarv
- Mildra de negativa effekterna av
naturkatastrofer
- Minska städers miljöpåverkan
- Skapa säkra och inkluderande
grönområden för alla

Ett av planens syften är att säkerställa säkra
gång- och cykelvägar till skolområdet och
planområdet.

12. Hållbar konsumtion och produktion
- Hållbar förvaltning och användning av
naturresurser

Planen innebär förlust av jordbruksmark men i
jämförelse med nollalternativet innebär
planförslaget inte någon skillnad då området är
prioriterat för bebyggelse i både FÖP Bro och
regional utvecklingsplan RUFS 2050. Jämfört med
nuläget kommer den ändrade markanvändningen
medföra förändrade värden i området avseende
vilka ekosystemtjänster som gynnas av de
förändrade förhållandena.

Dagvattendammarna och grönytan som planeras
syftar till att utgöra rekreativa miljöer samtidigt
som ekosystemtjänster då dammarna utgör
fördröjning vid eventuella skyfall.

I planen föreslås massor återanvändas tex. i
uppförande av bullervallar.
13. Bekämpa klimatförändringarna
- Stärk motståndskraften mot och
anpassningsförmågan till klimatrelaterade
katastrofer
- Integrera åtgärder mot klimatförändringar
i politik och planering
- Öka kunskap och kapacitet för att hantera
klimatförändringar

Ett av planens syften är att säkerställa säkra
gång- och cykelvägar till skolområdet och
planområdet i övrigt vilket främjar fossilfria
transporter.
Dagvattendammarna samt nedsänkta ytor för
fördröjning av vatten planeras och syftar till att
minska riskerna för konsekvenser vid skyfall.
Planen bedöms vara i linje med målet.

15. Ekosystem och biologisk mångfald
- Bevara, restaurera och säkerställ hållbart
nyttjande av ekosystem på land och i
sötvatten
- Skydda den biologiska mångfalden och
naturliga livsmiljöer
- Integrera ekosystem och biologisk
mångfald i nationell och lokal förvaltning

Planförslaget bedöms ge något bättre
förutsättningar för biologisk mångfald jämfört
med nuläget, genom att grönytor inom
planförslaget inkl. dagvattenanläggning kan öka
den biologiska mångfalden i området.

Fredliga och inkluderande samhällen
- Säkerställ ett lyhört, inkluderande och
representativt beslutsfattande

Planförslaget bedöms vara i linje med målet.
Åtgärder för en inkluderande samrådsprocess är
en väsentlig del av måluppfyllelsen.

6.2

Miljömål

Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, 2021). Målen
syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, trygga en god hushållning av
naturresurser samt ta tillvara natur- och kulturmiljön. De regionala miljömålen i
Stockholms län motsvarar de nationella miljömålen. För Upplands-Bro kommun finns
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inga lokala mål framtagna utan kommunen utvärderar sin verksamhet utifrån de
globala och de nationella målen.
Tabell 6-2 nedan redovisar vilka miljökvalitetsmål som Sverige har idag och som är
satta till år 2020. Fetmarkerade mål är de som bedöms påverkas (positivt och
negativt) av den aktuella detaljplanen.
Tabell 6-2 Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Fetmarkerade mål bedöms påverkas av
detaljplanen.
Nationella miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan

Grundvatten av god kvalitet

Frisk luft

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Bara naturlig försurning

Myllrande våtmarker

Giftfri miljö

Levande skogar

Skyddande ozonskikt

Ett rikt odlingslandskap

Säker strålmiljö

Storslagen fjällmiljö

Ingen övergödning

God bebyggd miljö

Levande sjöar och vattendrag

Ett rikt växt- och djurliv

Tabell 6-3 redovisar vilka nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för
planförslaget och om detaljplanen medverkar eller motverkar till att uppnå målen.
Tabell 6-3 Nationella miljökvalitetsmål och bedömning av planens påverkan på målen.
Nationella mål

Bedömning

Giftfri miljö

Planförslaget innebär att transport av skadliga ämnen i dagvattnet kan
minskas genom att rening av dagvatten införs i jämförelse med
nuläget.

Ett rikt
odlingslandskap

Planförslaget innebär att ca 14 ha åkermark tas i anspråk. I
jämförelse med nollalternativet innebär planförslaget inte någon
skillnad då området är prioriterat för bebyggelse i både FÖP Bro och
regional utvecklingsplan RUFS 2050. Jämfört med nuläget kommer
den ändrade markanvändningen medföra förändrade värden i området
avseende vilka ekosystemtjänster som gynnas av de förändrade
förhållandena. Reglerande och kulturella ekosystemtjänster kommer
att gynnas medan försörjande och stödjande försvinner.

Ingen övergödning

Planförslaget innebär att system för rening och fördröjning av
dagvatten från planområdet kommer införas vilket kommer minska
transport av övergödande ämnen till recipienten jämfört med nuläget.
Planen bedöms vara i linje med målet.

Levande sjöar och
vattendrag

Planförslaget innebär att system för rening och fördröjning av
dagvatten från planområdet kommer införas vilket kommer minska
transport av övergödande och förorenande ämnen till recipient jämfört
med nuläget. Planen bedöms vara i linje med målet.

God bebyggd miljö

Planförslaget innebär småskalig bebyggelse med närhet till natur och
rekreativa miljöer samt flera kopplingar för gång- och cykelväg.
Planen bedöms vara i linje med målet.
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Nationella mål

Bedömning

Ett rikt växt- och
djurliv

Planförslaget bedöms ge något bättre förutsättningar för biologisk
mångfald jämfört med nuläget, genom att grönytor inom planförslaget
inkl. dagvattenanläggning kan öka den biologiska mångfalden i
området.

7

Samlad bedömning

Enligt miljöbalken ska användningen av naturresurser ske på ett effektivt,
resursbesparande och miljöanpassat sätt. Mark- och vattenområden ska användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade för med hänsyn till
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning
som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
För att kunna planlägga brukningsvärd åkermark för bebyggelse krävs att bebyggelsen
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det krävs också att dessa
intressen inte kan tillgodoses genom att någon annan plats tas i anspråk.
En omfattande alternativutredning för lokalisering av skola har genomförts, vilken
visar att aktuellt område bedöms vara bäst lämpade lokaliseringen. Behovet av
dagvattenrening och lokaliseringar för detta har också visat sig fyllas bäst genom
dagvattendamm i aktuellt område. Den verksamhet som planeras på området utgörs
av skola, vilket kan sägas vara en samhällskritisk verksamhet. Lokaliseringen av
skolan i anslutning till anläggningen Bro Idrott med möjligheter till ungdomsidrott kan
ge synergier som bedöms kunna stärka samhällsnyttan av skolverksamheten på
platsen. Dessa synergier är unika för denna skollokalisering.
Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig
utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvattenhanteringen och platsen anses vara lämplig för detta ändamål.
Bedömning av jordbruksmarkens värde som lokal och regional resurs för
livsmedelsförsörjning görs i ett generationsperspektiv med utgångspunkt i markernas
arrondering, storlek och tillgänglighet. Inom kommunen finns stora sammanhängande
markområden där jordbruk bedrivs idag, jordbrukslandskapet kommer fortfarande att
finnas kvar i omgivningen och utgöra ett inslag i stads- och landskapsbilden. I ett
lokalt perspektiv kan därmed antas att bortfallet av aktuell åkermark inte heller på sikt
innebär några konsekvenser för den lokala livsmedelsförsörjningen inom kommunen.
Nationellt bedöms konsekvenserna bli små då värdet av jordbruksmarken är litet i ett
nationellt perspektiv och produktionsfördelar med större sammanhängande marker
inte ges på aktuell plats.
Planförslaget bedöms dock kunna innebära måttligt negativa konsekvenser för den
regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om behovet av regional
självförsörjning ökar i framtiden.
Det bedöms vara av större vikt att bevara jordbruksmark i områden längre från tätort
jämfört med aktuellt område, som i framtiden troligen blir än mer svårtillgängligt och
konkurrerar med tätortens kvaliteter om utrymme. I dagens ekonomiskt och
europeiskt styrda jordbruk är det svårt att bedriva ett effektivt jordbruk om
jordbruksblocken är mindre till storlek, inte hänger samman och är utspridda över ett
stort geografiskt område. Jordbruksmark som idag ligger intill bebyggelse och utgörs
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av mindre arealer löper därmed större risk att bli olönsam och tas ur bruk i framtiden.
Ur ett naturresurs- och livsmedelsförsörjningsperspektiv är det utifrån dagens
samhällsstruktur därmed av större vikt att bevara jordbruksproduktion i stora
sammanhängande jordbrukslandskap.
Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark finns risk att
även andra marker i närliggande områden, inklusive delen 1b enligt Bro FÖP, tas ur
bruk. Möjligheterna finns för kommunen att fortsatt arrendera ut kvarstående marker
för jordbruk.
För ekosystemtjänster bedöms planförslaget sammanvägt medföra en större bredd av
ekosystemtjänster jämfört med nuläget, framförallt avseende reglerande och kulturella
ekosystemtjänster. Samtidigt försvinner de livsmedelsproducerande
ekosystemtjänsterna som är kärnan och syftet med området idag.
För vattenförhållandena bedöms planförslaget sammantaget medföra positiva
konsekvenser jämfört med nuläget. Natura 2000-områdets värden bedöms inte
påverkas. Risken för stora utsläpp av större mängder orenat dagvatten vid skyfall
bedöms minska jämfört med nollalternativet.
Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större
skola i Bro samt lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk
för dessa inte kräver ytor i hela området finns ytor kvar för andra behov, bostäder
föreslås därför inom planen. Det finns idag ett behov av fler bostäder både regionalt
och lokalt. Det är ur ett jordbruksperspektiv viktigt att Upplands-Bro samt övriga
kommuner i regionen planerar för att bostadsutbyggnad genomförs på ett väl avvägt
sätt för att minska behovet av ianspråktagande av jordbruksmark.
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8

Fortsatt arbete

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.
Uppföljning och övervakning av genomförandet av denna plan bör som ett första steg
vara att kontrollera om de förebyggande åtgärder som föreslagits i MKB:n har
beaktats i det fortsatta arbetet. Steg två bör ske genom uppföljning av
bygglovshandläggning samt uppföljning av ställda krav vid exploateringsavtal.
Följande aktiviteter har initierats av kommunen inför genomförandet av planen:
•

Ansökan om biotopskyddsdispens för berörda biotoper (diken).

•

Vissa förutsättningar för dagvattendammarna behöver utredas vidare enligt
sammanställningen i dagvattenutredningen.

•

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som
avloppsvatten, enligt miljöbalken. Därför krävs att en anmälan görs till
kommunens miljönämnd för föreslagna dagvattendammar.

•

Eventuell anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet pga. åtgärder i
befintliga diken (schakt och fyllning).

Följande åtgärder bör följas upp under genomförandet av planen:
•

Masshanteringsplan för matjord, riktlinjer till entreprenör kring hantering,
återanvändning och omhändertagande av massor samt strategi för hantering
av matjord.

•

Uppföljning av genomförande av gestaltningsprogrammet för planområdet.

I framtida planeringsarbete bör kommunen värna jordbruksperspektiv så att
bostadsutbyggnad genomförs på ett väl avvägt sätt för att minska behovet av
ianspråktagande av jordbruksmark i andra delar av regionen.
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Inledning
Samhällsbyggnadskontoret har gjort redovisning enligt Miljöbalken 6 kap 16 §.
Den fungerar som en utvärdering av arbetet med miljöbedömningen.
Redovisningen ingår i de handlingar som kommunfullmäktige tar del av inför
antagandet av detaljplanen Kockacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.).
Detaljplanens syfte och huvuddrag
Syfte

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro och att skapa
en park som kan användas av Bros invånare. Syftet med planen är också att
barn i skolan ska kunna ta sig till skolan på ett tryggt och säkert sätt och därför
ska möjligheten att gå eller cykla till skolan prioriteras. Planen säkerställer en
dagvattenhantering för skolan och rening av dagvatten från östra Bro. I
samband med dagvattenhanteringen etableras en park av naturkaraktär som
samtidigt ger möjlighet till rekreation genom gångstråk runt diken och
dammar. Planen syftar också till att göra plats för bostäder för att förstärka
tryggheten i närheten av skolområdet då de förväntas medföra större närvaro
över dygnet. En förutsättning för planen är att det ska finnas en trygg och gen
gång- och cykelväg till Bro IP.
Huvuddrag

Planförslaget innehåller en skola. Skolan kommer troligtvis att byggas i
etapper. Skolan föreslås rymma 500 elever med möjlighet att bygga ut för att
rymma totalt cirka 1000 elever i årskurs f-9. Skolan ska ha plats för en
skolgård som uppfyller riktlinjer kring barns utemiljö. Inom skolområdet ryms
idrottssal för skolidrott.
Området innehåller en dagvattenlösning som både renar planområdets
dagvatten och dagvatten som kommer till området via dagvattenledningar
norrifrån. Även det renade vattnet från Kockbackadammen föreslås ledas till
våtmarken. Området kring damm, diken och våtmark föreslås utformas
tillsammans med promenadstråk till en park med naturkaraktär. Därigenom kan
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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det fylla flera funktioner som gynnar både människors hälsa, biologisk
mångfald och Mälaren.
Planförslaget rymmer 26 bostäder i form av småhus som föreslås ligga längst
en lokalgata. Bostäderna skapar större trygghet och närvaro för skolgården
under kvällar och helger, samt promenadstråket.
För att säkerställa säkra gång- och cykelvägar från resten av samhället
innehåller planen flera kopplingar för gång- och cykel. Utmed Ginnlögs väg
föreslås en bro för gång- och cykelväg som ger en genare och tryggare väg till
Bro IP och nya bostadsområden på andra sidan järnvägen. Området kopplas
ihop med övriga gång- och cykelnät i Bro.
Hur miljöaspekterna har integrerats i detaljplanen
När planarbetet startades upp gjordes en utredning om att bebygga
jordbruksmark samt vilka alternativa placeringar som fanns. En undersökning
om betydande miljöpåverkan togs sedan fram. Miljöbedömningen avgränsades
till att hantera hushållning med jordbruksmark samt ekosystemtjänster. I denna
kom vi fram till att det inte gick att utesluta betydande miljöpåverkan eftersom
hela planen är på jordbruksmark. Miljöbedömningen påbörjades i samband
med att planförslaget togs fram, vilket gjorde att arbetet kunde ske parallellt.
I planarbetet har flertalet utredningar gjorts, vilka några av dem hanterar
miljöaspekter såsom buller och dagvatten. Åtgärder för att förbättra dagvatten
och buller på platsen har integrerats i planen.
Hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen och inkomna
synpunkter
Hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen

Miljökonsekvensbeskrivningen har föreslagit en masshanteringsplan i
genomförandet. Kommunen har för avsikt att hantera massor lokalt.
Kommunen har ansökt om dispens från biotopskydd hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har meddelat att dispens inte krävs. Kommunen har även gjort en
anmälan om vattenverksamhet eftersom dikena ska flyttas.
Miljöbedömningen har inte lett till ändringar i detaljplanen. Dock har
kompensationsåtgärder för biologisk mångfald föreslagits i
gestaltnigsprogrammet.
Beaktandet av synpunkter

Följande synpunkt har inkommit gällande miljökonsekvensbeskrivningen:
Bygg och miljönämnden : Kommunen bör väga värdet av att bevara
jordbruksmark med värdet av att flytta skolan från Bro centrum. Om det bara är
en ny 7-9-skola som behövs, kan den lokaliseras till någon av de andra möjliga
platserna, som bedömdes för små för en f-9-skola
Kommunens kommentar (ur samrådsredogörelsen):
Uppdraget för detaljplan är att planera för både befintligt samt framtida
behov. Därför är bedömning att andra platser som beskrivs som alternativ för
enbart högstadieskola inte likvärdiga.
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Tekniska nämnden: Enligt planförslaget bör en strategi tas fram avseende
omhändertagande och användning av områdets matjord. Det är att föredra ur ett
resursperspektiv att matjorden används för odling och inte som
anläggningsmaterial ex. för fyllning av en bullervall.
Kommunens kommentar (ur samrådsredogörelsen):
Kommunens strategi för matjord integrerat i projektplaneringen och kommer
att utvecklas vid projekteringen.
Region Stockholm anser att placeringen är lämplig för en skola. Regionen ser

positivt på att en MKB är upprättad som bland annat ska utreda konflikten
mellan dagens markanvändning och planförslaget då båda handlar om viktiga
samhällsfunktioner.
Lantbrukarnas riksförbund: Enligt det som framgår i sagda rapport om
exploatering på jordbruksmark, tas frågan om bebyggelse av bostäder,
motsvarande en ansenlig areal av den totala arealen av 14 hektar, inte upp. Man
anser även att det är av vikt att tydliggöra vilka avvägningar som görs mellan
jordbruksintresset och det väsentliga samhällsintresset. Har kommunen gjort
dessa avvägningar, och hur har man i så fall resonerat?
Enligt rapporten tar man även upp att lantbruksföretagare samt LRF har yttrat
sig i FÖP Bro, och anser att det i yttrandet inte framgår att några invändningar
gjorts angående ianspråktagande av aktuella jordbruksmarken. Vi vill bestämt
hävda att så har gjorts i inlagan dat. 2020-10-23 (se bilaga 1). Visserligen är det
en allmänt hållen synpunkt om att i allt väsentligt skydda produktiv
jordbruksmark från bebyggelse. Kockabacka Gärde torde således ingå i den
beskrivningen.
I den femte punkten belyser kommunen konsekvenserna av att jordbruksmark
försvinner. Att de producerande ekosystemtjänsterna försvinner när man
hårdgör yta, är tyvärr en oundviklig konsekvens. Här anger man även att dessa
tjänster försvinner till en stor del. Man anger även att det för den icke
bebyggda arealen finns framtida möjligheter att återta dessa ekosystemtjänster
genom exempelvis jordbruk, ser vi mer som en utopi än en möjlighet.
Visserligen kan man ta upp småskaligt jordbruk, för den delen trädgård eller
fruktträd, men något effektivt jordbruk för den viktiga livsmedelsförsörjningen
ser vi inte som en möjlighet i framtiden. Det ligger snarare i sakens natur att
kommunen även i framtiden väljer att exploatera den återstående arealen. Vad
har kommunen för plan att bevara det översta jordlagret på den återstående
arealen och hur skall man gå till väga för att detta inte förstörs under
byggnationen?

LRF Upplands-Bro anser att det finns alternativa platser att bygga den nya
skolan och anser därför att kommunen skall se över det föreslagna. De
emotsätter sig därför planerna för byggandet av den nya skolan på den
föreslagna platsen.
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För övrigt anser de att rapporten om exploatering på åkermark tydligt är
skriven för att tjäna sitt syfte. Inledningsvis hänvisar man till 3 kap 4 § i
miljöbalken, och jordbruksmarkens nationella betydelse. Ingenstans beskriver
man de bostäder som man avser att bygga som samhällskritisk verksamhet.
Mycket ymnigt och i rapportens absoluta slutskede anger man möjligheten att
ta åkermarken i anspråk för annat än skolan i det aktuella fallet.
Kommunens kommentar (ur samrådsredogörelsen):
Av den totala arean är det skolan och dagvattenparken om tar upp den större
delen av ytan i planförslaget. Bostäder och anslutningsväg tar upp en mindre
andel av ytan. Bostäderna skapar närvaro, och därför också trygghet för
skolgården och rekreationstråket på kvällar och helger. Dagvattendammarna
är nödvändiga i planförslaget och byggnaden av skolan för till ex.
översvämningsrisk. Kvarstående brukningsvärdet av jordbruksmarken efter
skolbyggnad och tillkommande infrastruktur är har bedömts som litet och att
sociala/trygghetsaspekter överstiger detta.
MKB och jordbruksmarksutredning har reviderats med avseende LRFs
yttrande i FÖP.
I genomförandebeskrivning finns ett förfarande om hur det översta jordlagret
ska användas i byggskedet i tex planteringar.
Kommunen har gjort en utredning om alternativa platser men noterar att LRF
inte håller med om slutsatserna i utredningen.
15.6 Huvuduppdraget för detaljplanen är inte bostäder, utan skola och
dagvattenlösningar. Förslaget till bostäder är för att komplettera bebyggelsen
och öka tryggheten.
Skälen till att detaljplanen bör antas istället för andra alternativ
En omfattande alternativutredning för lokalisering av skola har genomförts,
vilken visar att aktuellt område bedöms vara bäst lämpade lokaliseringen.
Behovet av dagvattenrening och lokaliseringar för detta har också visat sig
fyllas bäst genom dagvattendamm i aktuellt område. Den verksamhet som
planeras på området utgörs av skola, vilket kan sägas vara en samhällskritisk
verksamhet. Lokaliseringen av skolan i anslutning till anläggningen Bro Idrott
med möjligheter till ungdomsidrott kan ge synergier som bedöms kunna stärka
samhällsnyttan av skolverksamheten på platsen. Dessa synergier är unika för
denna skollokalisering.
Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms
i sig utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut
dagvattenhanteringen och platsen anses vara lämplig för detta ändamål.
Vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av detaljplanen medför
Dagvattendammarna ska anmälas till Bygg- och miljönämnden.
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Upprätta rutiner för kontroll och skötsel av dagvattendammarna när de tagits i
drift, tex genom upprättande av kontrollprogram för att säkerställa att
dammarnas funktion och reningspotential upprätthålls och optimeras.
Masshanteringsplan för matjord, riktlinjer till entreprenör kring hantering,
återanvändning och omhändertagande av massor samt strategi för hantering av
matjord.
Uppföljning av genomförande av gestaltningsprogrammet för planområdet.

Samhällsbyggnadskontoret
Jonas Uebel
Chef Projekt- och myndighetsavdelningen
Claudia Wikse Barrow
Planarkitekt

Lina Wallenius
Planarkitekt

5 (5)

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Planbeskrivning Antagande Kockbacka gärde nr 2003

Sida 2 av 74

Innehållsförteckning:

Innehåll

Innehållsförteckning: ........................................................................................................................... 2

Handlingar ............................................................................................................................................... 4
Planhandlingar ..................................................................................................................................... 4
Övriga handlingar ................................................................................................................................ 4
Planens syfte, bakgrund och huvuddrag .................................................................................................. 4
Bakgrund ............................................................................................................................................. 4
Planens syfte ........................................................................................................................................ 4
Huvuddrag ........................................................................................................................................... 4
Planprocessen .......................................................................................................................................... 5
Handläggning ...................................................................................................................................... 5
Tidplan ................................................................................................................................................ 5
Planuppdrag ......................................................................................................................................... 5
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken .............................................................................................. 5
Hushållning med mark- och vattenområden........................................................................................ 6
Påverkan på riksintressen .................................................................................................................... 6
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden ....................................................... 7
Undersökning om betydande miljöpåverkan ........................................................................................... 8
Plandata ................................................................................................................................................... 8
Läge och areal ..................................................................................................................................... 8
Gällande planer och tidigare ställningstaganden ..................................................................................... 9
Riksintresse ......................................................................................................................................... 9
Strandskydd ......................................................................................................................................... 9
Vattenskyddsområde ........................................................................................................................... 9
Regionala planer och program ............................................................................................................ 9
Kommunala planer och program ....................................................................................................... 10
Förutsättningar och planförslag ............................................................................................................. 12
Natur .................................................................................................................................................. 12
Bebyggelseområden .......................................................................................................................... 14
Gestaltning ........................................................................................................................................ 16
Trafik och kommunikationer ............................................................................................................. 22
Störningar och risker ......................................................................................................................... 30
Teknisk försörjning ............................................................................................................................... 47
Dagvatten .......................................................................................................................................... 47
Vatten och avlopp.............................................................................................................................. 57
Värme ................................................................................................................................................ 57

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003

Planbeskrivning

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Planbeskrivning Antagande Kockbacka gärde nr 2003

Sida 3 av 74

El, tele, bredband ............................................................................................................................... 57
Avfall................................................................................................................................................. 57
Konsekvenser av planens genomförande .............................................................................................. 58
Miljökonsekvensbeskrivning............................................................................................................. 58
Miljökonsekvenser ............................................................................................................................ 61
Ekonomiska konsekvenser ................................................................................................................ 62
Sociala konsekvenser ........................................................................................................................ 62
Barnkonsekvenser ............................................................................................................................. 63
Genomförande ....................................................................................................................................... 63
Organisatoriska frågor ....................................................................................................................... 63
Fastighetsrättsliga frågor ................................................................................................................... 66
Tekniska frågor ................................................................................................................................. 68
Ekonomiska frågor ............................................................................................................................ 72
Administrativa frågor ........................................................................................................................ 73
Medverkande i projektet........................................................................................................................ 73

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003

Planbeskrivning

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Planbeskrivning Antagande Kockbacka gärde nr 2003

Sida 4 av 74

Handlingar
Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1500 (A1), 2022-07-08
Denna planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Afry, 2021-10-06
Redovisning enlig 6 kap 16 § Miljöbalken 2022-04-22
Illustrationsplan, 2022-07-08
Gestaltningsprogram, Visbyark & Topia landskapsarkitekter, 2022-07-08
Fastighetsförteckning
Granskningsutlåtande 2022-07-08

Övriga handlingar
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-02
Utredning om exploatering på jordbruksmark AFRY, 2021-10-06
Buller och vibrationsutredning, Brekke & Strand Akustik, 2022-07-07
Dagvattenutredning del 1, WRS, 2022-05-12
Dagvattenutredning del 2, WRS, 2022-05-12
Riskanalys, Brandskyddslaget, 2021-09-22
PM Geoteknik Kockbacka gärde (Norra), Treeline, 2021-09-22
Markteknisk undersökningsrapport Kockbacka gärde, Treeline, 2021-09-22
PM Geoteknik Kockbacka gärde (Södra), Treeline, 2021-09-22
PM Geoteknik Bullervallar Kockbacka gärde, Treeline, 2022-07-06
PM Geoteknik Markföroreningar 2022-01-25
Trafikutredning, Trivector, 2022-05-04
Barnkonsekvensanalys, Sweco, 2021-10-06
PM skyfall 2022-07-08

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag
Bakgrund
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om uppdrag för att ta fram en detaljplan för en
ny skola på Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill
Finnstarondellen. Uppdraget var att planera för en skola på 500 elever med en möjlig expansion. Det
finns dock inget beslut om vilket upptagningsområde en ny skola ska ha eller vilka årskurser som ska
gå i skolan. Uppgifter i utredningar bygger på antaganden om hur elevantalet skulle kunna vara
fördelat.

Planens syfte
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro och att skapa en park som kan
användas av Bros invånare. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till skolan på
ett tryggt och säkert sätt och därför ska möjligheten att gå eller cykla till skolan prioriteras. Planen
säkerställer en dagvattenhantering för skolan och rening av dagvatten från östra Bro. I samband med
dagvattenhanteringen etableras en park av naturkaraktär som samtidigt ger möjlighet till rekreation
genom gångstråk runt diken och dammar. Planen syftar också till att göra plats för bostäder för att
förstärka tryggheten i närheten av skolområdet då de förväntas medföra större närvaro över dygnet. En
förutsättning för planen är att det ska finnas en trygg och gen gång- och cykelväg till Bro IP.

Huvuddrag
Planförslaget innehåller en skola. Skolan kommer troligtvis att byggas i etapper. Skolan föreslås
rymma 500 elever med möjlighet att bygga ut för att rymma totalt cirka 1000 elever i årskurs f-9.
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Skolan ska ha plats för en skolgård som uppfyller riktlinjer kring barns utemiljö. Inom skolområdet
ryms idrottssal för skolidrott.
Området innehåller en dagvattenlösning som både renar planområdets dagvatten och dagvatten som
kommer till området via dagvattenledningar norrifrån. Även det renade vattnet från
Kockbackadammen föreslås ledas till våtmarken. Området kring damm, diken och våtmark föreslås
utformas tillsammans med promenadstråk till en park med naturkaraktär. Därigenom kan det fylla
flera funktioner som gynnar både människors hälsa, biologisk mångfald och Mälaren.
Planförslaget rymmer 26 bostäder i form av småhus som föreslås ligga längst en lokalgata. Bostäderna
skapar större trygghet och närvaro för skolgården under kvällar och helger, samt promenadstråket.
För att säkerställa säkra gång- och cykelvägar från resten av samhället innehåller planen flera
kopplingar för gång- och cykel. Utmed Ginnlögs väg föreslås en bro för gång- och cykelväg som ger
en genare och tryggare väg till Bro IP och nya bostadsområden på andra sidan järnvägen. Området
kopplas ihop med övriga gång- och cykelnät i Bro.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes den 16 september 2020 och handläggs enligt Plan- och bygglagen i lydelse
efter den 1 januari 2015.
Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande eftersom förslaget inte stämde överens med
översiktsplanen (ÖP 2010) gällande vilken typ av bebyggelse som ska etableras på platsen när planen
påbörjades, samt att planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan.

Bild över planprocessen. Nuvarande skede är antagande.

Det aktuella skedet är antagande då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande där yttranden som framförts under
granskningen redovisas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det skickas ut på
granskning igen.

Tidplan
Samrådsbeslut (SBU)
Samrådstid
Beslut om granskning (SBU)
Granskningstid
Antagande (KF)

mars 2021
april 2021
oktober 2021
november - december 2021
augusti 2022

Planuppdrag
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 16 september 2020 § 46, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta
fram förslag till ny detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.).

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Planen bedöms vara
förenlig med riksintresse för järnväg, Mälarbanan.
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Hushållning med mark- och vattenområden
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest
lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
Jordbruksmark
Större delen av planområdet består av brukad åkermark. Enligt Länsstyrelsens
åkermarksgraderingsskala är denna åker klassad som en klass 5 i skalan 1–5 där klass 5 är den bästa
klassificeringen som kan uppnås. Marken har stort värde för odling då förutsättningarna för kvaliteten
på odlingarna är hög. 3 kapitlet 4 § Miljöbalken reglerar möjligheten att ta åkermark i anspråk. För att
kunna planlägga brukningsvärd åkermark för bebyggelse krävs att bebyggelsen behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det krävs också att dessa intressen inte kan tillgodoses genom
att någon annan plats tas i anspråk.
Det som planeras i området är en skola som är ett väsentligt samhällsintresse. Området är utpekat för
bebyggelse både i RUFS 2050, ÖP 2010 och i FÖP Bro 2022. Flera alternativa placeringar för skola
har studerats i utredningen om exploatering jordbruksmark (AFRY 2021-02-04). Flera av alternativen
saknade yta för att ordna skolgård som uppfyller Boverkets riktvärden. Lokaliseringen av skolan i
anslutning till Bro IP ger möjligheter till synergier som bedöms kunna stärka samhällsnyttan av
skolverksamheten på platsen. Platsen möjliggör även för en multifunktionell yta som kan erbjuda fler
kvaliteter och kan stärka både ekologiska värden som biologisk mångfald samt sociala värden som
rekreation. Fördelarna med en skola i planområdet jämfört med andra alternativ är rådighet över
marken, möjlighet till förtätning och sammanlänkning inom tätorten, de ekonomiska aspekterna och
möjlighet att skapa ekosystemtjänster och social hållbarhet i koppling till skola och dagvatten.
Planområdet utgör en naturlig utvidgning av befintlig tätortsmiljö och bebyggelse. Att tillskapa
möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga bland annat en ny skola samt möjliggöra
hållbar dagvattenhantering för tätorten bedöms vara ett prioriterat samhällsintresse som bäst kan
tillgodoses inom Kockbacka gärde.
Även om jordbruksmarken inom planområdet inte tas i anspråk för bebyggelse och skolan exempelvis
byggs någon annanstans, kommer en del av jordbruksmarken behöva tas i anspråk för
dagvattenrening. Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig
utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvattenhanteringen och platsen
anses vara lämplig för detta ändamål. Idag sker ingen rening av dagvatten från gamla Bro och
Kockbacka Gärde. Till planområdet rinner idag vatten från både Gamla Bro, Ekboda och Finnsta.
Någon annan yta där rening och fördröjning kan göras för detta vatten finns inte. Förbättrad
dagvattenhantering krävs för att MKN ska kunna uppfyllas för Mälaren-Görväln.

Påverkan på riksintressen
Planen berör riksintresse för järnväg, Mälarbanan och väg E18 som finns inom influensområde.
Planförslaget har tagit hänsyn, till en framtida utbyggnad av fyrspår gällande riskavstånd, buller och
markreservat. Bullerskydd som uppförs är placerade så att de inte behöver flyttas för
fyrspårsutbyggnad. Bullerskydden är placerade så att de inte orsakar negativ risk för järnvägen och
stabilitetsproblem. Enligt en fördjupad geoteknisk undersökning (Treeline 2021) kan bullervallar
utföras med max 1,5–2 meters höjd utan geotekniska förstärkningsåtgärder. Med jordförstärkning kan
bullervallar utformas 4 meter höga. För bullervallar högre än 4 meter krävs särskilda fördjupade
geotekniska utredningar och stabilitetsberäkningar. Ett alternativ till bullervallar är att endast anlägga
bullerplank längst södra sidan av planområdet. 5m höga bullerplank har utförts på andra håll så detta
anses vara möjligt men måste studeras mer i detalj i detaljprojekteringen.
Skyddsavståndet från spårmitt till bullerskydd är 26 meter. 6 av de meterna möjliggör för framtida
utbyggnad av Mälarbanan och 20 meter utgör skötselgata. En gång- och cykelbro föreslås byggas över
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järnvägen, vilket förbättrar trafiksäkerheten vid överfarten längst med den befintliga bron. Planen
bedöms därmed vara förenlig med riksintresse för järnväg, Mälarbanan. E18:s påverkan är begränsad
då största delen av alstringen förmodligen sker med lokala resor till och från skolan.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller
och ekologiskt känsliga områden.
Utomhusluft
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i
planområdet. Trafiken som passerar området är måttlig och den trafik som planområdet kommer att
generera bedöms inte påverka området på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormer kommer att
överskridas. I dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer
för utomhusluft överskrids. Problemen uppstår ofta i områden med hög trafikbelastning där parametrar
som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där luften inte cirkulerar spelar in.
Aktuellt planområde är öppet och med ett måttligt trafikflöde.
Vatten
Planområdet ligger inom avrinningsområdet till recipienten Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln har
enligt VISS måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Recipienten är belastad med för
höga halter av nickel, antracen, kadmium, bly, PFOS och tributyltenn, utöver de överallt
överskridanande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE).
Miljökvalitetsnormen för Mälaren-Görväln är god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus. Enligt
senaste beslut ska Mälaren-Görväln till år 2027 uppnå god ekologisk och kemisk status.
Exploateringen kommer att medföra att transporten av närsalter, metaller och andra ämnen kommer att
förändras. Mängderna av kväve, fosfor, bly och suspenderat material minskar jämfört med nuläget
men parametrar som t.ex. kadmium och nickel ökar utan införda dagvattenåtgärder. Det innebär att
dagvattnet behöver renas innan det leds ut från planområdet. Förslaget på dagvattenhantering som har
tagits fram innebär dels rening i anläggningar som placeras i direkt anslutning till ytorna vars vatten de
ska omhänderta (s.k. LOD) och dels en avslutande rening i en dagvattendamm. Beräkningar visar att
åtgärder genom LOD gör att planen inte medför försämring av näringsämnen eller metaller och
därmed inte förhindrar möjligheten att nå miljökvalitetsnormen i Mälaren-Görväln.
I planområdet föreslås även dagvattenrening av vatten från redan bebyggda områden i östra Bro. Detta
vatten leds idag orenat via området vidare till Mälaren. Genom dagvattendammar kan detta vatten
renas och fördröjas, vilket i sig ger en förbättring för recipienten.
Buller
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
Förordningen om omgivningsbuller ställer krav på att Trafikverket och kommuner med mer än 100
000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Även i mindre och
medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att begränsa buller.
Trafikbuller genereras från Enköpingsvägen och Ginnlögs väg samt Mälarbanan. Enköpingsvägen har
i nuläget 2 100 000 fordon/år och Ginnlögs väg har 840 000 fordon/år och omfattas därför inte av
miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. Mälarbanan prognostiseras ha 24 000 tåg/år och
omfattas därför inte heller av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller.
Bullervallar och bullerplank föreslås uppföras i planområdet. Likaså är de planerade bostäderna och
skolbyggnaden en förutsättning för att uppnå ovan nämnt riktvärde på skolgården eftersom dem ger en
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skärmande effekt enligt beräkningar. Ett bullerplank mellan skolbyggnaden och idrottshallen är en
förutsättning för att nå riktvärdet på skolgården om inte utbyggnaden sker direkt. Trafikbullernivåerna
från de tre bullerkällorna ger bullernivåer under 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och under 70 dB(A)
maximal ljudnivå, läs mer under rubriken Buller.
Ekologiskt känsliga områden
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 §
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Cirka 1,5 kilometer söder om programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO)
enligt MB 3 kap, Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt omgivande
strandängar. Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har utformats så att
dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Dagvatten från området kommer att
fördröjas så att flödet till Broviken inte ökar med anledning av planen.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Upplands-Bro kommun bedömer i sin undersökning att genomförandet av detaljplanen för Kockbacka
gärde riskerar att medföra betydande miljöpåverkan avseende hushållning med naturresurser i
samband med att jordbruksmark bebyggs. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför
upprättats.
Undersökningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt
kunskapsunderlag. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholm, i januari 2021, som delar
kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen beslutade (genom
delegationsbeslut) den 2 mars 2020 att planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Nedan
följer en sammanfattning av behovsbedömningen:
Planförslaget för Kockbacka gärde bedöms medföra negativ miljöpåverkan inom framför allt genom
risker för människors hälsa och säkerhet samt materiella värden, men även inom naturvärden och
kulturvärden. Riskfrågorna bedöms kunna lösas inom planområdet genom avstånd till järnvägen och
Enköpingsvägen. De bedöms därmed inte medföra betydande miljöpåverkan. Planens påverkan på
Mälaren bedöms som positiva eftersom orenat vatten från befintlig bebyggelse i Bro kan renas i
området. Planens påverkan på materiella värden är negativa eftersom jordbruksmark bebyggs. Det
finns risk att planen medför betydande miljöpåverkan på materiella värden i form av jordbruksmark.
Planen bedöms därför sammantaget medföra risk för betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning ska därför tas fram gällande frågan att bebygga jordbruksmark.
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning att genomförandet av detaljplanen för
Kockbacka gärde kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning
gälande frågan om jordbruksmark ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas
fram för detaljplanen. Ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen avseende avgränsning av MKB:n
genomfördes 15 februari 2021. Fokus i MKB:n är att beskriva betydande miljöpåverkan avseende
jordbruksmark inom ramen för miljöaspekten hushållning av naturresurser.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är ca 15 hektar stort och ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och
Ginnlögs väg. Planområdet avgränsas av Enköpingsvägen i norr, Stationsvägen i väster, järnvägen i
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syd och av brandstationen och åkermark i öst. En del av planområdet som är ämnad för en gång-och
cykelbro fortsätter över järnvägen längs med befintlig bro över järnvägen.

Flygfoto med planområdet markerat i svart.

Markägoförhållande
• Planområdet omfattar fastigheterna Härnevi 8:10 och 32:1, Kockbacka 2:1, S:3 och S:6, och
Bro Prästgård 4:1.
• Kockbacka 2:1 och Bro Prästgård 4:1 ägs av kommunen. Kommunen har skrivit ett köpeavtal
med fastighetsägaren för 8:10, ärendet är ännu inte hanterat av Lantmäteriet. Kockbacka S:3
och S:6 är samfälligheter med flera delägare, kommunen har ansökt om att reglera in dessa i
Kockbacka 2:1 i samband med fastighetsregleringen för 8:10. Härnevi 32:1, ägs av
Trafikverket.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Riksintresse
Riksintresse för järnväg, Mälarbanan, passerar parallellt med plangränsen, cirka 15 meter sydväst om
planområdet.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Vattenskyddsområde
Området omfattas av den sekundära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Avrinningen sker
mot den primära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det speciella
föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem.

Regionala planer och program
RUFS
Området ligger inom radien för primärt bebyggelseläge enligt RUFS 2050. Dock har ett litet hack i
radien gjorts till förmån för terminalområdet Nygård. Se illustrationskarta nedan.
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Utdrag ur RUFS 2050, planområdet ligger vid pilens spets.

Regional gång- och cykelplan
En ny regional cykelplan har varit ute på remiss. Gång- och cykelvägen utmed Enköpingsvägen pekas
ut som en del av det regionala cykelvägnätet.

Kommunala planer och program
Översiktsplan
I översiktsplanen, ÖP2010, är området är utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. Förslaget
att planlägga en skola på platsen stämmer inte överens med översiktsplanens inriktning mot
verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas.
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort har blivit antagen i 2022. Bebyggelseutveckling
och tätortsavgränsning i FÖP Bro ersätter ÖP 2010. FÖP Bro 2022 ger stöd för planförslaget eftersom
området är utpekat för ”bebyggelseutveckling” och ”strategiska blågröna stråk” och förslaget att
anlägga skola på platsen har stöd i FÖP Bro 2022.
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Utdrag ur karta över utvecklingsområden i Bro ur Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2022. Planområdet är markerat
med en röd linje på kartan. Bebyggelse av olika slag, utveckling Bro IP och strategiska blågröna stråk föreslås.

Trafik- och tillgänglighetsprogram
Trafik och tillgänglighetsprogrammet 2021 beslutades av tekniska nämnden den 15 februari 2021. I
projektlistan för programmet finns gång- och cykelväg utmed Ginnlögs väg med. Det finns behov av
en gång- och cykelbana längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen och idrottsplatsen i Bro.
Samhällsbyggnadskontoret förslår att en trafiksäker gång- och cykelbro projekteras under 2021.
Detaljplaner och förordnanden
Större delen av planområdet är planlöst. De yttre delarna av planområdet vid Ginnlögs väg och
Enköpingsvägen är planlagda.
För planområdet finns gällande detaljplan:
• 9502 Detaljplan 2 för järnvägssträckan Kungsängen – Bålsta delen Bro, Upplands-Bro
kommun, Stockholm län, Laga kraft 13 februari 1997. I detaljplanen är planområdet utpekat
som park, huvudgata, lokalgata och järnvägstrafik. Planens genomförandetid gick ut 13
februari 2002.
• 7205 Stadsplan 1 för Nygård, fastställd 1976-06-30. I detaljplanen är planområdet utpekat som
park och gata. Planens genomförandetid har gått ut.
När den nya detaljplanen fått laga kraft upphör de delar av den äldre detaljplanen som ingår i
planområdet att gälla.

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003

Planbeskrivning

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Planbeskrivning Antagande Kockbacka gärde nr 2003

Sida 12 av 74

Förutsättningar och planförslag
Natur
Mark och vegetation
Nuläge

Idag är marken obebyggd. Större delen av planområdet består av brukad åkermark. Läs mer om
åkermarken under Hushållning med mark- och vattenområden. Det förekommer få naturvärden i
området då det är brukad jordbruksmark.
Genom området löper två raka diken som omfattas av generellt biotopskydd. Utmed diket finns viss
växtlighet i form av buskar och träd. Träden är av olika arter, bland annat ask och al. I västra delen av
planområdet vid brofästet finns det en del buskar. Mitt i åkern står ett äppelträd. I
naturvärdesinventeringen som gjordes i maj 2021 fann man att diken hade SIS-standarden Klass 4
Visst naturvärde. Inga groddjur observerades under fältbesöket och det fanns då inga tecken på att
diket nyttjas som reproduktionsmiljö. De träd som är i dikeskanten och på åkern skulle kunna klassas
som åkerholmar.
Förslag

Dispens om att upphäva biotopskyddet i diket samt åkerholmarna sker i samband med att detaljplanen
vinner laga kraft. Eftersom inga åtgärder kommer att genomföras innan detaljplan antagits krävs ingen
dispens.
Det befintliga diket som leder vattnet igenom planområdet förslås ersättas med ett parkområde med att
dagvattensystem av slingrande dammar och diken i planområdets södra del. Det nya
dagvattensystemet utgörs i huvudsak en sedimentationsdamm i nordväst förbi bostadsområdet, ett
meandrande dike och en damm i öster. Området föreslås planeras med träd och buskar av lättskött
karaktär med varierande lägre växtlighet så som oklippt gräs, ängsmark och blommor. I parken
genomförs åtgärder för att öka den biologiska mångfalden genom grodhotell, fladdermusholkar,
fågelholkar och insektshotell.
Kommunen undersökte om det var möjligt att flytta de askar och alar som finns i dikeskanten inom
planområdet i samband med genomförandet. Vid närmare undersökning har det visat sig att eftersom
de flesta av de befintliga träden ligger på dikesslutning leder det till att omplantering inte längre är ett
gångbart alternativ.
Bullervallarna föreslås planteras med träd och annan lägre växtlighet. På bullerskyddets södra sida mot
järnvägen på skötselgatan föreslås det planteras lägre buskar enligt Trafikverkets styrande dokument,
då den sidan ej ska beträdas. Parken föreslås även planteras med träd som fyller flera funktioner i form
av ekosystemtjänster. Inom parkområdet föreslås även ett meandrande dike och bräddike som ska
ersätta nuvarande dike samt dagvattendammar. Läs mer under Dagvatten.
Delar av skolgården får inte hårdgöras och skall fungera som infiltrationsytor för dagvatten, vilket
medför att den även kan innehålla en hel del grönska. På större delen av skolgården får endast 30 % av
ytan hårdgöras. Inom skolans mark ska växtbäddar för infiltration skapas för att hantera dagvatten från
skolan. Ett nedsänkt område med förstärkt infiltration ska skapas, förslagsvis i kombination med en
idrottsplan, detta för att kunna hantera kraftigare regn. Träd med skuggverkan behöver också planteras
på skolgården för att ge skugga under varma dagar.
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Landskaps- och stadsbild
Nuläge

Platsen är ett öppet fält i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen i Bro tätort. Platsen omfattas inte av
skydd för kulturmiljö. Dock är det öppna fältet en del av jordbrukslandskapet och en påminnelse om
det jordbrukslandskap som omgivit Bro i flera hundra år.
Förslag

Landskapsbilden kommer att förändras från ett platt och öppet odlingslandskap till ett delvis bebyggt
område med böljande vall och öppna platser i form av vattenrum och park. Bullerskydden i form av
vall och plank skapar en tystare skolgård och omger stora delar av planområdet vilket påverkar
landskapsbilden i omgivningarna kring kockbacka gärde.
Rekreation och friluftsliv
Nuläge

Området är inte tillgängligt för rekreation eftersom det är brukad åkermark.
Förslag

Genom parkområdet kommer det erbjudas rekreation i form av gångstigar främst genom ett system av
dagvattendammar. Strategiskt planerade utsiktspunkter och öppna och slutna landskapsrum skapar en
varierad upplevelse av natur och vatten. Flacka slänter med tät växtlighet skapar trygga vattenrum att
promenera omkring och igenom. Funktioner som naturlekplats vävs in i promenadstråket och skapar
knytpunkter. Då parkområdet kommer vara väl upplyst kvällstid och vintertid förväntas den besökas
över dygnet och årets olika årstider.
Fornlämningar
Det finns inga registrerade fornminnen i Riksantikvarieämbetets register.
Geotekniska förhållanden
Geologi

Geotekniska undersökningar har gjorts för hela planområdet. Åkermarken består i princip av samma
jordlagerföljd. Överst ett tunt lager av mulljord och sedan ca 1 till 1,5 m torrskorpelera ovanpå lera.
Under leran förekommer friktionsjord på berg. Det som varierar är lerans mäktighet och djup till berg.
Lermäktigheten inom området varierar generellt mellan 5–10 meter, med undantag av nordvästra
området där lermäktigheten stiger upp mot 15–20 meter och nordöstra delen av området där
lermäktigheten minskar ner mot 2–4 meter.
Lerans skjuvhållfasthet varierar mellan 7 och 15 kPa över olika nivåer och olika delar av området.
Främst i nordvästra delen av området påvisar leran de lägre skjuvhållfastheterna samt inom ett lokalt
område i den nordöstra delen. De lägre skjuvhållfastheterna har främst erhållits från vingsonderingar.
Stabilitet

Den översiktliga kontrollen av stabilitet i samband med schakt i den norra delen av planområdet visar
att schakt ner till 1,5m under markytan kan genomföras utan att det föreligger risk för stabilitetsbrott,
då är schaktbotten fortfarande i den fastare leran. I två punkter har låga värden funnits, där kan schakt
ner till 0,5m under markytan kan genomföras utan att det föreligger risk för stabilitetsbrott, men inte
med 1,0 m djup schakt.
Om djupare schakter ska genomföras kan det bli aktuellt med stödkonstruktioner eller andra åtgärder
men då projekteras dessa åtgärder med hänsyn till rådande jord- och vattenförhållanden.
Beräkningar påvisar att en vall kan utformas med höjd mellan 1,5 – 2m höjd beroende på utbredningen
på vallen utan markförstärkningsåtgärder. Med jordförstärkning kan bullervall byggas 4m hög med
och uppnå tillräcklig säkerhetsfaktor. Maximal standardhöjd på bullerplank verkar vara 4m. Därför
krävs troligen särskild projektering av 5m höga bullerplank vilket också troligen medför större och
robustare fundament och grundläggning.
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Grundvatten

De geotekniska förutsättningarna påverkas av förändrade grundvattennivåer. Men kraftigare och
intensivare regn bör tas hand om av projekteringen av hårdgjorda ytor och dagvattensystemet. Sänka
grundvattenytor kan medföra sättningar på lång sikt. Området har stora lermäktigheter vilket innebär
att det kommer att ta mycket lång tid innan ett förändrat grundvattentryck i friktionsjorden under leran
medför sättningar. Det bedöms att risken är mycket liten att detta ska kunna ske.
Åtta grundvattenrör har installerats planområdet. Grundvattenytan inom åkermarken ligger generellt
väldigt ytligt, inom 0,5-1m under markytan.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Planområdet är inte bebyggt. På norra sidan om planområdet ligger låg villabebyggelse i en våning
som ansluter till gamla Bro. Norrut, på andra sidan Finnstarondellen ligger Södra Finnsta med
flerbostadshus i tre våningar. Nordost om planområdet ligger Rosenängarna som är ett villaområde
med hus i två våningar som byggts ut under 2000-talet. På östra sidan ligger Räddningstjänsten med
byggnader i en och två våningar. Sydöst om planområdet ligger en tågdepå. Sydväst ligger Bro IP med
fotbollsplaner och en hall för inomhusfotboll.
Övergripande disposition
I nordvästra delen av planområdet föreslås en ny skola med idrottssal och skolgård. Trafiken från
planområdet ansluts till Ginnlögs väg via en ny cirkulationsplats vid korsningen mot Stationsvägen.
Utmed Ginnlögs väg anläggs en gång och cykelbana på den södra sidan, följt av en bro över järnvägen
för gång- och cykeltrafik. Det föreslås 26 bostäder som slingrar runt dagvattenparken med öppningar
mot skolgård. I den södra delen av planområdet föreslås ett parkområde med dagvattendammar och
gångstråk.
Den övergripande idén med förslaget är att låta skolbyggnaderna gruppera sig längs områdets norra
kant, samtidigt som landskapselement i form av bullerskydd föreslås löpa längs tomtens norra och
södra sida. Detta för att skapa förutsättningar för en skolgård med godkända riktvärden för buller. Norr
om det södra bullerskyddet skapas ett parkstråk med en dagvattendamm som löper längs den södra
delen av tomten. Denna övergår i skolgård i den norra delen av området. Skolan föreslås placeras i
tomtens norra hörn med huvudentrén vänd mot Finnstarondellen. Längs en slingrande gata föreslås tre
längor med kedjehus. Tanken är att här skapa bostäder med en småskalighet och placering som ska
kännas sammanhållen med rekreationsstråket. Rekreationsområdet ska vara en tillgång för de som bor
i bostäderna, skoleleverna och alla invånare i Bro. Parken med dess dagvattenomhändertagande
dammar utgör fokus och grunden för rumsligheterna i parken.

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003

Planbeskrivning

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Planbeskrivning Antagande Kockbacka gärde nr 2003

Sida 15 av 74

Plan över föreslaget på hur planområde skulle kunna utformas. Illustration av Visbyark.

Vy över föreslagen på hur bebyggelse skulle kunna utformas enligt planförslaget sett från söder. Illustration av Visbyark

Ny bebyggelse, skola
Skolan föreslås rymma 500 elever i etapp 1 med möjlighet att bygga ut för att rymma runt 1000 elever
i etapp 2. Skolbyggnaden skyddar skolgården från vägbuller från Ginnlögs väg. Skolbyggnaden i båda
etapper måste därför byggas sammanhängande, utan öppningar, för att riktvärden för buller ska uppnås
på skolgården. Med 500 elever behövs ett bullerplank mellan skolbyggnad och idrottshall mot
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Ginnlögs väg för att uppfylla riktvärden. Separata ingångar för entré och skolgård möjliggör för att
bullervärden uppfylls under elevers skoltid.
Mot Ginnlögs väg föreslås skolan vara maximalt 17,5 meter nockhöjd. I södra delen får skolan bli 22
meter nockhöjd. Högsta antalet våningar som tillåts är 3. Största byggnadsarea regleras i planen med
e-bestämmelser. Tak ska ha en takvinkel mellan 22 och 45 grader. I skolans byggnader inryms en
idrottssal för skolidrott. Skolan har möjlighet att hyra ut salen på kvällstid. Källare får inte byggas, då
det inte bedöms lämpligt ur grundvattensynpunkt.
Skolgården är belägen på baksidan av skolan och gränsar en bullervall på nordöstra sidan och en
lokalgata med bostäder på södra sidan. Boverkets allmänna råd rekommenderar 30 kvadratmeter
friyta/barn för grundskola. I etapp 1 har varje barn friyta på cirka 36 m2/barn vilket överstiger
Boverkets riktlinjer. Etapp 2 ger cirka 27 m2/barn, vilket är något mindre än Boverkets riktlinjer i
rådande förslaget. Parken som föreslås i planområdet kommer ha stora ytor för lek, lärande, och
rekreation. Det ger värdefulla ytor för eleverna att använda som komplement till skolgården och det
omväxlande landskapet blir på så sett en viktig resurs för eleverna. Boverkets riktlinjer beskriver att
den totala friytan bör överstiga 3000 m2 oavsett antal barn, vilket uppfylls då skolgården är cirka
27 000 m2.
Ny bebyggelse, bostäder
Igenom planområdet föreslås en lokalgata och 26 bostäder. Bostäderna som får uppföras som kedjehus
eller radhus. Maximalt 40 % av fastighetens yta får bebyggas. Taket ska ha en vinkel mellan 25 och 35
grader med sadeltak. Högsta tillåtna nockhöjd är 8,5 meter, minsta nockhöjd 7,5 meter. Detta innebär
att byggnaderna kommer att motsvara två våningar. Parkering för bostäderna ska ske på kvartersmark
och det finns plats för två bilar i rad på varje tomt. Källare får inte uppföras då det inte bedömts som
lämpligt.
Offentlig service och kommersiell service
Nuläge

Området ligger 1 km från Bro centrum, som rymmer både offentlig och kommersiell service.
Förslag

En ny skola lokaliseras på platsen. Ingen annan service föreslås i området.

Gestaltning
Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram som redogör för tankar kring gestaltning och inriktning
för bebyggelse och utformning av allmänna platser i planområdet. Gestaltningsprogrammet ska
användas som ett stöd för utformning av bebyggelse och bygglov samt för att visa inriktningen vid
gestaltning av allmänna platser. Nedan beskrivs delar ur gestaltningsprogrammet.
Landskap

Entrétorg
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Entrétorg, förslag på utformning med träd, stenblock, cykelparkering och planteringar. Illustration av Visbyark och Topia.

Huvudentrén till planområdet blir även en entré för hela Bro eftersom den är strategisk placerad;
belägen vid Finnstarondellen i det nordvästra hörnet av planområdet. Att ytan upplevs välkomnande
när man kommer till skolan på morgonen är av stor vikt. Området ska utformas detaljrikt och
inbjudande. Det bör finnas gott om cykelparkering och sittplatser för att tillgodose skolbarnen.
Fastighetsgräns mellan allmän platsmark och kvartersmark ska sammansmälta visuellt med varsam
gestaltning och materialval. Exploatören ska ta ledning från kommunen kring utformning och
materialval av skolentrén.
För en stor skola behövs en generös yta som ger funktionella flöden när många elever anländer
samtidigt på morgonen. Den bildar en buffertzon mot trafiken på Ginnlögs Väg och Enköpingsvägen.
Detta är ingen yta som räknas till skolgårdsytan och kommer inte att nyttjas under dagen som skolgård
utan blir främst en passage/ankomstplats.
Inriktning för materialval och färgsättning:
• Markmaterial av marktegel och smågatsten, alternativt betongmarksten.
• Utrustning i trä och metall
• Växlighet perenna, skuggtåliga växter, årstidsvariation och fokus på vår och höst.
• Cykeltak, bänkar, och övrig utrustning samspelar med byggnadernas kulörsättning eller ha
egna naturliga färger
Skolgård

Vegetationen på skolan i form av träd och buskar ska planeras utifrån dess vinddämpande, men
framförallt temperaturreglerande funktion. Grönskans betydelse för elevernas välmående,
återhämtning och behov av rörelse ska beaktas dels i avseende av rastverksamhet, men även med tanke
på hur grönskan kan upplevas från klassrummen.
Ett gemensamt större rum med rekreationsparken. Skolgården ska planeras för platser för både rörelse
och rekreation. De ska vara anpassade för de tilltänkta elevernas ålder och det är av vikt att en central
plats för personalen att kunna skriva in och ut elever anordnas centralt på skolgården för uppsikt och
trygghet.
En naturlig och tydlig gräns mellan skolgård och resterande planområde är bullervall på norra sidan
och en gång- och cykelbana på södra och östra sidorna. Längst gång- och cykelbanan på södra gränsen
föreslås även en rad träd som agerar visuellt stöd för gränsdragningen.
Belysning ska understödja skolgårdens olika funktioner, fungera som ledstråk, samt verka
rumsskapande och trygghetsskapande.
Inriktning för materialval och färgsättning:
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•
•
•
•

Markmaterial av marktegel och smågatsten, alternativt betongmarksten.
Utrustning i trä och metall
Växtligheten av gräs- och ängsytor, blommande perennytor, blandlövskogdungar
Solavskärmningsvegetation mot södervända fasader av snabbväxande trädtyper

Park

Kullar och vattenstråk fram fyller flera funktioner; ihop med vegetationen skapar de större och mindre
rumsbildningar, visuell och ljudmässig avskärmning från förbipasserande bil och tågtrafik och bidrar
till en större variation som tilltalar olika arter av flora och fauna. Landskapsrummen ger utrymme för
olika aktivitetsytor, plats för rofylld vistelse och social samvaro. De pedagogiska möjligheterna med
naturmiljön kopplad till skolan är många. Attraktiva gång- och cykelstråk genom parken skapar
livgivande flöden och närvaro. Gång- och vattenstråk samspelar i ett organiskt formspråk där mindre
broar tillgängliggör områdets olika delar och skapar vattenkontakt.

Exempel av liknande parker och dagvattenstråk. Från Topia

Vattenstråket utformas till stora delar av flacka och variationsrika strandmiljöer med fuktälskande och
torktåliga växter, där gräsytorna växlar mellan klippta gräsytor för picknick och spontanlek och ytor
som utvecklas med rik ängsflora. Öppna vattenstråk eftersträvas genom hela systemet. Utöver estetiskt
tilltalande miljöer bidrar öppna vatten med livsmiljöer för växter och djur och en större buffert för
fördröjning av dagvatten. Partier av vattenstråket får brantare slänter, något som dämpas visuellt och
säkerhetsmässigt med avskärmande vegetation, stenar och kring delar av sedimentationsdammen;
gärdesgård. När det är möjligt ska slänterna på diken vara 1:3 eller flackare.
Belysning genom parken ska vara av miljöskapande karaktär med fokus på upplevelsen av
vattenrummet och stödja rumsskapandet. Belysningen ska inte skapa störningar för djurlivet. Den ska
ha en trygghetsskapande effekt och genom att lysa upp och vägleda, samt, på vissa strategiska platser,
vara avledande till skydd för skadegörelse.
Bullervall och bullerplank

Ett bullerplank löper längs med spårområdet i sydväst och skärmar av landskapsrummet från
tågtrafiken. Planket har en höjd på 5m ovanför befintlig mark. Omväxlande naturlik och voluminös
vegetation längst planket ger variation längs hela dess sträckning. Planket utformas på att det sett från
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parken smälter in i vegetationen och kläs med glest raster av stående omålade träribbor. På parksidan
planteras även klätterväxter av blandande sorter som kan klättra upp på och klä in planket i
bladgrönska.

Exempelbild på klätterväxter på träribbor. Bild tagen från gestaltningsprogrammet.

Typsektion A:A genom parken. Snittet är draget mitt genom parken med blicken riktad västerut. Här ser vi bullerplankets
höjd i relation till Enköpingsvägen, Järnvägen och de föreslagna byggnadsvolymerna. Illustration av Visbyark.

En lägre vall, 3m hög, skyddar området från buller från Enköpingsvägen och ramar in parkens östra
delar. Tåliga träd och buskar av typen brynzon med exempelvis slån, rönn, skogstry, skogsolvon och
hägg täcker större delen av denna vall. En promenadstig tillgängliggör delar av den västra sidan.
Skötselbehov
Större delen av parken ska planeras för skötsel. Parken ska vara rätt anlagd och med långsiktigt
genomtänkt skötsel. På spårsidan av bullerskyddet planteras robusta och skötselsnåla buskar enligt
Trafikverkets styrande dokument. Öppna ytor utmed parkstråket utvecklas som ängsytor för att gynna
biologisk mångfald och samtidigt bidra till mindre skötselintensiva ytor. Parken föreslås vara av
naturlig karaktär för att inte skapa stora skötselbehov och skötsel ska vara en faktor i väljandet av
växter. Trots detta är skötsel en viktig aspekt till att planområdet blir välanvänt och känns tryggt.
Släntar till dammar och diken har troligtvis större skötselbehov än resterande parkytorna.
Byggnader

Skola och idrottssal

För detaljerad beskrivning av gestaltningsprinciper, se gestaltningsprogrammet.
De viktigaste gestaltningsprinciperna för skolan är
• Skolan ska upplevas välkomnande och ha en generös välkomnande bilfri entréplats
• Entréer och ytor där barnen vistas ska ha vuxenkontakt från insidan och är överblickbara.
• Skolgården ska vara överblickbar och ha tydliga gränser mot Rekreationsstråket.
• Huvudentrén placeras mot Finnstarondellen.
• Entréplatsen framför skolan ska utformas inbjudande och detaljrikt.
• Skolbyggnadsvolymerna ska ha en uppbruten skala i två– tre våningar
• Volymerna ska brytas upp för att skalan på byggnaden ska minska. Detta kan ske med
förskjutna huskroppar eller med separata sadeltak.
• Uppbrutna volymer, för att nå en småstadsmässig skala
• Sadeltak
• Proportionerna mellan takfotshöjden och ”gaveln” ska vara 1 till max 3.
• Detaljbearbetning och lek med reliefverkan enligt referensbilder.
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Exempelbilder som visar reliefverkan- skalförskjutning

Skolbyggnaden ska utformas för 500 elever och i utförande och disposition medge en expansion till
ytterligare 500 elever. Utbyggnaden ska ha samma kulörprinciper och arkitektoniskt uttryck som
huvudbyggnaden. I illustrationsplanen redovisas den utbyggda delens egna entréer. Två stycken från
söder för att tillgodose de eventuellt yngsta barnens behov av en trygg lugn skolstart vid hämtning och
lämning samt en större dubbelsidig i länkbyggnaden vilken binder samman de två skolkropparna och
också bildar utrymningsväg för skolbyggnaden i etapp ett. Vid etapp ett kommer ett bullerplank
behöva byggas för att uppnå önskade mätvärden längs skolgårdsgränsen.

Bilder som visar skolbyggnad med 500 elever och utbyggnad med 1000 elever. Illustration av Visbyark.

Färgsättning
För detaljerad beskrivning av färgsättning, se gestaltningsprogrammet.
Huvudprincipen för färgsättning av skolan är:
•
•
•
•
•

Målade, panelklädda fasader
Sadeltak med röd plåt.
Detaljer i samma färg som fasad och tak.
Kulören på fasaden enligt färgpalett från traditionella slamfärger, traditionella slamfärger i en
orange-röd-rödbrun skala.
Kulörkoncept kulörer med ton-i-ton är ett alternativ till monokromt kulörkoncept. Detaljer
färgsätts med ton i ton, takmaterialet kan med i avvikande svart kulör om det är aktuellt med
solpaneler
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Exempelbilder 1&2 visar exempel på ton-i-ton färgsättning och exempelbilder 3&4 visar monokrom färgsättning

Elnätsstation och pumpstation

Omsorg i utformningen, välavvägd koppling till gestaltning av parken och skolan i materialval både
vad gäller vegetation, markmaterial och byggnad. Komplementbyggnader kläs i beständigt material i
jordkulörer typ grönt-brunt. Detaljer färgas in, tak ska ha lika kulör alternativt material som fasaden.
Bostäder

För detaljerad beskrivning av gestaltningsprinciper, se gestaltningsprogrammet.
De viktigaste gestaltningsprinciperna för bostäder är
• Kedjehus, radhus eller friliggande småhus.
• Entréer placeras mot gatan.
• Byggnaderna placeras enhetligt mot gatan.
• Varje bostadsbyggnad har en varierad och individuell yttre utformning och olika kulör
• Komplementbyggnader på tomten underordnas bostäderna.
• Enhetligt med genomgående kulör, i hela bostadsområdet.
• Fastigheterna avgränsas genom höjdskillnad mot parken
• Växtlighet vid tomtgränsen
• Tomtmarken bör ha växtlighet eller dränerande material såsom grus eller plattmaterial med
breda fogar.

Exempel på fasader mot gatan och illustration av lokalgatan av Visbyark.

Färgsättning

För detaljerad beskrivning av färgsättning, se gestaltningsprogrammet.
Huvudprincipen för färgsättning av bostäderna är:
• Målade, panelklädda fasader
• Sadeltak med matta takpannor eller svart plåt
• Detaljer i samma färg som fasad och tak.
• Fönster i ton i ton eller avvikande kulör
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•
•
•
•

Kulören på fasaden enligt färgpalett från traditionella slamfärger och linoljefärger, vit och
svart kulör undviks.
Varje bostadsbyggnad har olika kulör
Gemensam avvikande ton på entrédörrar, fönsterbågar dörrar och jalusier.
Kulören på carports, plank, staket, spaljéer och takbrädor ska vara faluröd eller liknande

Tillgänglighet

Nuläge

Området ligger inom Bros tätortsavgränsning och är tillgängligt med buss, cykel, till fots och med bil.
Området ligger cirka 1 kilometer från pendeltågsstationen. Området är endast tillgängligt med bil
västerut och för att gå eller cykla till området måste en ta omvägen via gångtunneln under järnvägen
norrut. En sträcka är cirka 300 meter längre, men som upplevs som en stor omväg och som kan
upplevas otrygg då vägen ner i tunneln är avskild utan insyn.
Förslag

Området är relativt flackt och har goda förutsättningar för tillgängliga entréer till både skola och
bostäder. Handikapparkering ska ordnas i anslutning till entrén för skolan. Det ska också finnas
möjlighet för elever med särskilda behov att bli lämnade med bil nära entrén. Det är viktigt att
övergångar över vägar anpassas så att de blir trafiksäkra för barn och ungdomar och samtidigt är
tillgängliga för människor med olika funktionsvariationer.
I parkområdet, vid slutet av lokalgata, ska det också finnas besöksparkeringsplatser och
handikapparkering för besökare till rekreationstråket. Det bör säkerställas att minst en gångväg inom
parkområdet är tillgänglig både avseende lutning och markbeläggning för personer som använder
exempelvis rullstol eller barnvagn. Sittplatser för vila behövs också.

Trafik och kommunikationer
För att reda ut projektets förutsättningar och de åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla planens
syfte har en trafikutredning tagit fram. Det slutgiltiga förslaget för trafiksituationen omfattar möjlig
utbyggnad av skolan från 500 elever i etapp 1, till 1000 elever i etapp 2. I framtida projektprocessen är
det viktigt att barnperspektivet och trafiksäkerhetstänk är inkluderat. Det rekommenderas även efter att
skolan har byggts att en bra dialog med anställda och vårdnadshavare förs om hur trafiksituationen kan
förbättras. Kommunen bör genomföra observationsstudier och löpande diskussioner med skolan för att
säkerställa att trafiksäkerhetsåtgärder fungerar i praktiken.
Gatunät
Nuläge

Området ligger intill Enköpingsvägen och Ginnlögs väg samt ansluter till Lantmätarvägen. Eftersom
området är obebyggt finns ingen anslutning till vägnätet idag.
Förslag

En ny cirkulationsplats anläggs vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Lantmätarvägen. I
cirkulationsplatsen ansluts en ny lokalgata in i planområdet. Nya gång- och cykelvägar placeras utmed
Ginnlögs väg samt den nya lokalgatan. Ytterligare gångvägar anlägga inom parkområdet vilket
förstärker kopplingarna och ökar framkomligheten inom området. En gång- och cykelbro placeras
parallellt med befintlig bro över järnvägen vilket ger en kortare och tryggare passage.
Säker skolväg
Skolan ska utformas för säker skolväg. Från Bro, norr om Enköpingsvägen, kan passage över
Enköpingsvägen göras vid undergången ca 150 meter nordväst om Finnstarondellen. De gående/
cyklande kan sedan promenera till Finnstarondellen på gång och cykelväg och sedan ta
övergångsstället över Ginnlögs väg. Entrén till skolan ska vara placerad så den genaste vägen blir att
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använda övergångsstället. Barn som kommer med skolskjuts ska kunna lämnas av i bussficka precis
vid skolans entréplats. För att samverka med förbipasserande cykeltrafik anordnas räcken och
övergångsställe vid cykel- och gångvägen. Gående och cyklister från pendeln eller från Stationsvägen
kan använda en nyanlagd gång- och cykelväg med övergångsställe invid den nya rondellen, där
trafiken självmant saktar ner, de använder sedan den nyanlagda gång och cykelvägen till skolans
entréplats. Gående eller cyklister som kommer från Rosenängarna tar övergångsstället vid
Finnstarondellen över Enköpingsvägen och når direkt entréplatsen. Barn som kommer från
Kockbackahållet/ Kungsängen ska ha möjlighet att promenera/ cykla genom parken och nå skolan från
sydväst. Hämtning och lämning sker med en lokal vägslinga runt parkeringen invid idrottshallen.
Hämtning och lämning Angöring till skolan görs via den nya rondellen vid korsningen Stationsvägen/
Ginnlögs väg. Tung trafik angör skolans kök, avfallsrum samt lastintag för övrigt direkt vid
angöringsplatsen. En tillgänglig parkeringsplats ska ligga 25 m från huvudentrén, för att uppnå detta
finns platser i anslutning till angöringen för leveranser och sophämtning. Parkering för skolans
personal, korttidsparkering för föräldrar och besökande till idrottssalen sker invid idrottshallen.
Ytterligare parkering finns norr om Ginnlögs väg.
Cirkulationsplats
En cirkulationsplats anläggs vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Lantmätarvägen. All motortrafik
till planområdet angör via cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen sänker hastigheten på Ginnlögs väg
och möjliggör ett bra flöde av trafik under främst morgonen- och eftermiddagens maxtimmar.
Cirkulationsplatsen dimensioneras enligt Ribuss och fungerar även för lastbilstrafik och
jordbruksfordon.

Körspår genom cirkulation med typfordon Boggibuss med hastighet 20 km/h från Trivector. Blå linje är svepyta och röd
linje är hjulspår.

Lokalgata
Gatan från cirkulationsplatsen förbi bostäderna bör ha en fastighetsbegränsning på 30 km/h.
Hastighetsdämpande åtgärder krävs för att säkerhetsställa låga hastigheter. På östra sidan om vägen
förslås en separat gång- och cykelväg med en bredd på 3 meter. Det planeras ett antal
hastighetssäkrade övergångsställen som knyter ihop bostäderna och parken med skolområdet. Dessa
övergångsställen ska vara upphöjda och tydligt markerade då även skolbarn väntas använda dessa.
Längs bostäderna finns en smal trottoar för entré till fastigheterna. God belysning är också viktigt.
Vändplatsen längst söderut på gatan ska, i enlighet med Upplands-Bros tekniska handbok, ha en radie
på minst 9 meter. Detta möjliggör för tex sopbil att kunna vända utan att backa.
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Gatusektion över lokalgatan, gång- och cykelbanan samt förgårdsmarken vid bostäderna av Topia

Parkering
Cykelparkering
Cykelparkeringar behöver placeras i lägen nära samtliga entréer till skolbyggnaderna samt till
idrottssalen. Cykelparkeringarna behöver ha möjligheter till ramlåsning för att minska stöldrisken.
Enligt beräkningarna i första skedet av utredningen, som baseras på bland annat kommunens resvanor,
behövs vid en fullutbyggd skola totalt 326 cykelparkeringar. I etapp 1 behövs 206 cykelparkeringar
och vid en utbyggnad av etapp 2 behövs ytterligare 120 platser. Det behövs även cykelparkering i
anslutning till parken, förslagsvis på flera platser.
Bilparkering
Bostädernas parkering ska ske på egna fastigheten. Det ska finnas plats för två parkeringar för varje
bostad.
Tre områden för parkering föreslås. Dessa är planlagda som kvartersmark, vilket innebär att
kommunen kan hyra ut dessa till skola, eller använda dem som allmän parkering. Totalt finns det 66
parkeringar i dessa områden. Skolan ska lösa en del av parkeringen på den egna fastigheten, och en del
inom parkeringsområdena. Utöver dessa parkeringar finns även några besöksparkeringar till parken på
parkmark vid vändplatsen för lokalgatan.
På västra sidan av lokalgatan finns parkeringar som personal på skolan kan använda. Dessa kan
samnyttjas på helger för besökare till idrottssalen samt bostäderna. De parkeringarna på norra sidan av
Ginnlögs väg kan också användas av personal och är placerade för att minska trafikflödet kring skolan
samt för att minska den hårdgjorda ytan vid skolområdet. Eftersom de två parkering är ett längre
gångavstånd kan det uppmuntra ett ändrat resbeteende till hållbara färdmedel. På helger kan de
allmänna parkeringarna norra sidan av Ginnlögs väg samnyttjas som pendlarparkeringar till tåget eller
som extra perkering till Bro IP vid behov.
Parkeringarna föreslås utföras med arkerat gräs och med träd planerade inom området.
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Förslag på placering av allmänna parkeringsplatser från och exempelbild på parkeringsplats med trädplanteringar och armerat
gräs bilder av Trivector.

Gång- och cykeltrafik
Nuläge

Gång- och cykelväg finns utmed Enköpingsvägen och förbinder planområdet med Bro centrum,
Finnsta, Rosenängarna, Kockbacka och Kungsängen. Den är ett regionalt cykelstråk. Gång och
cykelväg finns också utmed Lejondalsvägen. För att korsa Enköpingsvägen mot planområdet kan
fotgängare och cyklister antingen använda övergångsstället vid Finnstarondellen eller tunnel längre
norrut. För de som kommer från södra sidan om järnvägen finns en tunnel som mynnar ut vid
Stationsvägen. Kommunen planerar en utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Ginnlögs väg, på den
södra sidan om järnvägen.
Förslag

Gång- och cykeltrafik ska ledas längs huvudlederna Enköpingsvägen och Ginnlögs väg. Det föreslås
en ny gång- och cykelbana på södra sidan av Ginnlögs väg. Den ska fortsätta västerut med en ny gångoch cykelbro över järnvägen. Gång- och cykelbanor föreslås också på den norra sidan av den nya
lokalgatan. Genom parken föreslås nya gångvägar, bland annat med ett stråk under och under den
tillkommande gång- och cykelbron och befintlig bro. Övergångställen där gång- och cykeltrafik
prioriteras föreslås i anslutning till cirkulationsplatser där hastigheten på biltrafiken är lägre.
Cykelvägar bör utformas med mjuka kurvor för att säkerställa cyklisters säkerhet och framkomlighet.
På plankartan finns möjlighet till utbyggnad av gång-och cykelvägen längst Enköpingsvägen för att
tillgodose regional standard.

Illustration av huvudsakliga gång- och cykelstråk av Topia
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Mellan den nya cirkulationsplatsen fram till Finnstarondellen anläggs en separerad 3,4m bred gångoch cykelbana med de gåendes del närmast skolområdet. För att fysiskt separera oskyddade trafikanter
från fordonstrafik ska den nya gång- och cykelbanan ha buffertzoner mot Ginnlögs väg i form av
grönska samt mot infartsvägen till avlämnings- och inlastningsområdet. Mot inlastningsområdet bör
buffertzonen vara minst 0,5 meter bred och kan med fördel utgöras av en låg häck (max 1 meter hög)
eller förses med räcke i syfte att minimera gångrörelserna över inlastningsområdet.
Gång-och cykelbro
Den nya gång- och cykelbron som anläggs över järnvägen längs med Ginnlögs väg kommer att ansluta
nära den nya cirkulationsplatsen, i korsningen Ginnlögs väg och Lantmätarvägen. Anslutande gångoch cykelväg kommer att korsa den nya vägen till det nya bostadsområdet. Cyklister som kommer från
bron kommer att färdas i höga hastigheter på grund av lutningen och det är därför av stor vikt att
upprätthålla fri sikt vid cykelpassagen. Det är viktigt att det inte finns några höga växter eller andra
föremål som kan hindra sikten för både cyklister och bilister som ska korsa cykelpassagen. Det är även
viktigt med tydlig skyltning för bilister om korsande cyklister.
Gång-och cykelpassager
Gång- och cykelpassagen över den nya lokalgatan samt vid utfarterna från skolan föreslås att utformas
som ett övergångställe med intilliggande cykelöverfart som innebär att korsande fordon har
väjningsplikt mot både gående och cyklister. Både övergångstället och cykelöverfarten ska
hastighetssäkras till 30 km/h, förslagsvis genom upphöjning av körbanan där gång- och cykelbanan
korsar vägen. En annan viktig aspekt för att säkerställa god säkerhet för korsande gång- och
cykelflöden är att övergångstället och cykelöverfarten dras in minst 6 meter från vägen. Indragningen
ger utrymme för en väntande bil efter passagen, vilket gör att bilisterna kan fokusera på ett flöde i
taget. Högersvängande fordonsförare får dessutom en bättre korsningsvinkel med cykelkorsningen,
vilket gör det lättare att se cyklisterna.

Typskiss över genomgående gång- och cykelbana-bana över anslutande lokalgata (Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort,
Trafikverket, 2009)

Det föreslås att två extra passager anläggs i anslutning till den nya cirkulationsplatsen. Dels ett upphöjt
övergångställe med mittrefug över Lantmätarvägen i höjd med den nya parkeringsytan som planeras
längs Stationsvägen, dels en ny gång- och cykelpassage över Ginnlögs väg öster om
cirkulationsplatsen. Denna passage bör utgöras av ett övergångställe med intilliggande cykelöverfart
som prioriterar gång- och cykeltrafik framför fordonstrafik. Fordonshastigheterna förväntas vara
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relativt låga, eftersom cirkulationsplatsen kommer att ha en hastighetsdämpande effekt. Förslaget är
oavsett att passagen fysiskt hastighetssäkras till 30 km/h. Eftersom stråket eventuellt i framtiden
kommer att trafikeras av bussar i linjetrafik föreslås att passagen öster om cirkulationsplatsen
hastighetsäkras med ett platågupp. Förutom platåguppen bör även passagen förses med en mittrefug
för att underlätta för oskyddade trafikanter att korsa vägen.
Anslutningar utanför planområdet
Passagen över Ginnlögs väg, utanför planområdet öster om cirkulationsplatsen, ansluter på södra sidan
av vägen till den planerade gång- och cykelbanan längs med skolområdet. På norra sidan av Ginnlögs
väg bör också en ny gång- och cykelbana anläggas. Denna binder då ihop övergångstället över
Lantmätarvägen med det allmänna området som bebyggs med parkering och sedimentationspark.
Norra sidan av Ginnlögs väg är också utanför planområdet men vi rekommenderar åtgärder för
trafiksäkerheten. De två befintliga gång- och cykelpassagerna i anslutning till Finnstarondellen över
Ginnlögs väg och Enköpingsvägen bör hastighetssäkras. Passagen över Ginnlögs väg är en särskilt
viktig åtgärd då det är en del av det prioriterade regionala cykelstråket längs Enköpingsvägen.
Finnstarondellen är utanför planområdet men även där rekommenderas åtgärder för trafiksäkerheten.
Utfarter
Utfarter från skolområdet är tillåtna på två platser på den nya lokalgatan. Mot Ginnlögs väg är det
utfartsförbud. Den nya gång- och cykelbanan längs med lokalgatan kommer att korsas av fordonstrafik
på två ställen. Vid in- och utfarten till godsslingan samt vid hämta/lämna slingan vid idrottssalen. Vid
dessa punkter ska gång- och cykelbanan vara hastighetsäkrad och vara genomgående över in- och
utfarterna med överkörningsbar kantsten. Det innebär att gång- och cykeltrafiken får en jämn övergång
över korsningen medan det är en upphöjning för korsande motorfordon. Utformningen innebär också
att korsande fordonstrafik måste väja för gång- och cykeltrafik som färdas på gång-och cykelbanan.
Det krävs också skyltning om förbjuden infart för biltrafik, med undantag för godstrafik och elever
med rörelsehinder, vid den norra in- och utfarten mot godsslingan. Även tydlig skyltning om
väjningsplikt för fordon från hämta/lämna slingan vid idrottssalen behövs. I höjd med in- och utfarten
till inlastningszonen bör en hastighetsäkrad passage anläggas som binder ihop gång och cykelbanan
längs Ginnlögs väg med gångstråket som leder till idrottssalen.
Kollektivtrafik

Nuläge

Det finns inga busshållplatser inom planområdet. I dagsläget trafikeras området av fem bussar, varav
en är en ersättningsbuss mellan pendeltågsstationer och en är en nattbuss. Övriga ordinarie bussar är
linje 554, 555 och 556. Endast linje 555 mellan Bro station och Kungsängen har turer hela dagen, och
närmsta hållplats från Kockbacka är Finnsta Östra. Linje 43H, som är en ersättningsbuss för pendeltåg
under begränsade tider, trafikerar Lantmätarvägen som ligger i nära anslutning till den planerade
cirkulationsplatsen på Ginnlögs väg.
Förslag

Skolbusstrafik
Busslösning är samma för etapp 1 och etapp 2. Skolan kommer att alstra ny skolbusstrafik där
skolskjutssystemet erbjuder hämtning och lämning för grundskoleelever som bor på ett visst avstånd
från skolan. Prognosen är att skolan kommer att alstra tre skolbussar när den är fullt utbyggd.
Skolbussar förslås att trafikera längs Ginnlögs väg med en busshållplats på södra sidan av Ginnlögs
väg i anslutning till skolans huvudentré. Busshållplatsen anpassas för eventuellt behov av trafikering
av SL-bussar och ger tillräcklig väntyta för elever. Den nya cirkulationsplatsen vid Ginnlögs väg
anpassas för att bussar ska kunna köra runt på ett tryggt och bekvämt sätt.
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Förslag på skolbusstrafik samt busshållplats inom planområdet av Trivector.

Linjebusstrafik
I framtiden diskuteras en trafikering av Ginnlögs väg med SL-trafik för att binda ihop nya
bostadsområden väster om pendeltågsstationen. Det kan då bli aktuellt med en hållplats strax efter
Finnstarondellen i riktning västerut utanför planområdet, samt en hållplats i höjd med skolan i östlig
riktning inom planområdet. Hållplatsen i västlig riktning föreslås vara 20 meter lång, utformas som
bussficka och byggs endast vid framtida trafikering av SL-trafik. Utöver hållplatsens 20 meter
tillkommer utrymme för angöring i linje med Trafikförvaltningens riktlinjer i RiGata-Buss.
Hållplatsen i östlig riktning inom planområdet längs Ginnlögs väg är planerad för att både hantera
skolbussarna samt för eventuell framtida SL-trafik. Hållplatsen är därför dimensionerad så att både en
SL-buss och skolbussar får plats i fickan samtidigt. Hållplatsen föreslås utformas som bussficka, vara
totalt 107 meter lång, med 63m hållplats och placeras 15 meter före GC-passagen vid
Finnstarondellen.
Mellan busshållplatsen på östlig riktning och den passerande gång- och cykelvägen placeras en
väntyta med minst 2 meters djup för på- och avstigning. Även ett räcke rekommenderas för att minska
risken för konflikter mellan på- och avstigande och cyklister. Mitträcke ska placeras i vägbanan för att
förhindra att resenärer genar över körbanan till skolan från den eventuella hållplatsen i västlig riktning.
För att förbättra tillgängligheten till den nya skolan direkt vid öppnande föreslås nya hållplatslägen på
Enköpingsvägen mellan Finnstarondellen och det befintliga hållplatsläget Finnsta östra, i nära
anslutning till Finnstarondellen. Dessa kan trafikeras utan omdragning av befintliga linjer och
utformas som bussfickor på vardera sida om vägen. Det är utanför planområdet och ryms i gällande
detaljplaner.
Trafiklösning inom skolområdet
Skolans huvudentré ska vara fri från biltrafik för att barn ska ha en säker och trygg väg fram till
skolan. Det närmsta biltrafiken kommer huvudentrén är eventuell användning av parkeringarna för
rörelsehindrade
Hämtning och lämning av elever

Biltrafik till skola och idrottssalen ansluts till lokalgatan, och sedan till Ginnlögs via en ny
cirkulationsplats. Eventuell trafik och parkeringsbehov av skolutbyggnad i etapp 2 anslutar på samma
sätt. Hämta/lämna platser är placerade längs med idrottssalens västra sida. Här blir eleverna avsläppta
och kan själva gå till skolan och idrottssalen via skolgården på baksidan utan att passera någon
trafikerad väg. Detta sker på samma sätt i etapp 1 och etapp 2. I etapp 1 behövs 4 avlämningsplatser
och i etapp 2 behövs 6 platser. På motsatt sida av avlämningsslingan finns 12 korttidsplatser placerade
som regleras med exempelvis 15–30 minuters parkering där vårdnadshavare kan gå med barnen till
skolan. I etapp 2 behövs det tilläggas hämta/lämna platser för eventuell grundsärskola, där ett antal
parkeringar är belägna precis norr om grundsärskolans entré och idrottssalen. Minst 6 platser föreslås
finnas för hämtning och lämning. Ett antal parkeringar för rörelsehindrade (RH-platser) behöver
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placeras inom 25 meter från entréerna. I förslaget finns två platser vid entrén till grundsärskolan och
idrottssalen samt två vid huvudentrén till skolan.
De två platser till huvudentrén till skolan nås från angöringsytan för godsleveranser och
avfallsinsamling. Passagen till parkeringsplatserna för rörelsehindrade kan förses med en bomlösning
för att hindra obehörig trafik. Den smala angöringsvägen rymmer en bil i bredd och ansluter från
angöringsytan för gods. I förslaget finns ingen parkering för rörelsehindrade utplacerad vid den
eventuella utbyggnaden av F-3 delen av skolan i etapp 2. Möjligtvis att det går att använda de två
platserna vid huvudentrén.

Förslag på biltrafik inklusive hämta/lämnaplatser, parkering och platser för personer med funktionsnedsättning i planområdet
av Trivector

Angöring och varumottagning

Angöring för leveransfordon till skolans matsal och vaktmästeri samt avfallsfordon föreslås ske norr
om skolbyggnaderna och godslösningen är samma för etapp 1 och etapp 2. Infart sker från
cirkulationsplatsen och vidare på en mindre anslutningsväg som efter idrottssalen enbart är ämnad för
godstrafik och fordon till handikapplatserna vid skolans huvudentré. Förslaget är att reglera infarten
för persontrafik för att förhindra att personbilar kör in i angöringszonen. På så sätt separeras godstrafik
och avlämning av barn i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som en funktionell angöring
säkerställs. Angöringszonen placeras nära hörnet mellan matsal, vaktmästeri, avfallsrum samt den
eventuella byggnaden för grundsärskolan. Detta för att lastbilars backrörelser ska ske i en så isolerad
miljö som möjligt. En stark rekommendation är att godstrafik inte ska angöra på de tider under
morgon och eftermiddag när barnen blir hämtade och lämnade. Godsleveranser till idrottssalen
kommer inte att ske regelbundet. När gods ska levereras till idrottssalen sker detta från
avlämningsytan precis väster om idrottssalen.
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Förslag på godstrafik samt angöringszoner inom planområdet av Trivector

Störningar och risker
Buller
De föreslagna fastigheterna exponeras för buller från närliggande vägar, Mälarbanan och
industribuller. En bullerutredning har tagits fram av Brekke & Strand och uppdaterats för antagande.
Åtgärder för bullerdämpning lokaliseras mot järnvägen, Enköpingsvägen och den västra delen av
Ginnlögs väg. Bullerskydd mot järnvägen behöver vara totalt 5 meter över befintlig marknivå. Mot
Enköpingsvägen föreslås bullerskydd på 3 meter över befintlig marknivå som föreslås vara en lägre
vall med ett mindre bullerplank med totalt 3 meters höjd.
Med dessa bulleråtgärder uppfyller beräknade ljudnivåer riktvärdena avseende ljudnivå på större delen
av skolgård och kraven enligt Boverkets rapport 2015:8, beräknade ljudnivåer vid samtliga
bostadsfasad uppfyller riktvärdena i trafikbullerförordningen och att beräknade ljudnivåer från industri
uppfyller samtliga gällande riktvärden med hjälp av skärmning i form av bullerskydd.
Beräkningar gjorde av Brekke & Strand använder sig av en 5m skärmning mot järnväg och 3m
skärmning mot Enköpingsvägen vilket betyder att beräkningsmodellerna inte är gjorde baserat på ett
specifikt bullerskydd så som vall eller plank.
För att uppnå skyfallskrav inom och utanför planområdet har bullervall ersatts av bullerplank längst
Mälarbanan. För att uppnå skyfallsberäkning så behöver planket ha två öppningar, se illustrationsplan
eller PM skyfall för mer information. I denna princip är överlappningen mellan bullerskärmar 30m,
bredden mellan skärmarna 10m, med 5m höjd över befintlig marknivå. Brekke & strand anser att det
är principiellt möjligt att uppnå liknande bullervärden med ovannämnd bullerskärmning. För att
undvika att ljudreflektioner tar sig igenom öppningarna i skärmen behöver överlappningarna vara
ljudabsorberande. Beräkningar på detta kommer göras vidare i projekteringen. I detta förslag finns det
stängsel mellan de olika bullerplanken, för att inte tillåta tillträde mellan bullerskydd och mälarbanan.
Uppmätta vibrationer uppfyller gällande riktvärden och beräknade ljudnivåer från industri uppfyller
samtliga gällande riktvärden.
Skola
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Skolbyggnaden uppförs som en hel byggnadskropp mot Ginnlögs väg och fungerar därmed också som
bullerskärm. Bullerplank mellan skolbyggnaden och idrottshallen i etapp 1 är en förutsättning för att
nå riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå på skolgården intill den södra fasaden av skolbyggnaden. I
etapp 2 byggs kan det planket ersättas av en byggnad. Se bestämmelsen m1 i plankartan. En
cykelparkering på 4m på allmänna platsmarken öst om skolbyggnad mot Enköpingsvägen är en
förutsättning för att nå riktvärden 50 dBA på den del av skolgård som ligger vid skolbyggnadens östra
sida. Likaså är de planerade bostäderna en förutsättning för att uppnå ovan nämnt riktvärde på
skolgården eftersom dem ger en skärmande effekt enligt beräkningar. Bullervallar och bostäder måste
vara färdigbyggda samtidig som skolan eller före skolan för att startbesked ska kunna ges för
skolbyggnaden.

Illustration som visar bulleråtgärder i form av plank, cykelparkering, och skolbyggnad i de två olika etapper.

Riktvärden för bullervärden på skolgårdar anges av Boverket i rapport 2015:8 ”Gör plats för barn och
unga! – En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”.
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny
skolgård

Ekvivalent
ljudnivå, dB(A)

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet
Övriga vistelseytor inom skolgården

≤ 50

Maximal
ljudnivå,
dB(A)
≤ 70

≤ 55

≤ 70*

*Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under
den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18).

Beräknade ljudnivåer, med hjälp av skärmning i form av bullervallar, bullerplank och bostäder,
uppfyller riktvärdena avseende ljudnivå på större delen av skolgård och kraven enligt Boverkets
rapport 2015:8. De värden som inte uppnår riktvärdena, är strax över, runt 50–51 dBA. Det finns inget
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riktvärde för ljudnivå från trafik vid skolfasad, så länge man uppfyller riktvärden som gäller för
inomhusnivån. Entrétorget är inte en del utav skolgården, utan en yta för ankomst och avfärd.
Bostäder

Riktvärden avseende ljudnivåer vid fasad uppfylls för samtliga bostäder utan att särskild hänsyn
behöver tas till planlösningar. Riktvärdena för buller utomhus uppnås. Den ekvivalenta ljudnivån från
trafik beräknas som högst uppgå till 57 dBA vid fasad. Kravet för den ekvivalenta ljudnivån vid fasad
är 60 dBA. Det betyder att bostäder kan uppföras utan hänsyn till en mindre bullerexponerad sida.
Det finns goda möjligheter att skapa enskilda uteplatser för varje bostad där riktvärden 50dBA
ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå uppfylls. Lokala skärmar kan bli aktuellt beroende på
placering av uteplatsen. Uteplatsen placeras på den mindre bullerutsatta sidan av huset. Den samlade
bedömningen är att trafikbullerförordningen kan uppfyllas för samtliga bostäder.
För nybyggnation av bostäder gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader från
1 januari 2015 enligt följande riktlinjer:
Lägenhetstyp/Utrymme
Små lägenheter med högst 35 m2 yta, utomhus (frifältsvärden)
Vid fasad
På uteplats
Övriga lägenheter, utomhus (frifältsvärden)
Vid fasad
Om 55 dB(A) inte är möjligt vid alla fasader gäller
vid minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet
På uteplats
1) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme
2) Värdet får överskridas 5 gånger per natt

Högsta trafikbullernivå, dB(A)
Ekvivalentnivå
Maximalnivå
60
50

70 1)

55
55

70 2)

50

70 1)

Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler, BBR (23), som anger att ”byggnader, som innehåller
bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum
i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och
spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa där med kan undvikas”.
För bostäder gäller att nedanstående värden inte överskrids inomhus:
Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder
Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så
att följande ljudnivåer inomhus inte överskrids,
I utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro
I utrymme för matlagning eller personlig hygien

*) Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per
natt och aldrig med mer än 10 dB.

Ekvivalent
ljudnivå, dB(A)

Maximal
ljudnivå,
dB(A)

30
35

45*
-

Industriverksamhet
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Ändringar av byggnader enligt senast mottaget underlag är snarlik tidigare utförd
industribullerutredningen. Ändringar bedöms inte förändra förutsättningarna jämfört med tidigare
beräknat resultat som uppfyller krav, se bullerspridningskartor och nedan.
Bullerspridningskartor väg- och järnvägstrafik

Nedan redovisas kartor med beräknad bullernivå från spår och vägtrafik ur bullerutredningen. För mer
detaljerade kartor, se bullerspridningskartor.

Bullerspridningkarta ekvivalent ljudnivå väg och järnväg, skola etapp 1. Bild: Brekke & Strand

Bullerspridningskarta eqivivalent ljudnivå väg & järnväg som inkluderar 5m skärmning mot
järnvägen, 3m skärmning mot Enköpingsvägen, cykelställ 4m, och skärm vid skola etapp 1 4m. Bild:
Brekke & Strand

Bullerspridningkarta ekvivalent ljudnivå väg och järnväg, skola etapp 2. Bild: Brekke & Strand

Bullerspridningskarta eqivivalent ljudnivå väg & järnväg som inkluderar 5m skärmning mot
järnvägen, 3m skärmning mot Enköpingsvägen, cykelställ 4m, utbyggnad etapp 2.

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003

Planbeskrivning

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Planbeskrivning Antagande Kockbacka gärde nr 2003

Sida 34 av 74

Bullerspridningkarta maximal ljudnivå väg och järnväg, skola etapp 1. Bild: Brekke & Strand

Bullerspridningkarta skola etapp 1 maximal ljudnivå väg & järnväg som inkluderar 5m skärmning mot
järnvägen, 3m skärmning mot Enköpingsvägen, cykelställ 4m, och 4m skärm vid skola etapp 1.

Bullerspridningkarta maximal ljudnivå väg och järnväg, skola etapp 2. Bild: Brekke & Strand

Bullerspridningskarta maximal ljudnivå väg & järnväg som inkluderar 5m skärmning mot järnvägen,
3m skärmning mot Enköpingsvägen, cykelställ 4m, utbyggnad etapp 2.
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Skillnadsplot väg- och järnvägstrafik

Skillnadsplott skola etapp 1 och Prognos 2040. Bild: Brekke & Strand

Bullerspridningkarta ekvivalent ljudnivå skillnadsplott Prognos 2040 med och utan byggt scenario
etapp 1 inkluderande 5m skärmning mot järnvägen och 3m skärmning mot Enköpingsvägen.
Fasadnivåer väg- och järnvägstrafik

Nedan redovisas kartor med beräknad bullernivå från väg- och järnvägstrafik från bullerutredningen.
För mer detaljerade kartor, se bullerspridningskartor.

Fasadnivåer ekvivalent ljudnivå, skola etapp 1. Bild: Brekke & Strand

Fasadnivåer ekvivalent ljudnivå som inkluderar 5m skärmning mot järnvägen, 3m skärmning mot
Enköpingsvägen, cykelställ 4m, och 4m skärm vid skola etapp 1.
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Fasadnivåer ekvivalent ljudnivå, skola etapp 2. Bild: Brekke & Strand

Fasadnivåer ekvivalent ljudnivå som inkluderar 5m skärmning mot järnvägen, 3m skärmning mot
Enköpingsvägen, cykelställ 4m, utbyggnad etapp 2.

Fasadnivåer maximal ljudnivå, skola etapp 1. Bild: Brekke & Strand

Fasadnivåer maximal ljudnivå som inkluderar 5m skärmning mot järnvägen, 3m skärmning mot
Enköpingsvägen, cykelställ 4m, och 4m skärm vid skola etapp 1.
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Fasadnivåer maximal ljudnivå, skola etapp 2. Bild: Brekke & Strand

Fasadnivåer maximal ljudnivå som inkluderar 5m skärmning mot järnvägen, 3m skärmning mot
Enköpingsvägen, cykelställ 4m, utbyggnad etapp 2.
Industri bullerspridningskartor

Nedan redovisas kartor med beräknade bullerspridningskartor från industri tagna från
bullerutredningen. För mer detaljerade kartor, se bullerspridningskartor.

Industri bullerspridningskarta ekvivalent ljudnivå. Bild: Brekke & Strand

Bullerspridningkarta ekvivalent ljudnivå industri. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen
och 3m skärmning mot Enköpingsvägen.
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Industri bullerspridningskarta maximal ljudnivå. Bild: Brekke & Strand

Bullerspridningkarta maximal ljudnivå industri. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen
och 3m skärmning mot Enköpingsvägen.

Industri bullerspridningskartor

Nedan redovisas kartor med beräknade fasadvärden från industribuller tagna från bullerutredningen.
För mer detaljerade kartor, se bullerspridningskartor.
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Industri fasadnivåer ekvivalent ljudnivå. Bild: Brekke & Strand

Industri fasadnivåer ekvivalent ljudnivå industri. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen
och 3m skärmning mot Enköpingsvägen.

Industri fasadnivåer maximal ljudnivå. Bild: Brekke & Strand

Industri fasadnivåer maximal ljudnivå industri. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen
och 3m skärmning mot Enköpingsvägen.
Vibrationer
Som riktvärden för bedömning av vibrationer används Svensk Standard SS 460 48 61, ”Vibration och
stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”.
Riktvärden inomhus för komfortstörning

Vägd hastighet
mm/s

Måttlig störning
Sannolik störning

0,4-1,0
>1,0

Vägd
acceleration
mm/s2
14,4-36,0
>36,0

Mätningar av vibrationer har utförts på 8 punkter i den del av planområdet som föreslås för
bebyggelse. De vibrationskällor som beaktas är Mälarbanan samt vägtrafik på Enköpingsvägen. De
högsta vibrationerna som uppmättes låg på 0,11 mm/s. Inga vibrationer från järnväg överstigande
angivet värde för måttlig störning 0,4 mm/s har uppmätts. Inga vibrationer från vägtrafik överstigande
angivet värde för måttlig störning 0,4 mm/s har uppmätts.
Radon
Mätningar av markradon är inte utförda och normalt är inte detta ett problem när det finns ett mäktigt
lerlager som är tätande ovanpå berget och friktionsjorden. Dock kan det finnas delar av området i öster
som har ett tunnare lerlager och ligger nära områden med fast mark.
Den på platsen underliggande jordens urankoncentration har uppmätts av SGU’s nationella
geokemiska undersökningar. Den uppskattade radiumhalten på 55 Bq/kg ligger på gränsen mellan
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lågradonmark och normalradonmark vid anläggning ovan friktionsjord. För normalradonmark ska
konstruktioner uppföras radonskyddande. Det bör utredas vidare om markradon anses vara ett problem
för det som skall anläggas men tills vidare rekommenderas att konstruktionen utförs radonskyddad.
Översvämning
Genom att ha ett dagvattensystem som i första hand är öppet, med öppna dagvattenanläggningar och
öppna avledningsstråk, skapas ett större utrymme för utjämning av stora nederbördstillfällen än med
anläggningar och ledningsnät som är förlagda under mark.
Höjdsättning

För att hindra översvämningsskador höjdsätts området så att marken lutar bort från byggnaderna och
byggs med tydliga avledningsvägar mot dammar, diken och den nedsänkta fotbollsplanen.
Höjdsättningen av området bör säkerställa att inga instängda områden skapas utan att vatten ska kunna
avledas mot den nedsänkta bollplanen, mot diken och damm samt ut mot grönytor. Fortsatt utredning
kring dagvattenhanteringen inom området och höjdsättningen görs i samråd med varandra vid
projekteringen. Det är viktigt att se till att det finns sekundära avvattningsstråk vid långvarig eller
kraftig nederbörd som överstiger dimensionerad kapacitet, så att skador på byggnader undviks.
Området bör höjdsättas så att ytlig avrinning inte sker direkt mot järnvägen eller Trafikverkets trumma
under järnvägen även om vattnet så småningom kommer att ledas dit då det är utloppspunkten från
området.

Övergripande princip för höjdsättning och ytliga avrinningsvägar. Pilarna pekar i nedåtgående riktning. Illustration av WRS

Skyfall

Skyfall nuläge
Skyfallsmodellering har gjorts för ett 100-års regn med klimatfaktor 1,3 med ett så kallat CDS regn.
Figuren nedan visar det maximala vattendjup som uppstår inom planområdet under en simulering av
nuläget. I princip hela området riskerar att översvämmas i samband med skyfall, och de största
vattendjupen, drygt 1 m, uppstår i områdets sydöstra del.
Modellering visar även att vattnets flödesriktning i samband med den maximala
översvämningsutbredningen. Vattnet strömmar in i området genom trumman under Ginnlögs väg, men
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även genom ytlig avrinning över både Ginnlögs väg och Enköpingsvägen. Vattendjupen på dessa
vägbanor kan bli uppemot 0,2 m.
Vattnet lämnar planområdet via två vägar; dels genom trummorna under banvallen, dels genom ytlig
avrinning mot sydöst parallellt med järnvägsspåren. Flödet genom trummorna under järnvägen
presenteras i PM skyfall. Detta uppgår som mest till 4,1 m3/s vid nuvarande förhållanden.
Den ytliga avrinningen rinner parallellt med järnvägen och ansamlas på åkermarken sydöst om
planområdet. Vattnet däms mot banvallen, och då tillräckligt mycket vatten ansamlats börjar vatten
rinna över banvallen (ungefär vid tågdepåns östra ände). På banvallen blir vattendjupen som mest
omkring 0,6 m.

Maximala vattendjup inom planområdet i nuläget Pilarna visar vattnets flödesriktning. Illustration av SWECO.

Skyfall efter exploatering
I följande avsnitt presenteras de anpassningar av höjdsättning och övriga åtgärder för skyfallshantering
som tagits fram och som har inkluderats in skyfallsmodellering för att uppnå hanterbar översvämning.
En översikt visas även i figuren nedan.
Den höjdsättning och de åtgärder som krävs för skyfallshanteringen är följande:
• Höjdsättning (nivåer angivna i RH2000)
o Delar av radhusen som kan skadas av översvämning bör vara belägna som lägst på nivå +8,9 m.
o Gatan inom planområdet bör vara belägen som lägst på nivån +8,6 m för att undvika för stora
vattendjup. En höjdsättning av gatan som överskrider nivån +8,6 m (vilket är nivån som använts i
modellen) bör dock utredas ur ett skyfallsperspektiv då en höjning av vägen eventuellt kan medföra
dämningseffekter.
o Delar av pumpstationen som kan skadas av översvämning bör vara belägna som lägst på nivå +9,6
m.
o Delar av transformatorstationen som kan skadas av översvämning bör vara belägna som lägst på
nivå +9,25 m.
o Utloppströskeln i sydöst måste ha en tröskelnivå på +7,7 m, och sträcka sig från bullerplanket till
befintlig mark med samma nivå.
o Marken i öppningen i bullerplanket (från dammen till dike/trummor vid järnväg) måste ligga på +7,0
m.
• Trummor och diken
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o Befintlig trumma under Ginnlögs väg bör ersättas med två större bräddtrummor från pumpstationen
(dimension 1 600 mm) som ansluter till torrdamm/bräddiket söder om vägen.
o Två trummor (med dimension 1 600 mm) behöver anläggas mellan dagvattendammen och
dike/trummor vid järnvägen.
o Diket och marken längs sträckan från där kulvertarna under Ginnlögs väg kommer ut, fram till den
nedströms dagvattendammen måste utformas så att de kan avleda ett större vattenflöde utan att ge för
stora dämningseffekter uppströms. Diket och dess svämplan kan utformas på flera olika vis, men
måste designas så att det klarar av ett maximalt flöde motsvarande 14 m3/s. Det bedöms inte negativt
om flödeskapaciteten överskrider den som använts i skyfallsmodellen, dvs 14 m3/s. Mer detaljerad
utformning kan kontrolleras i senare skede i samband med projektering.
• Ett bullerskydd i form av bullerplank med öppningar behövs. Bullerplanken bör vara placerade så
avståndet mellan dessa är 10 m i öppningarna.

Översikt över höjdsättning och åtgärder som är viktiga för skyfallshantering inom planområdet. Illustration av SWECO.

Med den höjdsättning och de åtgärderna nedan bedöms översvämningsrisken inom planområdet kunna
hanteras. Detta avser risker för den planerade bebyggelsen, framkomlighet längs gata, pumpstationen
och transformatorstationen i området. Exploatering bedöms inte heller medföra någon nämnvärd
påverkan på uppströms eller nedströms liggande områden. Utöver detta förutsätts att diken och
dammar utformas enligt dagvattenutredningen.
Modelleringen visar att det inte förekommer någon översvämningsrisk för skolbyggnaderna eftersom
dessa enligt höjdsättningen är relativt sett högt belägna.
För att säkerställa framkomligheten inom området i samband med skyfall är det viktigt att
vattendjupen utmed den planerade gatan inte blir för stora. Det saknas idag nationella krav gällande
maximala vattendjup och framkomlighet, men en vanligt förekommande gräns för att säkerställa
framkomligheten för bland annat räddningstjänstens fordon är 0,2 m. Denna gräns har exempelvis
implementerats av Göteborgs stad (Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret., 2019). Om gatan
placeras på nivån +8,6 m blir de maximala vattendjupen utmed denna 0,2 m, vilket bedöms vara
tillräckligt lågt ur ett framkomlighetsperspektiv. Närmast Ginnlögs väg kan vattennivåerna bli något
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högre, men denna del av gatan har varit högre redan från början av utredningen pga anslutningen till
den befintliga vägen.
Vattennivåerna i området kring pumpstationen är som mest omkring +9,3 m. Delar av pumpstationen
som kan skadas av översvämning föreslås läggas på nivåer på som lägst +9,6 m för att få en viss
marginal till vattenytan.
Vattennivåerna i området kring transformatorstationen är omkring +8,95 m. Delar som kan skadas av
översvämning föreslås läggas på nivå som lägst +9,25 m för att få en viss marginal till vattenytan.
I samband med skyfall måste stora flöden passera genom planområdet. Diket och marken längs
sträckan från där kulvertarna under Ginnlögs väg kommer ut, fram till den nedströms
dagvattendammen måste utformas så att de kan avleda ett större vattenflöde utan att ge för stora
dämningseffekter uppströms samt säkerställa en tillräckligt snabb avrinning genom området. Flödet
genom denna del av planområdet uppgår som maximalt till 14 m3/s.
För att få ut vatten från området och begränsa vattendjupen gäller det att vatten kan ta sig från
planområdet till trummorna under järnvägen som leder bort avrinningen från området. Detta kan ske
genom trummorna under bullerplanket, men vatten behöver även kunna rinna dit ytligt. För detta
föreslås bullerplank anläggas med öppningar som tillåter ytavrinning att passera. Öppningarna mellan
planken måste ha en bredd på 10 m. För att säkerställa en tillräcklig ytavrinning bör marken i passagen
(från dammen till diket vid järnvägen) ligga på nivån +7,0 m.
Bilden nedanför visas maximala vattendjupen inom planområdet efter exploatering för ett 100-års regn
med klimatfaktor 1,3 med ett så kallat CDS regn.

Maximala vattendjup inom planområdet efter exploatering. Pilarna visar vattnets flödesriktning. Illustration av SWECO.

Områdespåverkan
I ovanstående figur ’maximala vattendjup inom planområdet efter exploatering’ visas vattnets
flödesriktning då översvämningsutbredningen är som störst. Vatten rinner in i planområdet vid
Ginnlögs väg i nordväst (genom trumma och som ytlig avrinning) samt över Enköpingsvägen i
nordöst. Ut ur området rinner vattnet antingen genom trummorna under banvallen eller som ytlig
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avrinning mot sydöst. Det är dessa upp- och nedströms belägna områden som hade kunnat riskera att
påverkas av exploateringen. Nedan beskrivs de åtgärder som föreslagits och viktiga aspekter som
måste beaktas för att förhindra och/eller minska eventuell områdespåverkan.
Uppströms i området norr om Ginnlögs väg kan de maximala vattendjupen förväntas öka ett fåtal cm i
en liten del av grönområdet precis norr om vägen (kring inloppet till trumman under Ginnslögs väg),
men översvämningssituationen för befintlig bebyggelse påverkas inte.
Föreslagen skyfallsåtgärd är att öka kapaciteten hos trumman som går under vägen genom att ersätta
den befintliga trumman med två trummor med dimensionen 1 600 mm. Trummorna föreslås leda till
ett bräddike som ligger parallellt med Ginnslögs väg och som leder till det huvudsakliga diket genom
planområdet. Det är dessutom viktigt att säkerställa att höjdsättningen inom planområdet inte gör att
tröskelnivån för den ytliga avrinningen höjs, tröskeln utgörs idag av Ginnlögs väg och marken precis
söder om vägen bör därmed vara lägre belägen än vägen.
I det uppströms liggande området norr om Enköpingsvägen medför exploateringen ingen ökning av de
maximala vattendjupen i samband med det analyserade skyfallet. I det vidare arbetet är det viktigt att
säkerställa att höjdsättningen inom planområdet inte gör att tröskelnivån för den ytliga avrinningen
höjs, tröskeln utgörs idag av Enköpingsvägen och marken inom planområdet precis söder om vägen
bör därmed vara lägre belägen än vägen.
Nedströms planområdet rinner en del av vattnet vidare genom trummorna under järnvägen. Flödet
genom trummorna efter exploateringen visas i skyfallsutredningen. Som mest uppgår flödet till 4,1
m3/s, vilket innebär att det maximala flödet genom trummorna under banvallen inte ökar till följd av
exploateringen.
Vatten kan också lämna planområdet som ytlig avrinning mot sydost. Avrinningen ut från området
påverkas av höjdsättningen och för att begränsa ytavrinningen föreslås en tröskel tillskapas vid
planområdets sydöstra gräns. Tröskeln bör ligga på nivån +7,7 m och den måste ansluta dels till
bullerplanket, dels till befintlig mark med motsvarande eller högre nivå. Med denna åtgärd fås en
väldigt begränsad ökning av de maximala vattendjupen nedströms. Vattendjupen över banvallen ökar
med som mest 3 cm, vilket kan jämföras med de ca 60 cm vatten som uppstår i nuläget. Detta
motsvarar således en ökning av de maximala vattendjupen på omkring 5%. Denna förändring bedöms
inte påverka konsekvensen av översvämningen nämnvärt efter de förutsättningar som råder. Det är
även möjligt att exploateringen kan medföra en minskad översvämningsrisk vid banvallen sydost om
planområdet i samband med mindre skyfall eftersom det tillskapas en tröskel ut från området. Detta
har dock inte utretts vidare med modellering.
En skillnad av den här storleksordningen (3 cm, vilket är skillnaden i vattendjup mellan nuläget och
exploateringen i området sydöst om planområdet) bedöms ligga inom spannet för de osäkerheter som
finns i antagandena som görs i modelluppbyggnaden. Skillnaden bör också sättas i relation till senare
moment i exploateringsprocessen, såsom anläggandet av åtgärder inom området. När åtgärderna
förverkligas i entreprenad av höjdsättning medför de manuella arbetena större osäkerheter för den
resulterande översvämningsrisken än den skillnad på ett fåtal cm som fås då de två modellerade
scenarierna jämförs. Alltså bedöms modellerade förändringar i storleksordningen 3 cm ligga inom
felmarginalen och bör inte tolkas som den faktiska utkomsten av denna exploatering.
Ytavrinningen från planområdet hade kunnat begränsas ytterligare med en ännu högre tröskel. Detta
hade medfört att mer vatten hållits kvar inom området med högre vattennivåer som följd, vilket i sin
tur hade medfört högre flöde genom trummorna under järnvägen.
Med den föreslagna utformningen bedöms inte exploateringen medföra någon nämnvärd påverkan på
uppströms eller nedströms liggande områden.
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Risken för utspolning av sediment från dammarna vid ett större regn kan minimeras genom lämplig
utformning av dammarna. Det handlar främst om flödeshastigheten genom dammen och specifikt den
nära botten. En översvämning av en damm behöver inte innebära att flödeshastigheten ökar om den
vattenförande arean ökar så motverkar det högre vattenhasighet.
Ras och skred
Stabilitetsberäkningar har gjorts i de geotekniska utredningarna för att visa vilka schaktdjup som kan
medföra ett skred. Ett förändrat klimat kommer inte att påverka dessa resultat. Om djupare schakter
ska genomföras kan det bli aktuellt med stödkonstruktioner eller andra åtgärder men då projekteras
dessa åtgärder med hänsyn till rådande jord- och vatten-förhållanden. Däremot kan schakter i samband
höga flöden eller kraftigt regn medföra stabilitetsbrott men detta hanteras också lokalt inom det
område som schakten sker.
Stabiliteten som beräknats för schakt för dagvattendammar påvisar att stabilitetskrav enligt TK Geo 13
uppfylls. Stabiliteten för färdigställd markförstärkt bullervall och dagvattendamm påvisar att ingen
skredrisk tillkommer då den kritiska glidytan ligger endast omfattar bullervallen och
dagvattendammen. Kritiska glidytor som omfattar järnvägsspåren sträcker sig inte till bullervallen.
Detta bör vara resultatet av att järnvägen i beräkningar inte är markförstärkt. Dessa beräkningar är
utförda utan hänsyn till markförstärkning under befintlig järnväg. Med markförstärkt järnväg är
således skredrisken inom området ännu lägre.
Farligt gods
En inledande riskanalys har gjorts för planområdet. Planförslaget uppfyller rekommenderade
riskavstånd mellan bebyggelse och väg respektive järnväg. Inga säkerhetshöjande eller
byggnadstekniska åtgärder behövs.
Planområdet innehåller dock områden som ligger inom riskavstånd som föreslås vara obebyggda.
Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till
risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällor. Området bör inte
utformas så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär att området inte ska innehålla
faciliteter som medför att personer kommer att befinna sig i området under en längre tid, som t.ex.
uteserveringar, lekplatser. Däremot kan utrymmena innehålla exempelvis parkeringsplatser i
markplan. Enstaka parkbänkar utmed ex. gång- och cykelstråk bedöms kunna accepteras.
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Principskiss bedömning åtgärder Kockbacka Gärde. Brandskyddslaget

För Ginnlögs väg behövs inget skyddsavstånd avseende farligt gods.
Mälarbanan

Transporter av farligt gods kan förekomma på Mälarbanan. Det bedöms främst vara olycksrisker
förknippade med Mälarbanan och olyckor med farligt gods som har påverkan på risknivån i
planområdet. Eftersom avstånd till Mälarbanan överstiger 30 meter bedöms urspårning eller tågbrand i
sig inte innebära någon risk för det aktuella planområdet. Urspårning i kombination med farligt gods
kan dock innebära en påverkan på området. Rekommenderade skyddsavstånd (50 meter)
uppfylls och det bedöms inte finnas några förutsättningar som innebär att det är motiverat med
längre skyddsavstånd eller säkerhetshöjande åtgärder på avstånd över 50 meter från järnvägen.
Planförslaget håller ca 75 meter mellan spårmitt och kvartersmark för bostad för att även ta höjd för
utbyggnad av fyrspår.
Utrymmen utomhus inom 50 meter från Mälarbanan bör utformas så att de inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade mot järnvägen, det vill säga inte i
skydd av någon bebyggelse. Bullerskyddet mot järnvägen kommer att ligga inom 50 meter från
järnvägen. De föreslås planteras men buskage på sidan mot järnväg för att inte uppmuntra till vistelse.
Enköpingsvägen

Enköpingsvägen är utpekad som sekundärled för farligt gods. Kommunen har lämnat in en hemställan
till Länsstyrelsen att ta bort klassningen av Sekundärled för Enköpingsvägen. Den är inte behandlad av
Länsstyrelsen.
På Enköpingsvägen är antalet transporter begränsat och påverkan på risknivån låg. Rekommenderade
skyddsavstånd på 25 meter till transportled för farligt gods bedöms kunna frångås. Med hänsyn till
försiktighetsprincipen och erfarenhet från tidigare projekt bedöms i riskutredningen att ett
skyddsavstånd på minst 15 meter bör hållas till bebyggelse och att byggnadstekniska åtgärder kan
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behöva vidtas upp till 25 meter från vägen. Om vägen får en ändrad klassning bedöms det inte skäligt
att ställa krav på skyddsavstånd till vägen. Detta eftersom de verksamheter som idag möjligen
genererar transporter förbi Kockbacka Gärde har närmare till andra rekommenderade transportleder.
Bebyggelse tillåts inte närmare Enköpingsvägen än 25 meter. Därför behövs inga särskilda krav ställas
gällande utrymningsvägar.
Med hänsyn till försiktighetsprincipen bör utrymmen utomhus inom 25 meter från Enköpingsvägen
utformas så de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade
mot väg, det vill säga inte i skydd av någon bebyggelse. Parkering, gångväg och enstaka sittbänkar får
placeras inom detta område. Planförslaget innehåller bullervall samt gång- och cykelväg inom 25
meter från Enköpingsvägen.
Här kan det dock med hänsyn till försiktighetsprincipen vara aktuellt med vissa åtgärder, förutsatt att
vägen behåller sin klassning som sekundär transportled för farligt gods. Utgår klassningen av vägen är
bedömningen att bebyggelse kan uppföras utan krav på skyddsåtgärder.
Övriga risker
Vid bullerskyddet kommer även staket anläggas för att förhindra att människor kommer in på
spårområdet. Gång- och cykelbron utrustas med skydd på sidorna över spåret enligt krav från
Trafikverket. Staket samt mitträcke behöver även uppföras vid den nya busshållplatsen vid Ginnlögs
väg.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Verksamhetsområdet behöver
utökas för att omfatta planområdet i samband med planens genomförande.
Dagvatten som uppstår inom planområdet
Med planerad exploatering förväntas hårdgörningsgraden i planområdet att öka. Den reducerade arean
beräknas öka från 1,1 ha till ca 4,9 ha i och med planerad exploatering. Beroende på val av utformning
och andel hårdgjorda material som används kan den reducerade arean efter exploatering komma att
ändras.
Det dimensionerande dagvattenflödet förväntas öka inom planområdet från ca 160 l/s till ca 1 770 l/s
vid ett 20-årsregn. Detta beror på ökad hårdgjord yta inom planområdet samt ökad regnintensitet till
följd av förväntade klimatförändringar (klimatfaktorn).

Resultat av beräknad avrinning (flöden) för regn med återkomsttid på 20 år och 100 år för nuläge och efter exploatering utan
införda dagvattenåtgärder.
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Mängderna som redovisas för scenariot ”efter exploatering” är utgående mängder från området utan hänsyn tagen till införda
dagvattenåtgärder.

Mängderna som redovisas för scenarierna ”efter exploatering” är utgående mängder från området med hänsyn tagen till
införda dagvattenåtgärder. Kursiva mängder överstiger nulägets värden inom ett avrundningsfel.

Föreslagna åtgärder innebär att dagvattnet renas och att mängderna av alla ämnen utom kadmium
minskar jämfört med nuläget. Mängden kadmium riskerar att vara lika eller möjligtvis något högre än i
nuläget. Dock är mängden kadmium inom ett avrundningsfel jämfört med nuläget.
I beräkningarna är det dock inte medräknat att alla LOD-anläggningar leds vidare till
dagvattendammen i parken. Dammen är dimensionerad för hela planområdet och viss efterföljande
rening skulle därmed kunna tillgodoräknas. Rening i dammar sker främst genom sedimentation, då
dagvattnet som passerat LOD-anläggningarna kan antas vara relativt partikelfritt så är det osäkert hur
mycket extra rening som kan tillgodogöras i dammen i parken. För att dammen ska kunna bidra med
ytterligare rening utöver LOD-anläggningarna föreslås att efter en inledande sedimentationsdel (i
dammen i parken) så utformas en grundare remsa som planteras med växter för en ytterligare filtrering
av vattnet.
Dagvattenåtgärder

Övergripande förslag

En sedimentationsdamm föreslås att anläggas inom planområdet, norr om Ginnlögs väg, för rening av
det dagvatten som kommer från det stora avrinningsområdet som mynnar i det befintliga huvuddiket
inom planområdet (riktning norr – söder). Utloppet från sedimentationsdammen leds via ett öppet dike
genom planområdet och ansluts eventuellt till föreslagen dagvattendamm i den södra delen av
planområdet. Större flöden än så bräddar förbi pumpstationen och leds in i planområdet söder om
Ginnlögs väg via kulvertering och sedan ut i ett öppet dike.

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003

Planbeskrivning

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Planbeskrivning Antagande Kockbacka gärde nr 2003

Sida 49 av 74

För dagvattnet som tillförs det befintliga tvärgående diket (riktning nordöst – sydväst) från
Kockbackadammen som är placerad norr om Enköpingsvägen föreslås att dagvattnet från den
fortfarande leds i ett öppet dike, med bibehållen vattenföring, men att diket meandras och sedan
eventuellt ansluts till föreslagen dagvattendamm i den södra delen av planområdet.
LOD-anläggningarna som föreslås är valda samt dimensionerade för att bidra med rening av
dagvattnet motsvarande 20 mm avrunnen nederbörd. Förslaget ger en god möjlighet till rening samt
kan med föreslagen utformning medföra utjämning av dagvattnet så att utgående flöde inte ökar
jämfört med nuläget vid ett 20-årsregn.

Kartillustrationen visar föreslaget lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD-anläggningar) för den nya bebyggelsen.
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Dagvattendammar och diken

Kartillustration visar föreslagen placering och dimensioner för dagvattendammar och diken.

Förutom LOD-anläggningarna för ny bebyggelse, föreslås dagvatten från befintlig bebyggelse inom
avrinningsområdet ledas till en inledande sedimentationsdamm, som placeras i den norra delen av
planområdet. Observera att både diken och dammar då och då kan komma att torrläggas eftersom
vattentillgången påverkas av nederbörden och avdunstningen i avrinningsområdet vilken fluktuerar
under året. I de fall dammarna schaktas fram med en botten under utgående vattengång kommer de
inte att kunna tömmas med självfall. Om de behöver tömmas vid till exempel skötselåtgärder måste
det ske med dränkbara pumpar.

Föreslagen placering, storlek och lämpliga höjder för vattenyta, dammbotten och bräddutlopp (maximal vattenyta).

I parken inom planområdet föreslås en dagvattendamm. Den föreslås placeras i den södra delen av
planområdet, se bild ovan. Dammen föreslås dimensioneras för rening av hela planområdet för att
kunna fungera som enskild lösning vid behov. I en damm med en permanent vattenyta sker enbart
rening, ingen större utjämning. Därför föreslås dammen även att utformas med en reglerbar vattenyta
och ett dämt utlopp med överfall/bräddning för att även skapa en utjämningsvolym ovanpå den
permanenta dammen.
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Dagvattenåtgärder för skolan

Växtbäddar
Takdagvattnet som avrinner från skolbyggnadens takytor söderut leds till nedsänkta växtbäddar (även
kallad regnträdgård) som placeras i anslutning till byggnaderna, antingen intill fasad eller lite längre
söderut (nedströms) men att vattnet då leds från stuprör i rännor ytledes in i de nedsänkta
växtbäddarna.

Till vänster exempel på utformning av nedsänkta växtbäddar med trädplantering i anslutning till gata, gång- och cykelväg och
parkering. Foto: WRS

Dagvatten från skolbyggnadens tak som avleds via stuprör med utkastare norrut föreslås ledas ner i en
skelettjord på torgytan direkt norr om skolbyggnaden. Skelettjorden planteras med träd eller buskar
men kan delvis vara överbyggd av marksten eller liknande, så länge trädens levnadsmiljö gynnar deras
tillväxt.
Träd och planteringar i skelettjordar
Dagvattnet från gång- och cykelvägarna och parkering inom skola och hårdgjord yta norr om
skolbyggnaden föreslås ledas till träd och planteringar som planteras i skelettjordar vilka anläggs i
direkt närhet till ytorna, se bild ovan till vänster för exempel. Skelettjordarna där det är möjligt anläggs
så att skelettjordslagrena kommunicerar med varandra. Skelettjordar avskiljer främst partikelbundna
föroreningar, med en total reningseffekt på 50–90 procent.

Exempel på gatuutformning med trädplantering. Foto: WRS

Genomsläpplig beläggning
Där parkeringarna inom skola och hårdgjord yta är det viktigt att ytorna höjdsätts så att de lutar mot
planteringarna. Alternativt kan vattnet ledas ner i brunnar och in i planteringarna via ledning. Det är
dock önskvärt att även ha möjlighet till ytledes avrinning mot planteringarna i skelettjord.
Parkeringsytorna kan även anläggas med någon form av genomsläpplig beläggning, t.ex. marksten
med genomsläppliga fogar eller grus. En kombination av genomsläpplig beläggning och avledning till
växtbäddar är också möjlig. Genomsläppliga beläggningar läggs på ett luftigt bärlager som både ger

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003

Planbeskrivning

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Planbeskrivning Antagande Kockbacka gärde nr 2003

Sida 52 av 74

viss fördröjning och rening. Magasinering av dagvatten möjliggörs om det underliggande lagret har
god porositet, förslagsvis anläggs det med makadam utan nollfraktioner som ger en porositet på 30%.

Exempel på parkering med genomsläpplig beläggning. Foto WRS.

Nedsänka grönytor
Dagvatten från den hårdgjorda och den semihårdgjorda delen av skolgården söder om skolbyggnaden
föreslås omhändertas genom att ledas till den nedsänkta gräsbeklädda bollplanen. Bollplanen bör
dimensioneras för att kunna infiltrera regn upp till ett dimensionerade 20-årsregn från anslutna ytor
(skolgård och idrottssalens tak) för att medföra rening och fördröjning medan större regn innebär att
ytan svämmas över tidvis. Bollplanen blir en så kallad multifunktionell yta som i normalfallet används
för idrott och lek men vid större regn även tillåts ställas under vatten/översvämmas för att möjliggöra
fördröjning.
Ytorna sänks ner något för att möjliggöra magasinering och utformas med förstärkt infiltrering och
bortledning via dräneringsledning, se bild nedan. Ytorna bör även utformas med en bräddbrunn
kopplad till dräneringsledningen med inlopp i samma höjd som maximal tänkt vattenyta (samma
princip som för de nedsänkta växtbäddarna). Bortledning kan även ske via öppna diken vilket bidrar
till viss rening.

Exempel på nedsänkt grönyta som vid torrväder kan användas för bollek eller spontana aktiviteter men som vid
nederbördstillfällen fungerar som utjämning och bidrar med rening. Foto: WRS.

Övriga skolytor, de som planeras för gräsytor och planteringsytor föreslås inte utformas med någons
speciell dagvattenhantering. De ytor som höjdmässigt går att avleda till bollplanen föreslås göra det,
övriga ytor höjdsätts så att de leds ner mot planerade diken och damm så att ytlig avrinning vid skyfall
leds dit. Övriga grönytor skulle också kunna utformas med vissa nedsänkta partier, men det är inte
nödvändigt ur dagvattenhanteringssynpunkt. En sådan utformning medför dock en ökad möjlighet till
magasinering av större volymer och därmed en ökad utjämningskapacitet av flödena. En nedsänkt
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grönyta är en skålformad gräsyta där vatten tillfälligt tillåts översvämma marken vid intensiva regn, se
bilderna nedan. Ytan fungerar då som utjämningsmagasin. Ytorna bör även utformas med en
bräddbrunn kopplad till dräneringsledningen med inlopp i samma höjd som maximal tänkt vattenyta
(samma princip som för de nedsänkta växtbäddarna). Bortledning kan även ske via öppna diken vilket
bidrar till viss rening.

Två exempel på skålade ytor (nedsänkt grönyta) i stadsnära miljö som även kan inbjuda till lek. Foto: WRS.

För barnens säkerhet är det viktigt att utforma en ev. nedsänkt yta så att det maximala vattendjupet
som kan uppträda är grunt. Utöver det bör gårdsytan utformas med så mycket gröna ytor som möjligt
ur dagvattensynpunkt och ur trevnadssynpunkt för skolelever och -pedagoger. Exempel på lämpliga
material på skolgården är t.ex. gräs, sand eller barkflis.
Generellt bör kantstenar till planteringar och gröna ytor undvikas alternativt anläggs de med släpp i
kantstenen så att dagvatten ytledes kan avledas till dessa ytor.
Dagvattenåtgärder för bostäder

Grönyta med förstärkt infiltration
Takdagvattnet från kvartersmark inom bostadsområdet föreslås ledas ut i grönyta som utformas med
förstärkt infiltration, se bild nedan. Bostadsområdet bör höjdsättas så att ytlig avrinning kan ske
antingen mot dike och damm eller mot bollplanen för att undvika risk för översvämning vid
bostäderna.
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Exempel på hantering av takdagvatten genom infiltration i grönyta samt ytlig avledning mot svackdike/infiltrationsstråk.
Fotot: WRS

Beroende på hur parkeringsplatser placeras ut (i anslutning till varje bostad eller som samlade
parkeringar) kan olika alternativ för hantering vara olika bra lämpade. Om parkeringarna anläggs invid
varje fastighet och om det är möjligt höjdmässigt bör parkeringarna höjdsättas så att lutar ut mot
grönytorna och gräsmattorna på respektive fastighet. Alternativt kan parkeringsplatserna höjdsättas så
att de lutar ut mot lokalgatan som i sin tur avvattnas till träd i skelettjordar längs med hela gatan.
Andra möjliga alternativ på utformning är genomsläpplig beläggning.
Dagvattenåtgärder för gator, gång- och cykelvägar

Dagvattnet från lokalgatan (och den nya rondellen i Ginnlögs väg) föreslås tas omhand i träd i
skelettjordsplanteringar längs med lokalgatans norra sida. Höjdsättningen bör medföra ytlig avrinning
från lokalgatan samt eventuellt (beroende på val av hantering och möjlig höjdsättning av
parkeringsytorna, se stycket ovan) från bostadsparkeringar ner till skelettjordsplanteringarna.
För de delar av lokalgatan där det är möjligt föreslås höjdsättningen göras så att vattnet vid större regn
än vad skelettjordarna dimensioneras för leds ytligt till bollplanen för ytterligare fördröjning. För de
delar där det inte är möjligt höjdmässigt föreslås att de istället anläggs så att ytlig avrinning vid större
regn än dimensionerande regn kan ske mot diken och dammen.
Dagvattnet som avrinner från tomterna och kvartersmarken söderut, föreslås efter utjämning och
rening i grönytorna inom respektive fastighet, ledas till diket som planeras att förläggas strax söder om
bostadsområdet med slutdestination i dagvattendammen.
Nedsänkta ytor

Det är viktigt att inte skapa instängda områden som kan medföra översvämningar och skador på
byggnader vid större regn, detta görs främst genom markytans höjdsättning. Marken bör luta bort från
byggnaderna och ut mot de delar av skolgården som inte är hårdgjorda och mot parkytorna.
Den nedsänkta bollplanen används som ett fördröjningsmagasin vid regn som överstiger kapaciteten i
övriga LOD-anläggningar inom skolområdet. Alla ytor som är möjliga att avleda ytledes mot
bollplanen föreslås göras så.
Föreslagna nedsänkta ytor kan också användas för utjämning av större regn. Viktigt är dock att de
anläggs med en bräddmöjlighet samt att höjdsättningen av marken runt om medför att vattnet kan
avrinna ytledes mot ytor som inte är känsliga för översvämning och tidvis stående vatten.
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Genom att ha ett dagvattensystem som i första hand är öppet, med öppna dagvattenanläggningar och
öppna avledningsstråk, skapas ett större utrymme för utjämning av stora nederbördstillfällen än med
anläggningar och ledningsnät som är förlagda under mark.
Dagvatten som uppstår utanför planområdet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken. Syftet med
programmet är att skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-området
Broviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Syftet är också att föreslå lämpliga åtgärder inom
avrinningsområdet som syftar till att minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och därigenom
skapa bättre vattenkvalité i Broviken. Ett av de områden som kommer att pekas ut i
åtgärdsprogrammet är Kockbacka gärde.
Det går två djupa diken genom området där ena diket kommer från gamla Bro och avvattnar stora
delar av gamla Bro och delar av Finnsta. Det avrinningsområdet saknar dagvattenrening och är därför
extra viktigt att åtgärda. Det andra diket kommer från Rosenängarna och har passerat en
dagvattendamm. Uppströms planområdet, norr om Ginnlögs väg, finns ett stort avrinningsområde som
i nuläget leds in i planområdet via ett av de befintliga dikena.
I dagvattenutredning del 2 finns förslag på rening av det dagvattnet i en separat sedimentationsdamm
innan vattnet sedan leds genom planområdet i ett nytt dikessystem. Uppströms planområdet, nordöst
om Enköpingsvägen, finns ett mindre avrinningsområde som i nuläget leds till en dagvattendamm,
Kockbackadammen. Utloppet från Kockbackadammen leds sedan in i befintligt dike i planområdet. I
och med planerad exploatering av planområdet kommer diket att flyttas, men även i framtiden fylla
nulägets funktion som bortledning av utgående vatten från Kockbackadammen.
Dagvattenutredningen ger även översiktligt förslag på ett gemensamt avledningssystem med dagvatten
från bebyggelsen som planeras inom planområdet och tillflödet från den befintliga
Kockbackadammen. Kockbackadammens utlopp leds till ett tvärgående dike inom planområdet innan
det ansluts till det större diket som löper genom planområdet.
Avvattningen av planområdet sker via Trafikverkets trummor under järnvägen i den södra delen av
planområdet. Dagvattenanläggningarna medför möjlighet till flödesutjämning för att inte öka utgående
flöden till trumman vid ett 100-års regn från planområdet.

Avrinningsområde för det dagvatten som leds genom planområdet via befintliga diken. Karta av WRS.

De befintliga dikena som avvattnar området idag utgör även områdets lågstråk, hit avrinner vattnet
från området för att sedan samlas upp i det större diket i mitten som avvattnas söderut, mot kulverten
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under järnvägen. Vid exploatering av området och en eventuell igenläggning av dikena är det viktigt
att skapa nya ytliga avvattningsvägar i området så att vattnet kan avledas till tänkta
dagvattenanläggningar och sedan även avledas därifrån.
I nuläget genomgår dagvattnet från det tekniska avrinningsområdet ingen direkt rening, att anlägga en
eller flera dammar medför därför en positiv effekt på utgående mängder till recipienten jämfört med
nuläget. Reningseffekten av dammar som föreslås för dagvatten som uppstår utanför planområdet
kommer att minska samtliga ämnen som har utretts.

Beräkning av reningseffekt för dagvatten som uppstår utanför planområdet genom rening inom planområdet.

Förslag till åtgärder

Dagvatten från befintlig bebyggelse som ligger utanför planområdet föreslås ledas till en inledande
sedimentationsdamm, som placeras i den norra delen av planområdet. Sedimentationsdammens utlopp
övergår i ett meandrande dike som sedan leds in i en avslutande dagvattendamm med två eller fler
zonindelningar.
Pumpstationen föreslås dimensioneras för att kunna pumpa ett delflöde av totaltflödet från
avrinningsområdet vid ett dimensionerande 20-årsregn. Lämpligt pumpflöde bör arbetas fram under
projekteringen, det har under utredningens gång diskuterats pumpflöden i storleksordningen 300 l/s.
Pumpstationen behöver utrustas med en bräddning. Föreslagen bräddning är en kulvert under Ginnlögs
väg som sedan leds ut i en torrdamm/dike som ansluts till utloppsdiket från sedimentationsdammen.
Bräddikets bottennivå behöver anpassas efter vattengång i anslutande bräddledning från
pumpstationen.
Sedimentationsdammens utlopp utgörs av ett öppet dike, eventuellt med utlopp till ledning och
reglerbrunn innan utlopp till ett öppet dike. Det öppna diket leds sedan under vägbron (Ginnlögs väg)
och in i den större delen av planområdet ner mot den planerade dagvattendammen.
Den avslutande delen, dammen i parken, anläggs främst med tanke på estetiska och pedagogiska
syften. Här kan besökare uppleva att vattnet har renats genom att vattnet ser klart och rent ut. Även för
driftpersonal kan klarvattendammens siktdjup och vegetation ge indikation på dammens funktion.
Dammen dimensioneras dock för att kunna rena och, tillsammans med bollplanen inom skolområdet,
utjämna åtminstone ett 20-årsregn för hela planområdet.
Utloppet från Kockbackadammen är idag anslutet, via en dagvattenledning under Enköpingsvägen, till
det tvärgående diket inom planområdet. Diket föreslås flyttas och meandras genom det planerade
parkområdet.
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Sedimentationsdammen placeras mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen. Bild WRS och Topia.

Yt-och volymbehov för dagvattendamm avseende rening av dagvatten från det tekniska avrinningsområdet. Den permanenta
vattenvolymen är beräknad utifrån ett genomsnittligt vattendjup på 1m.

Dikesföretag
Inom planområdet har det funnits två dikningsföretag som har blivit upphävda. Mark- och
miljööverdomstolen beslutade i 2021 att dikesföretag Brogård-Nygårds skulle upphävas. Domen van
laga kraft 2021-11-05. Dikningsföretaget Kockbacka-Sandabergs har upphävts i Mark- Och
miljödomstolen 2019.

Vatten och avlopp
Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten. De ledningar som
ligger inom planområdet kommer att flyttas i samband med att planen genomförs och placeras i
gatuområdet.

Värme
Fjärrvärmeledning ligger intill och inom planområdet vilket gör det möjligt att ansluta till fjärrvärme.

El, tele, bredband
Ledningar för el, fiber och tele finns inom planområdet vilket ger förutsättningar för att ansluta
planområdet. Ledningarna bedöms inte påverkas av planens genomförande. Ett område reserveras för
transformatorstation för el utmed lokalgatan.

Avfall
Avfallshantering inom området ska följa regler i kommunens avfallsföreskrifter och anpassas till det
insamlingssystem som gäller för respektive bostadstyp. Framkomligheten för både hämtningsfordon
och hämtningspersonal ska beaktas. Krav på utformning av vägar för tunga transporter med genomfart
eller vändplan för att utesluta backning ska beaktas.

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003

Planbeskrivning

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Planbeskrivning Antagande Kockbacka gärde nr 2003

Sida 58 av 74

Skola

Inom skolområdet ska avfallsutrymme planeras inom byggnader eller i separata miljöhus. Placeringen
av miljöhusen inom området ska ge bra tillgänglighet både för hämtningspersonal och
avfallsavlämnare (t.ex. kökspersonal) samt även trafiksäkerhet. Sopbilen ska kunna vända utan att
backa samt köra inom området där barnen inte vistas. Samma regler gäller även för slambil som ska
tömma fettavskiljare vid skolkök.
Bostäder

I villaområden gäller sortering av hushållsavfall i 8 fraktioner vid fastighet. Sorteringen sker i två 370
liters fyrfackskärl vars uppställningsplats ska planeras inom fastighet/tomt. Uppställningsplats för
båda kärl har bredd 180 cm, djup 100 cm, höjd 110 cm, höjden med öppet lock är 180 cm.
Inom planområde med flerbostadshus gäller kvartersnära gemensamma sorteringsplatser för avfall
inom 50 meter från byggnader. Avfallsutrymme ska dimensioneras med hänsyn till antal hushåll och
veckotömning av avfallsfraktioner.

Konsekvenser av planens genomförande
Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplanen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan för aspekten hushållning med
naturresursen jordbruk. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas därför tematiskt till att behandla
miljöaspekten hushållning med naturresurser och påverkan på skyddade områden. Slutsatserna från
miljökonsekvenserna gällande frågan om att bebygga jordbruksmark sammanfattas under denna
rubrik. Övriga miljökonsekvenser beskrivs under rubriken miljökonsekvenser.
Beskrivningen av konsekvenserna nedan är en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.
Jordbruksmark
Planområdet består av jordmark klass 5, på en skala 1–10 där 10 är den bördigaste marken.
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Översiktskarta över Bro med åkermarksgradering enligt 1976 års klassificering. Skrafferade fält visar de områden som brukas
idag. Källa: Länsstyrelsens GIS-tjänst 23 februari 2021.

Alternativutredningen för lokalisering av skola som utfördes för den här detaljplanen har
jordbruksmarkens lokala, regionala och nationella värde. I Upplands-Bro kommun finns stora arealer
jordbruksmark. I ett lokalt perspektiv kan därmed antas att bortfallet av aktuell åkermark inte på sikt
innebär några konsekvenser för den lokala livsmedelsförsörjningen inom kommunen. Nationellt
bedöms konsekvenserna bli små då värdet av jordbruksmarken är litet och produktionsfördelar med
större sammanhängande marker inte ges på aktuell plats. Planförslaget bedöms dock kunna innebära
måttligt negativa konsekvenser för den regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv,
om behovet av regional självförsörjning ökar i framtiden.

Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark finns risk att även andra
marker i närliggande områden tas ur bruk. Möjligheterna finns för kommunen att fortsatt arrendera ut
kvarstående marker för jordbruk
Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större skola i Bro samt
lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk för dessa inte kräver ytor i hela
området finns ytor kvar för andra behov, bostäder föreslås därför inom planen. Det finns idag ett
behov av fler bostäder både regionalt och lokalt. Det är ur ett jordbruksperspektiv viktigt att
bostadsutbyggnad genomförs på ett väl avvägt sätt för att minska behovet av ianspråktagande av
jordbruksmark i andra delar av regionen.
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vistelseytor utomhus som efterfrågas. Det kommer även föreligga behov av tillfälliga
utbildningsplatser i genomförande-skedet.
I alternativ 3 ges möjligheter att stärka tätorten söder om järnvägsspåret med ny skola. Att marken är
detaljplanerad gör att förutsättningarna är klara för hur skolor kan utvecklas. Skoltomterna inom
detaljplan är dock inte tillräckligt stora för att enskilt klara samma behov som primäralternativet kan.
Om samtliga skoltomter tas i anspråk kanske det kan vara möjligt, men då blir ny skola utspridd på
flera byggrätter inom detaljplanen. Att marken dessutom inte har kommunalt ägande medför en
process och beslut om att hyra eller köpa mark för utveckling av skolor inom de ramar som gällande
detaljplan sätter.
Alternativ 4, 5 och 6 som är belägna på kommunal mark har liknande förutsättningar och
begränsningar. Att lokalisera skola på dessa platser medför att värdefull natur/parkmark tas i anspråk
för att möjliggöra skola inom tätorten. Den utpekade skogsmarken och Finnstaparken är centrala
rekreationsmiljöer med mycket hög funktion för ekologisk- och social hållbarhet i Bro tätort. De
innehåller dessutom stora kulturmiljövärden i form av fornlämningar. Fornlämningar skyddas under
kulturmiljölagen och är likt jordbruksmark ett allmänt intresse. Det bidrar till att platserna sannolikt är
olämpliga att allokera en ny skola på. Dessa alternativ medför troligtvis större behov av ekonomiska
investeringar i infrastruktur än i primäralternativet.
Slutsatsen av alternativutredningen är att planförslagets lokalisering har stora fördelarna i form av
rådighet över marken, möjlighet till förtätning och sammanlänkning inom tätorten, ekonomiska
aspekter samt inte minst möjlighet att skapa samband och social hållbarhet i koppling till skola,
dagvatten och möjlig annan verksamhet. Utredningsområdet utgör en naturlig utvidgning av befintlig
tätortsmiljö och bebyggelse. Att tillskapa möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga
bland annat en ny skola samt möjliggöra hållbar dagvattenhantering för tätorten bedöms vara ett
prioriterat samhällsintresse som bäst kan tillgodoses inom utredningsområdet Kockbacka gärde.

Miljökonsekvenser
Andelen hårdgjorda ytor på platsen kommer att öka om den bebyggs. Visserligen består marken av
lera, vilket ger en liten infiltration, men mängden vatten som transporteras bort från området kommer
att öka. Dagvatten från exploateringen inom området föreslås renas och fördröjas genom LOD.
Dagvatten från områden utanför planområdet som inte renas idag föreslås renas och fördröjas genom
dagvattendammar. Detta ger ett renare vatten som når Mälaren och på sikt kan medverka till färbättrad
vattenkvalitet. Dagvattenåtgärderna bedöms öka förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna
för vattenförekomsten eftersom belastningen av förorenande ämnen minskar betydligt.
Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig utgöra ett
samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvatten-hanteringen och platsen anses
vara lämplig för detta ändamål. Idag sker ingen rening av dagvatten från gamla Bro och Kockbacka
gärde. Till utredningsområdet rinner idag vatten från både Gamla Bro, Ekboda och Finnsta. Någon
annan yta där rening och fördröjning kan göras för detta vatten finns inte. Planen kommer därför att då
en positiv påverkan på vattenkvaliteten i Mälaren och förbättrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormen för vatten i Mälaren-Görväln.
Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för vattenförhållandena. Natura
2000-områdets värden bedöms inte påverkas jämfört med nuläget. Under byggtiden behöver särskild
hänsyn tas för att säkerställa att utsläpp till recipienten av vatten innehållande föroreningar eller höga
halter sediment inte sker.
Förslaget bedöms öka den biologiska mångfalden i och med att dikena görs om till meandrande diken
och att dammar uppförs samt att ny växtlighet och andra åtgärder ger bättre förutsättningar för ett
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varierat växt- och djurliv. Den växtlighet som föreslås kan hjälpa till att förbättra lokalklimatet genom
skugga, temperaturreglering och vattenupptag.
Områdets läge i utkanten av Bro riskerar att öka andelen bilresor. Möjligheten att samordna bilresor
med pendling kan möjligen öka då området ligger ganska nära pendelparkering för de som ändå reser
till tågstationen med bil. Det kommer också vara möjligt att åka med buss. Antalet bilrörelser kommer
att öka på Enköpingsvägen och Ginnlögs väg som en konsekvens av planens genomförande. Detta
medför ökat omgivningsbuller, ökade utsläpp och ökad energiåtgång såsom ett ökat bilåkade alltid
medför. Mobilitetsåtgärder i samband med att skolan öppnar och kontinuerliga mobilitetsinsatser samt
trafikutbildningar för elever kan öka antalet barn som kan ta sig till skolan med cykel eller till fots.
Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större skola i Bro samt
lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk för dessa inte kräver ytor i hela
området finns ytor kvar för andra behov, bostäder föreslås därför inom planen. Det finns idag ett
behov av fler bostäder både regionalt och lokalt. En blandning av markanvändningar där närhet mellan
skola och bostad finns minskar andelen bilresor.
En förbättring av gång och cykelnätet genom området ger ökade möjligheter att ta sig fram till fots
eller cykla. Det i sin tur kan bidra till ett mer hållbart resande.

Ekonomiska konsekvenser
Detaljplanen medger en expansion av Bros centrala delar med skola, parkmark med tillgång till
rekreation och bostäder. I omgivningen finns god kollektivtrafik. Det finns möjlighet att ansluta till
befintliga tekniska system. Detaljplanen innebär en rationell och ekonomiskt fördelaktig komplettering
av Bro. Planen medför ökade driftskostnader för allmänna platser för kommunen då parkområde, nya
gator och nya cykelvägar anläggs.
Med exploatering av Trädgårdsstaden och Tegelhagen i koppling till Ginnlögs väg kan det innebära
relativt tät trafik under förmiddagens och eftermiddagens maxtimme. Vid exploatering av skolan samt
maxscenario kan åtgärder krävas för att förbättra kapaciteten och framkomligheten
Efter utbyggnad kan det behövas ytterligare åtgärder för fler kopplingar med gång- och cykelvägar
samt åtgärder för tex hastighetssänkning eller trafiksäkerhet, vilket innebär en kostnad för kommunen.

Sociala konsekvenser
Det föreslagna området ligger i utkanten av samhället och för att skapa trygghet på den platsen krävs
att människor rör sig naturligt i området under dagar, men också på kvällar och helger. Bostäderna ger
en större möjlighet för att fler människor ska kunna passera i området. Parkområdet ger möjlighet för
människor att uppehålla sig och att människor vill ta sig dit för rekreation. Om idrottssalen hyrs ut till
föreningar under kvällstid ger det också en ökad trygghet och vuxennärvaro efter att skolans
verksamhet slutat för dagen. Allmänna gångstråk i närheten av bebyggelsen kan också hjälpa till med
detta. Parken i planområdet har möjlighet att bidra med ökade möjligheter till rörelse och motion.
Eftersom området ligger i direkt anslutning till Bro IP finns det möjlighet att för skolan att dra nytta an
närheten till IP exempelvis under friluftsdagar. Gång- och cykelbron över järnvägen binder samman
Kockbacka gärde med Bro IP och kopplar även samman idrottsplatsen med östra Bro på ett tydligare
och tryggare sätt.
Placeringen av en skola på Kockbacka gärde kommer att medföra nya resmönster genom Bro och
kommer framförallt påverka Enköpingsvägen. Risken är stor att biltrafiken ökar. Det kommer också
medföra en ökad trafik av cyklister och gående vilket kommer att öka antalet personer som passerar
övergångsställen i anslutning till området. Det är viktigt att trafiklösningarna fokuserar på trygg och
säker skolväg.
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Enligt riskanalysen är risken för olyckor liten i och med att bebyggelsen håller rekommenderade
skyddsavstånd. För de platser som ligger inom skyddsavståndet är det viktigt att de utformas så att de
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta gäller framförallt platsen framför entrén till skolan.
Bebyggelsen och vallar kommer att påverka landskapsbilden eftersom platsen idag är öppen och
obebyggd. En ny typ av landskapsrum skapas. Skolan kommer att förstärka entrén till Bro och ge ett
positivt inslag och identitet till platsen.
Parken i området kan möjliggöra och uppmuntra till rörelse för fler som bor i Bro, vilket skulle kunna
ge positiva hälsoeffekter för folkhälsan. Karaktären på parken kan också ge en möjlighet till rekreation
och upplevelse.
Området är påverkat av buller från flera håll. Alla riktvärden för skola och bostäder klaras, men det
finns ändå en risk att upplevelsen av platsen kan vara att den periodvis är ljudstörd på grund av att
människor uppfattar ljudmiljöer olika. Trots detta så är bedömningen att en bra ljudmiljö skapats och
att upplevelsen kan vara positiv.

Barnkonsekvenser
Det kommande området på Kockbacka gärde har god potential att uppmuntra till ungdomars och barns
fysiska aktivitet. Även avsikten i detaljplanen med en satsning på ökad gång och cykling till skolan
kan också uppmuntra till en beteendeförändring mot en hållbarare livsstil.
Barnkonsekvensbeskrivningen beskriver att förslaget anses vara väl genomarbetat och aspekter som
berör barn och ungas trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet är integrerade i förslaget och i
detaljplan. Storleken på den planerade skolgården är i enlighet med riktlinjerna och utformningen är
väl genomarbetade och erbjuder olika aktiviteter till eleverna under och efter skoltid.
Att skolan ligger utanför centrala Bro medför att några elever kommer få längre skolväg än de har till
nuvarande Bro skola, men också att vissa får kortare väg till skolan. För de barn och unga, som så
småningom kommer flytta in i de områdena som planeras söder om järnvägen, är den nya placeringen
bra. Gång- och cykelbro ger en förbättrad kopplingen mellan Bro IP och Kockbacka gärde och är
positivt för tillgängligheten och säkerheten.
Bedömningen, ur ett barnperspektiv, är att de intentioner som finns i planarbetet och de fysiska
förutsättningar som finns i området, kan utvecklas till ett område som är väl lämpat för barn.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd
Granskning
Antagande KF
Laga kraft för detaljplanen
Projektering
Byggstart

kvartal 2 2021
kvartal 4 2021
kvartal 2 2022
kvartal 2 2022
kvartal 4 2021
kvartal 1 2023

Etappindelning
Planområdet kommer att byggas ut i en etappindelning som måste följas för att säkerställa att
funktioner för platsen och de närliggande områden bibehålls och inte påverkas negativt samt för att
uppfylla bygglovskrav. Bullerskydd och bostäder måste uppföras före eller samtidigt som skolan. I
kalkylen redovisas en skedesplanen över hur arbetena ska utföras.
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Första etappen kommer att säkerhetsställa att den befintliga dagvattenhanteringens funktioner inte
påverkas. Dagvattenfunktionen med dammar och diken byggs därför ut och driftsätts innan det på
platsens befintliga dike får täckas igen. Därefter förstärks de markområden som ska bebyggas med
bullervall, bullerplank, hus, skolbyggnader och gata.
Markförstärkningar tar olika lång tid för att klara de geotekniska kraven för respektive uppbyggnad.
Efter markförstärkning anläggs VA och skelettjordar i gatan på Allmän plats som ska färdigställas till
AG-nivå (asfaltsgrus) och dessa färdigställs i sin helhet (finplaneringen) av kommunen när hus och
skola är färdigställda.
Förutsättning för genomförandet
Det kommer att markstabiliseras under den kommande bullervallen för att kunna lägga upp de
omhändertagna massorna från den nya vattenparken. Schaktning av matjordslagret, - som beräknas
vara i ett lager om ca 30 cm, påbörjas- och jorden läggs åt sidan för att återanvändas efter att de mer
lermäktiga lagren lagts upp i bullervallen.
Arbeten inom dom befintliga dagvattendikena kommer att ske inom 1 okt – 30 mar. Inga arbeten
kommer att utföras i befintliga dagvattenområden mellan 1 apr och sista september.
Grumlingsskydd installeras runt området där omledningarbetena ska utföras för att skydda spridning
av partiklar och tillhörande föroreningar till recipienten en vecka innan vattenarbeten påbörjas.
Grumlingsskyddet kan vara siltgardin eller motsvarande, kraven på att förhindra spridning av
uppslammade partiklar till omgivande ytvatten ska uppfyllas. Allt arbete som orsakar grumling ska
utföras innanför grumlingsskyddet och på sådant sätt att det inte påför skada på grumlingsskyddet.

Exempel på grumlingsskydd

Där utfös en daglig okulär kontroll av ytvattnet utanför grumlingsskydden för att säkerställa dess
funktion. Genomarbetade rutiner finns för denna kontroll. Kontrollerna förs in i entreprenörens
dagboksanteckningar. Om den okulära kontrollen visar på förhöjd grumlighet utanför
grumlingsskydden så tas åtgärdsprogram fram. Arbeten innanför grumlingsskydden planeras pågå i 5
dagar och under denna tid utförs den okulära kontrollen av ytvattnet utanför grumlingsskydden.
Erosionsskydd med naturmaterial 50–200 läggs ut med grävmaskin i en tjocklek på ca 0,4 m ner till
befintlig botten i lutning 1.5 eller flackare vid dagvatten utlopp intill röranslutning till öppna diken.
Grundvattenmätningar fortsätter utföras under entreprenadetiden i befintliga och nya grundvattenrör.
Kontroll av grundvattennivåer utförs före, under och efter byggskede en gång per månad tills ungefär
två månader efter arbetet avlutats, detta för att kontrollera att grundvattenförändringar inte inträffar.
En arbetsberedning tas fram för planering av en omledning av dagvatten från befintliga
dagvattendikena till den nya dagvattenparken.
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Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Allmän plats GATA1 GATA2, GÅNG, CYKEL, (GÅNG), (CYKEL) och TORG

Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och finplanering av samtliga allmänna anläggningar
inom planområdet och kommunen blir huvudman för all allmän platsmark. Fastighetsägaren
finansierar all utbyggnad av allmänna anläggningar.
Allmän plats PARK1 och NATUR

Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för parkändamål samt
dagvattenanläggningar inom de områden som utgörs av allmän platsmark med ändamål PARK och
NATUR inom planområdet. Kommunen blir huvudman för dessa anläggningar. Fastighetsägaren
finansierar utbyggnaden för dessa anläggningar.
Kvartersmark för bostäder och skola

Ägaren av kvartersmark för bostäder ansvarar för genomförande av detaljplanen inom områden som är
utlagda som kvartersmark med användningsbestämmelsen “B”. Fastighetsägaren ansvarar för
utbyggnad och drift av anläggningar inom kvartersmark “B” som kan vara behövliga för den planerade
bebyggelsen. Området kommer att markanvisas av kommunen och kostnader och genomförande
regleras i separat avtal med kommunen.
Ägaren till kvartermark för skoländamål med användningsbestämmelsen ”S” ansvarar för utbyggnad
och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom dess kvartersmark. som kan vara behövliga
för den planerade bebyggelsen. Området kommer att markanvisas av kommunen och kostander och
genomförandet regleras i separat avtal med kommunen.
Kvartersmark för parkering

Kommunen ansvarar för genomförande av detaljplanen inom övriga områden som är utlagda som
kvartersmark för parkeringsändamål. Ansvaret omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska
genomförandet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av parkeringsplatserna. Det är kommunen som
har ansvar för drift.
Kvartersmark för tekniska anläggningar

Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda
med bestämmelsen “E”, elnätsstation och pumpstation. Kommunen finansierar och samordnar detta
med ledningshavare.
Avtal

Markanvisningsavtal

Området med bostäderna ska markanvisas. Markanvisningsavtalet reglerar förutsättningar för
överlåtelse och genomförande. Det ska omfatta bl.a. kostnads- och utförandeansvar, krav på
säkerheter, tidplaner, dagvattenåtgärder och gestaltning. Avtalet reglerar även ansvars-och
kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen och villkor för fastighetsbildningsåtgärder,
ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden. Det kommer sedan följas av ett överlåtelseavtal
och genomförandeavtal. Detta sker efter detaljplanens antagande.
Hyresavtal samt köpeavtal med överenskommelse om exploatering

För skolan kommer en hyresvärdsupphandling att göras. När marken säljs kommer ett köpeavtal med
överenskommelse om exploatering tecknas jämsides med ett hyresavtal. Köpeavtalet reglerar även
ansvars-och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen och villkor för
fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden.
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Avtal om ledningsrätt

Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt.
Ledningsägarens krav på skyddsavstånd behöver följas. Ett krön på +7.7m behöver byggas för att
tillgodose skyfallskrav (se figur nedan under rubrik övriga avtal) som korsar fjärrvärmeledningen.
Marken behöver höjas från befintlig marknivå som ligger omkring +7.0m till +7.7m. Detta behöver
göras i samförstånd med ledningsrättsägaren.
Övriga avtal

Samverkansavtal och avsiktsförklaring kommer att tecknas mellan kommunen och Trafikverket om
genomförandet av gång- och cykelbron över järnvägen.
Marken öst om planområdet behöver för nå marknivå på +7.7 i ett krön för att nå godkända
skyfallsvärden, se ovanför ’skyfall’, och bilden nedan för mer information. Det kan finnas ett arrende
som störs och ett avtal behövs därför för att avsluta arrende på den del av marken som kommunen
behöver bygga krönet på. Exakt utformning av krönet på +7.7m fastställs senare i projektering.

Skiss som visar relationen mellan plangräns, fjärrvärmeledningar, och föreslagen +7.7m krön.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
I planområdet ingår följande fastigheter:
Kockbacka 2:1, ägs av Upplands-Bro kommun
Kockbacka S:3, ägs av Flera delägare
Kockbacka S:6, ägs av Flera delägare
Kockbacka S:8, ägs av Flera delägare
Härnevi 8:10, ägs av LE Lundberg, Upplands-Bro kommun har avtalat om förvärv
Härnevi 32:1, ägs av Staten Trafikverket
Bro Prästgård 4:1, ägs av Upplands-Bro kommun
Fastighetsbildning
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna ske.
Fastighetsbildningen genomförs av Lantmäteriet efter ansökan från fastighetsägaren. Härnevi 8:10
Kockbacka S:3, Kockbacka S:6, Kockbacka S:8, kommer att regleras in i Kockbacka 2:1.
Fastighetsreglering för detta pågår.
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Allmän plats

Fastighetsbildning behöver ske allmänna platser, antingen genom att de är kvar i Kockbacka 2:1 eller
att de regleras över i Bro Prästgård 4:1.
Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för en allmän plats som kommunen
ska vara huvudman för. Rätten till inlösen är villkorslös och gäller såväl under som efter
genomförandetiden. För att få tillgång till marken som krävs för genomförande av detaljplanen, avser
kommunen i första hand att försöka nå överenskommelser med de enskilda fastighetsägare som berörs
av ett intrång. För att sedan rent juridiskt genomföra detta avtal krävs en lantmäteriförrättning. Om
ingen överenskommelse träffas mellan kommunen och fastighetsägaren ansöker kommunen om
inlösen hos lantmäteriet. Detta innebär att Lantmäteriet prövar intrånget mot detaljplanen, värderar
ersättningen och beslutar om tillträde.
Kvartersmark för tekniska anläggningar (bestämmelse E1 och E2 )

Inom områden utlagda med bestämmelsen E1 och E2 i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen. Kommunen ansvarar och bekostar
fastighetsbildning för detta.
Kvartersmark för enskilt bebyggande

Med stöd av planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter.
Fastighetsbildning kommer att regleras genom köpeavtalet. Den som förvärvat kvartersmark ansvarar
för att inlämna ansökan till Lantmäteriet. Den som förvärvat kvartersmark bekostar nödvändiga
fastighetsbildningsåtgärder för att säkra åtkomsten till kvartersmark.
Dikesföretag
Dikesföretag inom området är upphävda av mark- och miljödomstolen respektive mark och
miljööverdomstolen. Det finns därför inget behov av ytterligare hantering.
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal
Befintlig ledningsrätt för VA kommer att flyttas. Ledningar för VA föreslås läggas i lokalgatan.
Befintliga servitut och ledningsrätter ska ses över och vid behov antingen upphävas eller justeras.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Fastigheter inom
planområdet

Fastighetsreglering

Planens konsekvenser

Härnevi 8:10

Fastigheten regleras in i 2:1.

Kockbacka 2:1

Fastighetsbildning kommer att ske för
bostadsområdet och skolområdet.
Allmän platsmark avses regleras in i Bro
Prästgård 4:1.

PARK1
NATUR
GÅNG
CYKEL
S
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S
Kockbacka S:3

Samfälligheten föreslås avvecklas. Fastigheten
regleras in i 2:1.

Kockbacka S:6

Samfälligheten föreslås avvecklas. Fastigheten
regleras in i 2:1

Kockbacka S:8

Samfälligheten föreslås avvecklas. Fastigheten
regleras in i 2:1

Härnevi 32:1

Servitut behövs för gång- och cykelbro

Bro Prästgård 4:1

Allmän platsmark inom planområdet regleras in i
fastigheten vid plangenomförandet.

Rättigheter

PARK1
NATUR
GATA2
B
S
PARK
GATA2
GÅNG
CYKEL
B
S
PARK
GÅNG
CYKEL
S
T
GÅNG (över mark)
CYKEL (över mark)
NATUR
GATA1
GÅNG
CYKEL

Avtalsservitut
01-IM5-85/4958

Till förmån för Bro Prästgård 4:1. Information om
läget saknas.

Officialservitut, VÄG
0139-84/2

Till förmån för Kockbacka 2:1 Information om
läget saknas.

Officialservitut,
VÄGBRO 0139-03/2

Till förmån för Bro Prästgård 4:1. Till last för
Härnevi 32:1.

Servitutet föreslås utökas med
gång- och cykelbron.

Avtalsservitut
01-IM5-83/12666

Till förmån för Kockbacka 2:1. Till last för
Härnevi 8:10.

Avtalsservitut
01-IM5-84/3075

Till förmån för Kockbacka 2:1.

Upphävs vid fastighetsreglering
när Härnevi 8:10 regleras in med
Kockbacka 2:1
Upphävs vid fastighetsreglering
när Härnevi 8:10 regleras in med
Kockbacka 2:1

Markavvattningsföretag
Brogård-Nygårds

Markvattningsföretaget har blivit upphävt.

Markavvattningsföretag
Kockbacka-Sandaberg

Markvattningsföretaget har blivit upphävt.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar/undersökningar
Fortsatt mätning av grundvattennivåer utförs inom planområdet. Utförligare geotekniska utredningar
görs i samband med detaljprojektering av byggnader, infrastruktur, dammar och bullervallar.
Utförligare geotekniska undersökningar ska göras inom områdena för att utreda
markförstärkningsbehov inför genomförande. Geoteknisk utredning pågår för brofästena för att
fastställa deras lägen för att inte påverka Mälarbanan. Markteknisk undersökning med är gjord.
Behovet av fortsatt täckdikning/dränering av marken har inte utretts i dagvattenutredningen utan
planens påverkan på täckdikena samt deras eventuella inverkan på sättningar är under utredning inför
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projektering. Den höjdsättning och de åtgärder som krävs för skyfallshanteringen finns beskrivna ovan
och i skyfallsutredningen.
Teknisk försörjning
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. Planen medger utrymme för en
transformatorstation och en pumpstation, för vilka mark är avsatt på plankartan. Dessa anläggs så att
angöring säkerhetsställs. Transformatorstationer ägs normalt av ledningsägaren. Ledningar förläggs i
första hand i lokalgatan.
Området kan idag ha möjlighet till försörjning av fjärrvärme energieffektiva lösningar ska beaktas för
att begränsa klimatpåverkan.
Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och avlopp
dras till fastighetsgräns. Det kommer att vara möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avloppsnät
vid anslutningspunkt till kvartersmark.
Ny VA-ledning ersätter den befintliga ledningen och förläggs i lokalgata vilket bekostas av
kommunen. Kommunen ansvarar för att anlägga anslutningspunkter fram till kvartersmark. Exploatör
bekostar och genomför anslutningen från anslutningspunkten i den allmänna ledningen till den privata
fastigheten.
Kommunen ansvarar för att brandposter i lokalgata tillkommer för nybyggnader enligt Svenskt
Vattens publikation P83. Eventuellt behov av extra brandposter inom skolområdet ordnas av
exploatören.
El, tele, bredband

Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd
med ledningsägare. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark, ska ledningsägare för el-, teleoch fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning.
Trafik
Cirkulationsplatsen vid Ginnlögs väg och Lantmätarvägen ska utföras så att jordbruksfordon kan
passera utan hinder. Övergångsställen hastighetssäkras och förses medblinkade skyltar och belysning
enligt teknisk handbok. Gång- och cykelpassager utformas i första hand som ett övergångställe med
intilliggande cykelöverfart som innebär att korsande fordon har väjningsplikt mot både gående och
cyklister. Hänsyn till sikt vid utfarter ska tas och fartdämpande åtgärder längst med ny lokalgata
Ginnlögs väg och Enköpingsvägen.
Parkering
Parkeringsbehovet för skolan med mera ska lösas enligt kommunens parkeringsnorm som den anges i
gällande trafikutredning för Kockbacka gärde eller motsvarande dokument vid tidpunkten för
genomförandet av detaljplanen. Parkeringsbehovet för bostäder löses på respektive bostads entrésida
på kvartersmark. Parkeringsplatserna för skolan kommer att lösas på exploatörsägd kvartersmark samt
genom avtal med kommunen om parkeringar som är kommunalägd kvartersmark. Besöksparkering
för parken anläggs i anslutning till parken vid lokalgatans vändplats.
Avfall
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt
omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för
genomförande av Detaljplanen. Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och
godkännas av kommunens avfallsavdelning.
Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera
sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.
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Markföroreningar
Den övergripandande miljötekniska undersökning av Hifab AB påvisar halter av kobolt, arsenik och
nickel strax över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Påträffade
ovanstående metaller bedöms ha sitt ursprung i naturliga bakgrundshalter i leran och ska således inte
klassificeras som en förorening i dess nuvarande form och förekomst. Enligt SGU:s geokemiska atlas
(2014) har lerrika jordar särskilt höga koncentrationer av kungsvattenextraherbara spårämnen som
exempelvis kobolt och nickel vilket stöder ovanstående slutsats. I de fyra provpunkter där arsenik
uppmättes med halter i nivå med bakgrundshalten för arsenik eller strax över, bedöms halterna vara av
naturlig karaktär och utgör ingen ökad risk för hälsa och miljö.
Halten av PFOS ligger under det tillfälliga riktvärdet för KM och halten av PFHxS påträffades
strax över laboratoriets rapporteringsgräns och bedöms inte utgöra en risk för hälsa och miljö.
Då området består av åkermark utfördes även analyser av pesticider på utvalda jordprov men
inga halter över laboratoriets rapporteringsgräns påträffades.
Med underlaget från undersökningen bedöms riskerna i samband med markarbeten, framför
allt hälsorisker, som mycket låga. Försiktighet bör dock alltid iakttas vid markarbeten eftersom
det kan förekomma högre halter eller föroreningar inom områden som inte omfattats av denna
undersökning. Hifab AB bedömer dock sannolikheten som låg för att föroreningar av mer allvarlig
karaktär ska påträffas.
Undersökningsområdet Kockbacka Gärde, med denna markundersökning som underlag bedöms
inte vara ett förorenat område med undantag för området närmast brandstationen. Ifall förorenad mark
påträffas inom planområdet som behöver saneras innan byggande får ske, ska sanering i enlighet med
vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras.
Inom kvartersmark är det respektive fastighetsägare som ansvarar och finansierar sanering i den
omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser.
Inom allmän platsmark är det Kommunen som ansvarar och exploatören som finansierar sanering i
den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens
bestämmelser.
Buller
Kommunen bygger bullerskydden. Bullervall ska utformas med lokalt material i den största möjliga
mån samt förstärkas så att sättning undviks. Ovanpå bullervallen anläggs ett bullerplank som löper
längs med hela bullervallen. På sidan av bullerplank mot spårområdet anläggs ett skyddsstängsel och
skötselgata enligt Trafikverkets krav. Bullerskydd och bostäder kommer att uppföras innan skolan får
byggas. 5m höga bullerplank har utförts på andra håll så detta bör vara möjligt men måste studeras
mer i detalj i detaljprojekteringen. Detta innebär att arbete med bulleråtgärder kommer att byggas efter
lagakraftvunnen plan och vidare utredning.
Maximal standardhöjd på bullerplank verkar vara 4m så därför krävs troligen särskild projektering av
5m höga bullerplank vilket också troligen medför större och robustare fundament och grundläggning.
Exploatören ansvarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga bullerskyddsåtgärder
inom kvartersmark så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle
påträffa fornlämning som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.
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Masshantering
Upplands-Bro kommun har för avsikt att schakta upp de befintliga jordmassorna och återanvända
dessa inom arbetsområdet. Dessa kommer att återanvändas bland annat i bullervallen mot tågspåret. Vi
kommer att börja schakta av matjordslagret som beräknas vara i ett lager om ca 30 cm och lägga det åt
sidan för att efter de mer lermäktiga lagren lagts upp i bullervallen schaktats klart läggs den finare
matjorden ovanpå som växter planteras i.
Geoteknik
Geotekniska undersökningar har gjorts inom planområdet, ytterligare geotekniska utredningar utförs
på allmän platsmark av kommunen för att fastställa genomförande. Exploatören ansvarar för
ytterligare nödvändiga geotekniska undersökningar grundläggning på kvartersmark för att fastställa
behov av markförstärkning samt grundläggningsteknik. Utförligare beskrivning av arbetsmetodik finns
att läsa i PM Geoteknik Kockbacka gärde.
Radon
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga radonundersökningar utförs.
Höjdsättning
Höjdsättningen av området bör säkerställa att inga instängda områden skapas utan att vatten ska kunna
avledas mot den nedsänkta bollplanen, mot diken och damm samt ut mot grönytor. Höjdsättning och
detaljerad dagvattenutformning görs i samråd med varandra vid detaljprojekteringen.
Området bör höjdsättas så att ytlig avrinning inte sker direkt mot järnvägen eller Trafikverkets trumma
under järnvägen även om vattnet så småningom kommer att ledas dit då det är utloppspunkten från
området.
Vid dagvattenpumpstationen norr om Ginnlögs väg behöver höjdsättning beaktas i vid projektering för
att inte riskera översvämning.
Dagvatten
Kommunen ska bygga ut dagvattensystem så att de nivåer på reningskrav som redovisas i
dagvattenutredningen uppfylls. Huvuddragen för dagvattenhanteringen är att höjdsättningen på allmän
platsmark gata och kvartersmark gata ska följas. Det anläggs skelettjordar för träden och
dagvattenfördröjning genom ett flertal olika dammar och diken på allmän platsmark. Genom dessa
åtgärder förbättras kvaliteten och förbättrar fördröjning av dagvattnet även från de kringliggande
områdena jämfört med utan åtgärderna. En bredningsdamm ska anläggas.
På kvartersmarks ska exploatören bygga ut dagvattensystem i enlighet med "Dagvattenhantering Upplands-Bros tekniska handbok” alternativ med dagvattenfördröjning och i enlighet med
dagvattenutredning, detaljplan och denna planbeskrivning. Dagvattenlösningarna ska utformas i
samråd med och godkännas av kommunens VA-avdelning. Utförandet övervakas av kommunens
utsedda byggledare.
Dagvattendammar och diken ska utformas så att risken för utspolning av sediment från dammarna vid
ett större regn kan minimeras. Det handlar främst om flödeshastigheten genom dammen och specifikt
den nära botten. Pumparnas kapacitet vid pumpstationen behöver planeras så att de klarar både
normaldrift och kopplas till bräddike vid stora flöden.
För att säkra att dagvattnets flöde kvarstår under hela byggtiden så kommer den nya dagvattenparken
och den närliggande bullervallen att färdigställas i sin helhet innan befintliga dagvattendiken läggs
igen skonsamt med jordmassor från området. Omledning till det nya dagvatten parken och dammar
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kommer att göras då plantering av vattenväxter och andra växter har planterats för att djurlivet skall
kunna etablera sig direkt efter omledningen av det befintliga dagvattensystemet gjorts.
Länshållningsvatten
Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av
bergmassor och annan verksamhet under byggskedet. Arbetet och områdets förutsättningar gör att
länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande
recipienter. Krav på lokal rening för länshållningsvatten gäller i Upplands-Bro kommun. Målet är att
dagvatten som lämnar planområdet under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet.
Större delen av planområdet är idag utanför kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket
innebär att det är kommunens miljöavdelning som har hand om frågor gällande länshållningsvatten.
För de delar av planområdet som ingår i verksamhetsområdet för dagvatten är det kommunens VAavdelning som hanterar frågor om länshållningsvatten.
Arbetsmiljö
Damm från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras.
Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis,
arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna.
Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APDplan) ska tas fram mellan de olika entreprenörerna. Tillgänglighetskrav på tillgängliga anläggningar
under utbyggnadstiden. Exploatören ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. el,
tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter, inom och
utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som ligger inom planområdet.
Säkerhet för tredje man
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god
ordning inom detsamma. Trafikanordningsplaner söks hos Kommunen och Trafikverket.

Ekonomiska frågor
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov söks av exploatör hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun.
Bygglovavgift betalas av exploatören.
Lantmäteriförrättning
Exploatören ansöker och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder inom det som i detaljplanen
utgör kvartersmark. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av allmän plats görs enligt vad
som anges i avsnittet ”Fastighetsbildning” ovan. Upplands-Bro kommun svarar för
förrättningskostnaderna i denna del.
Plankostnader och plangenomförande
Kommunen ansvarar för planläggningskostnader, planen finansieras genom planavgift. Kostnader för
exploatering, planavgift och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att
regleras i kommande markanvisningssavtal och hyresavtal mellan Exploatör och Upplands-Bro
kommun.
Avgift för vatten och avlopp
Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa.
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El och tele m.m.
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla m.m. debiteras enligt vid tidpunkten gällande
taxa hos respektive leverantör.
Ersättning vid markförvärv/försäljning
Köpeskilling för kvartersmark regleras genom köpeavtal. Exploatören ansvarar för lagfartskostnader.
Driftkostnader
Planens genomförande medför ökade drifts- och avskrivningskostnader för kommunen. De
driftkostnader som uppstår för kommunen uppskattas till följande:
• Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom
planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar.
• Drift av VA-anläggningar, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar.
• Drift och skötsel av parkmark inkluderande dagvattendammar, årligt belopp avseende
fullständiga anläggningar.
Beloppen ovan har sammanställts i en kalkyl.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Anmälan, dispenser etc
Ett flertal anmälningar och dispenser krävs för genomförandet av projektet:
• Anmälan om miljöfarlig verksamhet till Miljöavdelningen innan anläggandet av
dagvattendammarna (då det handlar om dagvatten från tät bebyggelse)
• Anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet är godkänd med förläggande om
försiktighetsmått (schakt och fyllning i befintliga diken).
• Dispens från biotopskyddet sökt hos Länsstyrelsen (flytt av diken samt borttagande av
åkerholmar). Länsstyrelsen har beslut att det inte krävs dispens från biotopskyddet.
• Anmälan om masshantering till Miljöavdelningen

Medverkande i projektet
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Planavdelningen samt Mark- och
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Visby Ark och Topia. Ett flertal
medarbetare med specialistkompetenser på kommunens samhällsbyggnadskontor, utbildningskontor,
kultur och fritidskontor samt fastighetsavdelning har också bidragit till arbetet.
I framtagandet av planförslag har följande tjänstepersoner deltagit: Anna Duarte,
Jessica Hanna, Lena Aldenhed, Emrah Solmaz.
Upprättad 2022-07-08
Enheten för samhällsutvecklingsprojekt
Lina Wallenius
Planarkitekt
Claudia Wikse Barrow
Planarkitekt
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Tove Carlsson
Plan- och exploateringschef

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003

Planbeskrivning

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Utlåtande Antagande Kockbacka gärde

1 (15)
GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Datum

Vår beteckning

2022-07-08

KS 20/0607

Granskningsutlåtande
Detaljplan för Kockbacka Gärde (Härnevi 8:10 m.fl)
Nr 2003
Bro
Upplands-Bro kommun
Innehållsförteckning
Bakgrund till detaljplanearbetet .......................................................................................................... 2
Planens syfte........................................................................................................................................... 2
Huvuddrag ............................................................................................................................................. 2
Hur samrådet har bedrivits .................................................................................................................. 2
Hur granskning har bedrivits .............................................................................................................. 3
Inkomna synpunkter, lista .................................................................................................................... 3
Inkomna synpunkter med kommentarer ............................................................................................ 4
Statliga myndigheter............................................................................................................................ 4
Kommunala nämnder .......................................................................................................................... 8
Övriga remissinstanser ...................................................................................................................... 11
Resultat av granskningen ................................................................................................................... 14
Underlagsmaterial ............................................................................................................................... 15
Bilaga 1 (Länsstyrelsens synpunkter på detaljplaneförslaget)

Detaljplan för Kockbacka Gärde, nr 2003

Granskningsutlåtande

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Utlåtande Antagande Kockbacka gärde

2(15)

Bakgrund till detaljplanearbetet
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om uppdrag för att ta fram en detaljplan för en
ny skola på Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill
Finnstarondellen. Uppdraget var att planera för en skola på 500 elever med en möjlig expansion. Det
finns dock inget beslut om vilket upptagningsområde en ny skola ska ha eller vilka årskurser som ska
gå i skolan. Uppgifter i utredningar bygger på antaganden om hur elevantalet skulle kunna vara
fördelat. Planen handläggs genom utökat förfarande enligt PBL (2010:900 i lydelse efter den 1 januari
2015).

Planens syfte
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro och att skapa en park som kan
användas av Bros invånare. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till skolan på
ett tryggt och säkert sätt och därför ska möjligheten att gå eller cykla till skolan prioriteras. Planen
säkerställer en dagvattenhantering för skolan och rening av dagvatten från östra Bro. I samband med
dagvattenhanteringen etableras en park av naturkaraktär som samtidigt ger möjlighet till rekreation
genom gångstråk runt diken och dammar. Planen syftar också till att göra plats för bostäder för att
förstärka tryggheten i närheten av skolområdet då de förväntas medföra större närvaro över dygnet. En
förutsättning för planen är att det ska finnas en trygg och gen gång- och cykelväg till Bro IP.

Huvuddrag
Planförslaget innehåller en skola. Skolan kommer troligtvis att byggas i etapper. Skolan föreslås
rymma 500 elever med möjlighet att bygga ut för att rymma totalt cirka 1000 elever i årskurs f-9.
Skolan ska ha plats för en skolgård som uppfyller riktlinjer kring barns utemiljö. Inom skolområdet
ryms idrottssal för skolidrott.
Området innehåller en dagvattenlösning som både renar planområdets dagvatten och dagvatten som
kommer till området via dagvattenledningar norrifrån. Även det renade vattnet från
Kockbackadammen föreslås ledas till våtmarken. Området kring damm, diken och våtmark föreslås
utformas tillsammans med promenadstråk till en park med naturkaraktär. Därigenom kan det fylla
flera funktioner som gynnar både människors hälsa, biologisk mångfald och Mälaren.
Planförslaget rymmer 26 bostäder i form av småhus som föreslås ligga längst en lokalgata. Bostäderna
skapar större trygghet och närvaro för skolgården under kvällar och helger, samt promenadstråket.
För att säkerställa säkra gång- och cykelvägar från resten av samhället innehåller planen flera
kopplingar för gång- och cykel. Utmed Ginnlögs väg föreslås en bro för gång- och cykelväg som ger
en genare och tryggare väg till Bro IP och nya bostadsområden på andra sidan järnvägen. Området
kopplas ihop med övriga gång- och cykelnät i Bro.

Hur samrådet har bedrivits
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 17 mars 2021 § 13 att sända ut förslag till detaljplan för
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, på samråd enligt reglerna för utökat förfarande, plan
och bygglagen (2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015). Detaljplaneförslaget var under tiden 29
mars – 29 april 2021 utsänt för samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter
m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i
Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum samt på kommunens webbplats (www.upplandsbro.se/dpkockbackagarde). Samrådet kungjordes i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 29
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mars 2021 samt annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 3 april 2021. Ett digitalt samrådsmöte hölls
den 14 april klockan13-14 samt klockan 18-19. Cirka 10 personer deltog.

Hur granskning har bedrivits
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 27 oktober 2021 § 60, att sända ut förslag till detaljplan för
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, på granskning enligt reglerna för utökat förfarande.
Detaljplaneförslaget var under tiden 11 november 2021 – 13 december 2021 utsänt för granskning och
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, Brohuset i Bro centrum samt
på kommunens webbplats www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde. Granskningen annonserades ut i
Mitt i Upplands-Bro den 20 november 2021.

Inkomna synpunkter, lista
Med anledning av förslaget till detaljplan har 15 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom
4 synpunkter efter granskningen periodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de
synpunkter som inkommit under remisstiden.
Skrivelserna är numrerade i följande ordning:

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2022-01-11

2

Lantmäteriet

inkom 2021-12-10

3

Trafikverket

inkom 2021-12-13

4

Försvarsmakten

inkom 2021-11-19

5

LFV

inkom 2021-11-11

Kommunala nämnder
6

Kultur-och fritidsnämden

inkom 2022-02-25

7

Tekniska nämden

inkom 2021-11-16

8

Bygg- och miljönämden

inkom 2022-01-14

Övriga remissinstanser
9

Upplands-Bro Villaägarförening

inkom 2021-12-06

10

E-on Energidistribution AB

inkom 2021-12-14

11

Region Stockholm, Trafikförvaltningen

inkom 2021-12-13

12

Vattenfall Eldistribution

inkom 2021-11-11

13

Swedavia Airports

inkom 2021-11-30

14

Svenska Kraftnät

inkom 2021-12-06

15

E.on Energilösningar AB (EVS värme)

inkom 2021-12-09
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Inkomna synpunkter med kommentarer
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Kockbacka gärde. Synpunkter som
inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras
inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga lydelsen
av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkter som kan erhållas från kommunen. I
omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas samhällsutvecklingsprojektenhetens
kommentarer.

Statliga myndigheter
1

Länsstyrelsen i Stockholms län

inkom 2022-01-11

1.1

Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att kommunen inte
har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör markföroreningar och
översvämningsrisk.

1.2

I samrådsskedet framförde länsstyrelsen synpunkter på att potentiella föroreningar skulle
kunna finnas inom området med anledning av att det ligger en brandstation i anslutning till
planområdet. Fram till granskningen har kommunen inte genomfört någon miljöteknisk
markundersökning. Länsstyrelsens synpunkter beträffade potentiella föroreningar kvarstår
därmed och kommunen behöver i planförslaget visa att marken är lämplig utifrån
hälsosynpunkt. Genomförda utredningar ska ligga till grund för eventuella riskbedömningar
och ställningstaganden och de ska tydligt finnas redovisade i planbeskrivningen. Eventuella
åtgärder ska om möjligt, säkerställas i plankartan.

1.3

Länsstyrelsen gjorde i samrådet bedömningen att kommunen till granskningen behöver ta
fram en skyfallskartering som bland annat räknar in framtida bebyggelse och höjdsättning
för att visa att marken är lämplig för avsett ändamål. Skyfallsutredningen är ännu inte
genomförd men är enligt uppgift från kommunen beställd, vilket även framgår av
planbeskrivningen. Synpunkterna från samrådet kvarstår därmed. Det innebär att i
skyfallskarteringen behöver framtida bebyggelse och höjdsättning räknas in, samt
belastningen från dagvattennätet. Eventuella skyfallsåtgärder behöver regleras i plankartan.
Kommunen behöver också visa att transformatorstationen i området inte översvämmas vid
ett klimatanpassat 100-årsregn och att framkomligheten till och från bebyggelse inom
planområdet säkerställs vid skyfall. Kommunen behöver även säkerställa att ett
genomförande av detaljplanen inte medför en ökad översvämningsrisk utanför planområdet.

Kommentar
1.1

Kommunen noterar detta.

1.2

En miljöteknisk undersökning har gjorts. Resultat och slutsatser från geotekniska
undersökningen har inkluderats i planbeskrivning. Det bedöms inte behövas åtgärder i
plankartan.

1.3

En skyfallskartering och skyfallsutredning har tagits fram. Resultat och slutsatser från
skyfallsutredningen har inkluderats i planbeskrivning.

2

Lantmäteriet

inkom 2021-12-10
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2.1

Skrivningen angående inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att kommunen
med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med
den berörda fastighetsägaren.

Kommentar
2.1

3

Bortregleringen av samfälligheterna inom planområdet görs efter antagen detaljplan då det
ger stöd för fastighetsbildning. Härnevi 8:10 Kockbacka S:3, Kockbacka S:6, Kockbacka S:8,
kommer att regleras in i Kockbacka 2:1. Fastighetsreglering för detta pågår.
Trafikverket

inkom 2021-12-13

3.1

Skrivningen Trafikverket yttrar sig i egenskap som ansvarig myndighet för den långsiktiga
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och
drift av statliga vägar utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. Trafikverket är förvaltare
av järnväg Mälarbanan som utgör riksintresse för kommunikation. I influensområdet finns
också väg E18. Trafikverket tar nedan upp de synpunkter som kvarstår alternativt som kommer
från nya handlingar.

3.2

Skyddsstängsel som ansluter till befintligt bullerplank/stängsel norr om Ginnlögs väg saknas på
de länkade kartorna (stängslet tar slut precis söder om den nya GC-bron).

3.3

På Bro IP’s sida behöver viss komplettering av stängslet ske för att förhindra obehörigt
spårbeträdande/spårspring. Detta påpekandes i yttrandet men finns inte med i kartorna.

3.4

Ritning över bullerplank och vegetation i förhållande till spårområdet, som visas i
Gestaltningsprogrammet på sida 28 är tydlig och bra, men sektionsritningen behöver justeras så
att kontaktledningsstolparna placeras på andra sidan spåret än vad som nu är inritat. Då behöver
också diket mm flyttas med i sektionsskissen.

3.5

Vidare behöver det tydliggöras vad som menas med ”skötselgata” i skiss/sektion
gestaltningsprogram. Är det naturmark, grusad yta eller något annat som kommunen tänker sig?

3.6

Vad gäller plankartan behöver den justeras så att området mellan spårområdet och bullerplanket
får planbestämmelse NATUR istället för PARK. Detta för att inte uppmana allmänhet och
boende till stadigvarande vistelse intill järnvägen.

3.7

Vidare saknar plankartan fortfarande redovisning av befintliga samt framtida markhöjder i
planområdet, som behöver kompletteras.

3.8

Beroende på om byggnader blir 20 meter över markhöjd eller inte behöver Försvaret och LFV
höras.

3.9

Underlag till bullerutredning (Basprognos 2040 för järnvägstrafik) är uppdaterade i
bullerutredningen. Trafikverket har därmed inga kvarstående synpunkter på indata till
bullerberäkningen.

3.10 Gällande skolan ser Trafikverket inte att det gjorts ändringar för att bättre förklara läget med
och utan bullerskärm. Nedan presenteras synpunkterna kopplat till det: Enligt illustrationerna
på sida 15 i planbeskrivningen så planerar man bygga (eller utöka befintlig skola) med en
byggnad öster om skolgården som inte finns med i trafikbullerkartorna i bilagorna och inte
heller i plankartan. Förklaring behövs.
3.11 Bullerutbredningskartorna, bilaga A01-A02 till bullerutredning, är identiska liksom A05-A10,
eller så noterar Trafikverket inte skillnaden. Trafikverket kan inte heller se någon utritad skärm
som nämns i texten till bilagorna, eller om skärmen, som är utritad på plankartan, ger någon
effekt på bullernivåerna i skolområdet, så som det är illustrerat i plankartan.
3.12 Vid en jämförelse mellan inritat skolområde på plankarta respektive bullerutbredningskartor
(A01-A10), överskrids ekvivalent ljudnivå 55 dBA norr om den sydvästra byggnaden och norr
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om den norra byggnaden i skolområdet. Likaså överskrids maxnivån 70 dBA norr om den norra
skolbyggnaden i skolområdet. Det behöver framgå av handlingarna vilka åtgärder man planerar
för att klara Naturvårdsverkets ”Riktvärden för buller på skolgård från väg-spårtrafik” på
platsen. Som konstateras högst upp på sida 8 i bullerutredningen är det högst 55 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 maximal ljudnivå högst 5 ggr/maxtimme som gäller på så kallade ”övriga
vistelseytor” inom skolgården.
3.13 De preliminära stabilitetsberäkningar som finns i PM Geoteknik (Bullervall inkl. bilagor, 202109-22, Treeline Consulting AB) visar på bra stabilitet gentemot järnvägen i 4 olika sektioner.
Samtidigt föreslås i ovannämnda PM att ” I ett projekteringsskede kompletteras utredningen
med glidytor mot/från befintlig järnväg och Enköpingsvägen där glidytor med inverkan av både
trafiklast och slutlig utformning av bullervall och dagvattendamm beräknas.” Det är viktigt att
Trafikverket får ta del av och granska föreslagen komplettering i bevakningsuppdraget, för att
se att lösningen är genomförbar.
3.14 Trafikverket förutsätter att planerad exploatering inte kommer att innebära någon
grundvattensänkning i området. Av handlingarna framgår att grundvattnet ligger ytligt i
planområdet.
3.15 Kompletteringar behövs angående hur åtgärderna påverkar järnvägen. I dagvattenutredningen
står följande: 4.3 Avslutande dagvattendamm: ”Dammen dimensioneras dock för att kunna rena
och, tillsammans med bollplanen inom skolområdet, utjämna åtminstone ett 20-årsregn för hela
planområdet.” I 5. Skyfall/100-årsregn står det: ”Utloppen från sedimentationsdammen
utformas för att klara av pumpflödena både från den mindre pumpen och den större. Utloppen
från sedimentationsdammen övergår i ett meandrande dike som utformas med möjlighet till
utjämning, antingen i form av hålldammar eller som ett tvåstegsdike med dämmen. Här kan
vattnet tillåtas stiga och sjunka undan utan att riskera skador på viktig infrastruktur.” Utifrån
ovanstående punkter har Trafikverket följande frågor: Innebär detta att pumpar/dammar/dike
kommer att utformas så att detta system kommer att fördröja upp till ett 100-årsregn och att inga
flöden från området kommer att ledas mot järnvägen? Eller är området utformat för ett 20årsregn
3.16 Det är viktigt att i handlingarna redovisar hur flödet in till järnvägens trumma eventuellt
förändras vid ett 100-årsregn samt visa huruvida trumman under järnvägen klarar dessa extra
flöden. Detaljplanen får inte öka flödesavrinningen till Trafikverkets trummor under järnvägen.
3.17 Kommunen och Trafikverket kommer att behöva upprätta ett bevakningsuppdrag för
detaljplanen på grund av detaljplanens närhet till järnvägen och de typer av åtgärder som
planeras så som t ex bullervallar och dagvattenåtgärder. En dialog för framtagande av
bevakningsuppdrag pågår och avser att tecknas i början på nästa år.
3.18 Kommunen avser att få till en gång/cykelbro över järnvägen. Ett separat medfinansieringsavtal
alternativt bevakningsuppdrag kommer att behövas för gångcykelbro över järnvägen, och
formerna för detta behöver utredas vidare.

Kommentar
3.1

Kommunen noterar detta.

3.2

Området för skyddsstängslet är inte inom planområdet. I genomförande tar vi hänsyn till detta
och undersöker möjligheten att bygga stängsel.

3.3

Området på Bro IP’s sida är utanför planområdet. I projektering av GC-bron i samarbete
med Trafikverket kan vi undersöka detta i mer detalj.

3.4

Sektionsritningen är uppdaterad enligt kommentar.
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3.5

Gestaltningsprogrammet har uppdaterats för att tydliggöra vad som menas med skötselgata
och planbeskrivningen tydliggör att skötselgata ska utformas som naturmark med buskage
efter Trafikverkets styrande dokument.

3.6

Plankartan är uppdaterad enligt kommentar.

3.7

Vi har uppdaterat plankartan och lagt höjder på höjdkurvor inom planområdet. Framtida
markhöjder kommer fastställas i projektering.

3.8

Kommunen har haft samråd med LFV och Försvarsmakten.

3.9

Kommunen noterat detta.

3.10

Nya beräkningar förtydligar vilka åtgärder inkluderas i beräkningar för att reducera buller.
Planbeskrivningen är uppdaterat med förtydligande kring bulleråtgärder.

3.11

Både endast levererad bilaga A01 och A02 och de som yttrandet avser visar högsta
fasadnivåer oavsett plan för eq- respektive max- ljudnivå från trafik. Det var en felskrivning
som har korrigeras i de nya handlingarna.

3.12

Områdena norr om skolbyggnad och idrottssal är inte skolgård utan ytor som är tänkt att
användas av skolelever när de tar sig till och från skolan, och även andra besökare och
användare i området.

3.13

Kommunen noterar detta.

3.14

Det stämmer att grundvattennivåerna ligger ytligt inom planområdet men det är trycknivån i
friktionsjorden under leran som mäts och trycknivån motsvarar en nivå som ligger strax under
markytan. De schakter som planeras inom planområdet kommer att utföras i mycket mäktig
lera och det kommer inte medföra någon påverkan av grundvattennivåerna inom
planområdet.

3.15

Dammen i parken och sedimentationsdammen är två olika dammar. Dammen i parken är en
del i dagvattenhanteringen inom planområdet och sedimentationsdammen är en åtgärd för att
rena dagvatten från befintliga delar av Bro. Vattnet från Bro som passerar under Ginnlögs
väg och in i planområdet för att sedan ledas ut genom Trafikverkets trummor leds redan i dag
på detta sätt. Det vattnet planeras därför framför allt att renas i sedimentationsdammen och
inga direkta fördröjningsåtgärder har föreslagits för det vattnet eftersom flödet inte förväntas
ändras jämfört med nuläget till följd av exploateringen inom aktuell plan. Däremot kan dikena
som kommer att leda dagvattnet mot Trafikverkets trummor utformas för att även medföra
fördröjning av detta vatten, men detta har inte ansetts nödvändigt.
Exploateringen inom planområdet innebär en ökad avrinning mot Trafikverkets trummor om
inga åtgärder införs för att fördröja och utjämna vattnet. De föreslagna åtgärderna för
exploateringen inom planområdet är dels lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i
direkt anslutning till de ytor där dagvattnet uppstår, dels en nedsänkt bollplan med större
utjämningskapacitet än enbart för ett 20-årsregn och dels en avslutande damm i parken.
LOD-åtgärderna är dimensionerade för ett 20-årsregn. Utöver det finns det även, med aktuell
utformning, möjlighet att fördröja även ett 100-årsregn från planområdet så att flödena vid ett
sådant inte ökar jämfört med det flödet som planområdet bidrar med redan i dag.
Utloppspunkten kommer även i fortsättningen att vara Trafikverkets trummor.

3.16

Skyfallsutredning påvisar att det maximala flödet genom trummorna under banvallen inte
ökar till följd av exploatering.

3.17

Kommunen noterar detta.

3.18

Kommunen noterar detta.
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4
4.1

Försvarsmakten

inkom 2021-11-19

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar
4.1
5

Kommunen noterat detta.
LFV

inkom 2021-11-11

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. Detta yttrande
gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om
regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i
hindrets närhet.
Kommentar
5.1

Kommunen noterar detta.

Kommunala nämnder
6

Kultur- och fritidsnämnden

inkom 2022-02-25

6.1

Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt. I vår växande
kommun är det därför viktigt att det finns goda möjligheter att vara aktiv. En förutsättning
för detta är att det finns utemiljöer, lokaler, anläggningar och träffpunkter för
fritidsaktiviteter, både för kultur och idrott. Den föreslagna planen för Kockbacka gärde har
möjlighet att bidra till detta. Syftet med planen är i första hand att ge möjlighet för en ny
skola samt att göra plats för bostäder och rekreation för ökad trygghet och större närvaro
över dygnet.

6.2

I tidigare planyttranden från Kultur-och fritidsnämnden betonas vikten av att nya
skollokaler ska vara flexibla för att kunna användas av flera olika målgrupper. Därför bör
lokalerna vara orienterade och utformade så att de kan fungera som mötesplats/träffpunkt
för kultur- och idrottsaktiviteter, föreningsverksamhet och möten på kvällar, helger och lov.

6.3

Inom skolområdet är det planerat en idrottssal för skolidrott. Kultur- och fritidsnämnden
saknar en närmare beskrivning av vad det innebär. Behovet av sporthallar med spelmåtten
20 x 40 m är stort och framförallt i Bro. Vi har tidigare lyft fram fördelen med att placera
sporthallar i anslutning till skolor för optimalt användande. En sporthall/idrottssal som även
är planerat utifrån idrottsföreningarnas behov skulle fyllas med verksamhet alla dagar i
veckan från dag ett.

6.4

Planen redovisar flera förslag som syftar till liv och rörelse i området även på kvällar och
helger. Skolans utemiljö som lockar till lek och fysisk aktivitet, en rogivande
rekreationspark, vackra dagvattendammar är goda exempel på detta. Om dessutom skol-och
idrottslokalerna inte bara planeras för skolverksamhet utan även fylls med annan
verksamhet kommer området att kunna bli en målpunkt/träffpunkt för många invånare även
på kvällar, helger och lov, vilket bidrar till en ökad trygghet och nyttjandegrad.
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6.5

Vikten av säkra vägar för de oskyddade trafikanterna kan inte nog betonas. Det är därför
viktigt med ett utbyggt gång- och cykelvägnät som gör det möjligt att säkert kunna ta sig till
skolan och idrottssalen från alla delar av Bro. Den föreslagna gång- och cykelvägen i
anslutning till Ginnlögs bro är nödvändig inte minst för att koppla samman området med
Bro IP. Dessutom behöver den tänkta gång-och cykelvägen längs med Ginnlögs väg mellan
Jurstarondellen och Bro IP färdigställas samtidigt som skolan och idrottshallen är klar.

6.6

I budgeten för 2021 finns beslut om att Bro IP ska utvecklas. Ett arbete som ännu inte
påbörjats, men med tanke på att planområdet för Kockbacka gränsar mot Bro IP – med
järnvägen som barriär - så är det en stor fördel om dessa två planer är väl integrerade i
varandra. Detta gäller både planernas utformning och tidsplan.

6.7

Området består idag av ett öppet fält i anslutning till omkringliggande bebyggelse. Det idag
öppna jordbrukslandskapet är en påminnelse om ett jordbrukslandskap som historiskt
omgivit Bro. I området finns förutom det historiska odlingslandskapet inga utpekade
kulturmiljövärden och inga kända fornlämningar.

6.8

I anslutning till planområdet ligger Ekboda gårdsmiljö, ett särskilt värdefullt område som är
utpekat i kulturmiljöutredningen för Bro. Gårdsbebyggelsen är redan idag nära tätorten och
den föreslagna detaljplanen bedöms inte ge någon ytterligare negativ påverkan på
kulturmiljön.

6.9

Planen bedöms bli en förbättring för barnens miljö. Det är betydelsefullt för barnens
livsmiljö att nya rekreations- och fritidsytor skapas. Då tid i fullstora hallar i dag saknas
begränsas barns möjlighet att ta del av det utbud som föreningslivet skulle kunna erbjuda.
Byggandet av en fullstor hall i Bro skulle erbjuda fler barn och unga att vara aktiva på sin
fritid vilket på längre sikt är bra både för det enskilda barnet och för folkhälsan i stort.

Kommentar
6.1

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.

6.2

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. Detaljplanen preciserar inte utformningen av
skolan. Möjligheter till flexibla skollokaler bör diskuteras med ansvariga för skolans
utformning.

6.3

En sporthall med måtten 20x40m ryms inom byggrätten.

6.4

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.

6.5

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.

6.6

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. Samhällsbyggnadskontoret har inte fått uppdrag att
arbeta med ny detaljplan för Bro IP.

6.7

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.

6.8

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.

6.9

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.

7

Tekniska nämnden

inkom 2021-11-16

7.1

Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget till detaljplan Kockbacka gärde och kan
konstatera att de synpunkter som Tekniska nämnden lämnade på samrådsförslaget har beaktats
och lämnar följande synpunkter som yttrande till den nu föreslagna detaljplanen.

7.2

Tekniska nämnden anser att benämningen trottoarzon i gestaltningsprogrammet tillhörande
detaljplan för Kockbacka gärde, daterad 22 september 2021, ska ändras till gångbana.
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7.3

För att upprätthålla vattenbalansen i området och dess utflöde bör avrinningen från området
som helhet ej öka i och med att ytan hårdgörs.

7.4

Den planerade pumpstationen är av stor vikt och därför är det av intresse att veta vilken
pumpvolym den är dimensionerad för.

7.5

En bräddledning skulle behövas i de fall pumpstationen ej klarar av vattenmängden om
något fallerar. Om ej denna finns behövs en kartläggning över hur bräddning sker.

7.6

Pumpstationens yta på 10 kvadratmeter kan vara otillräcklig och det skulle snarare behövas
40 kvadratmeter, men detta är något man kan ta ställning till när man vet pumpvolymen.

Kommentar
7.1

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.

7.2

Sektionsritningen är uppdaterat i gestaltningsprogrammet.

7.3

Dagvattenhanteringen inom planområdet, för att hantera dagvattnet från exploateringen inom
planområdet, är dimensionerat för att utjämna och rena ett 20-årsregn. Utöver det innebär
aktuell utformning att det finns en möjlighet att utjämna även 100-årsregn från exploateringen
inom planområdet. Se dagvattenutredningen och skyfallsutredningen för mer information.

7.4

Detta är en projekteringsfråga och besvaras i kommande skeden.

7.5

Dagvattenlösningen är uppdaterad med ett bräddike på grund av orsaker som nämns i
yttrandet.

7.6

Pumpstationens yta är på 100m2 och felskrivning har åtgärdats.

8

Bygg-och miljönämnden

inkom 2022-01-14

8.1

Miljö- och livsmedelsavdelningen har granskat samrådsredogörelsen och har synpunkter på
punkt 4.3. På sida 17 i planbeskrivningen från granskningsskedet står följande "En ny yta
föreslås skapas som känns välkomnande för skolbarn men även för resenärer från Ginnlögs väg
och Enköpingsvägen. Eftersom områden blir en entré till Bro ska det utformas detaljrikt och
inbjudande. Det bör finnas gott om cykelparkering och sittplatser för att tillgodose skolbarnen."
Planavdelningen beskriver alltså fortfarande att det ska vara inbjudande och finnas sittplatser
och har inte helt bemött Bygg- och miljönämndens kommentar om att barnen kan utsättas för
höga bullernivåer om ytan används som skolgård av barnen.

8.2

Genom att ta hänsyn till Bygg- och miljön synpunkter på bullernivåerna kan det undvikas att
barnen utsätts för för höga bullernivåer under skoltiden. Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska
detta beskrivas i samtliga tjänsteskrivelser. (KF § 4, 2010)

8.3

Bygglovsenheten har inga anmärkningar i granskningsskedet utöver att skrivningar av
bestämmelser bör ses över så att de är lätta att förstå för kommande exploatörer samt att torget
och GC-väg kan förses med en planerad höjd i plankartan för att inte som markändring kräva
marklov. I övrigt bedömer bygglovsenheten att de synpunkter som togs upp i samrådet har
behandlats av Kommunstyrelsen.

Kommentar
8.1

För en stor skola behövs en generös yta som ger funktionella flöden när många elever
anländer samtidigt på morgonen. Det maximalt utbyggda scenariot som detta planförslag
medger innebär att nästan 1200 personer (elever och lärare) kommer att passera här
dagligen. Att ytan upplevs välkomnande när man kommer till skolan på morgonen är av stor
vikt. Den bildar en buffertzon mot trafiken på Ginnlögs Väg och Enköpingsvägen. Detta är
ingen yta som räknas till skolgårdsytan och kommer inte att nyttjas under dagen som skolgård
utan blir främst en passage/ankomstplats. Den kommer att präglas av sina många

Detaljplan för Kockbacka Gärde, nr 2003

Granskningsutlåtande

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Utlåtande Antagande Kockbacka gärde

11(15)

cykelparkeringsplatser och av att den ligger i norrläge, vilket innebär att det kommer den som
vill uppehålla sig längre stunder på en plats sannolikt väljer skolgården med dess söderläge.
Skolans huvudentré på dess norra fasad används främst på morgon när skolan börjar och
eftermiddag när alla ska hem. Under dagen finns separata entréer direkt till skolgården på
södra sidan av skolbyggnaden.
8.2

Under skoltid kommer skolbarnen vistas syd och sydöst om skolbyggnader, där bullervärden
huvudsakligen uppfyller riktlinjer. Mellan skolbyggnader och vägar används området för
passage/ankomstplats och kommer inte nyttjas under skoltid. Det finns sittplatser för att vänta
på bussen, utöver detta så är träd, stenblock och cykelparkering det huvudsakliga
möblemanget. Planbeskrivningen är uppdaterad för att beskriva detta på ett mer utförligt vis.

8.3

Bestämmelserna har setts över och markhöjder fastställs i projektering och därför vill vi inte
fastställa i planskedet.

Övriga remissinstanser
9

Upplands-Bro Villaägarförening

inkom 2021-12-06

9.1

Upplands-Bro Villaägarförening anser att den planerade skolbyggnaden är ett måste för att den
storskaliga utbyggnaden av Nya Bro ska lyckas så att nya invånare ser en framtid i Bro med
omnejd.

9.2

Våra farhågor finns återigen i att detaljplanen inte tillgodoser god kommunikation till och från
skolan särskilt från Bro landsbygd och den pågående utbyggnaden av Bro-Gårdsstaden.
Kollektivtrafik inom Bro är därför ett måste för att binda ihop den alltmer fragmenterade
kommunen. Nya industriområden och genomfarter hindrar framväxten av sammanhängande
bostadsområden med småaffärer och andra sammanhållande sociala aktiviteter.

9.3

Upplands-Bro Villaägarförening anser att bussförbindelser till detaljplaneområdet måste gå i en
ringled som plockar upp resenärer i alla ytterområden och ansluta till både Kockbacka och Bro
Centrum och vidare till handelsområdet kring Willys. Vi saknar tyvärr en tydlig markering av
detta i det detaljplaneförslag som nu redovisas. Bussförbindelser måste planeras tidigt och inte
för sent då SL är huvudman och inte Upplands-Bro kommun.

9.4

Upplands-Bro Villaägarförening anser också att de föreslagna kedjehusen husen inte ger den
småstadsupplevelse som planområdet förtjänar. För att bli en modern småstad borde istället
bostäderna få mer av stadskaraktär. Inkörsporten till Bro borde markeras med stadsradhus
istället för de traditionella kedjehuslådorna i trä som föreslås i detaljplaneförslaget. Det borde
finnas bostäder på båda sidorna av vägen genom området för att ytterligare signalera att Bro är
en småstad.

Kommentar
9.1

Kommunen noterar detta.

9.2

I denna detaljplan kan inte kommunen styra över kommunikation till och från
omkringliggande områden. Inom planområdet har vi tillgodosett framtida planering av
kollektivtrafik i samarbete med Rigata buss och SL.

9.3

Genom detaljplaneprocessen har kommunen kontakt med SL om framtida bussförbindelser.

9.4

Kommunen noterar detta.

Detaljplan för Kockbacka Gärde, nr 2003

Granskningsutlåtande

98 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) - KS 20/0607-101 Beslut om antagande av detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl) : Utlåtande Antagande Kockbacka gärde

12(15)

10 E-on Energidistribution AB

inkom 2021-12-14

10.1 E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna i ärendet och har inget att
erinra.
Kommentar
10.1 Kommunen noterar detta.
11 Region Stockholm, Trafikförvaltningen

inkom 2021-12-13

11.1 RiGata-Buss ska användas i all planering som berör buss.
11.2 Då planområdet är belägen så nära Brodepån bör planområdet ha en
skyddsbestämmelse för industribuller. Trafikförvaltningen föreslår följande:
Bostadsbyggnader och utbildningslokaler ska utformas så att Naturvårdsverkets riktvärden
avseende industribuller klaras:
LAeq dag 06-18: 50 dBA
LAeq kväll 18-22: 45 dBA
LAeq natt 22-06: 40 dBA
LAmaxF natt 22-06: 55 dBA
11.3 Regionen vill betona synpunkten som lämnades under samråd att linje 556 går idag på Ginnlögs
väg men inte på sträckan förbi skolan. Ny sträckning för linjen planeras så att den passerar
skolan. För detta krävs dock att planerad bussangöring på södra sidan av Bro pendeltågstation är
utbyggd samt att bussterminalen på den norra sidan av stationen är ombyggd så att utrymme
finns för att linjen ska kunna stå där viss tid för tidsreglering.
11.4 Gatusektion/körfältsbredder som redovisas i trafikutredningen endast är för lokalgatan, regionen
önskar att motsvarande redovisas för gator där buss planeras att trafikera. Det är viktigt att
bussars framkomlighet säkerställs i enlighet med regionens riktlinje RiGata-Buss.
11.5 Indragning av övergångsstället och cykelöverfarten planeras. Indragning med 6 meter innebär
dock att bussar som har passerat GC-passagen och väntar på att kunna köra vidare in i
korsningen kommer att blockera övergångsställe och cykelöverfart.
11.6 Trafikutredningen anger att kurvradier eventuellt behöver justeras med avseende på ovan nämna
indragning. Bussars framkomlighet behöver då fortsatt säkerställas.
11.7 Bra med räcke och ordnade passager från hållplats till skola över gång-och cykelbana. Regionen
anser att säkerhetsavstånd och väntytor ska utformas enligt RiGata-Buss.
11.8 Hastighetssäkring bedöms vara motiverat då det är i anslutning till en skola. Regionen anser att
det dock inte är lämpligt med upphöjning där bussar inte kan passera rakt över hindret.
Cirkulationsplatsen är i sig en hastighetsdämpande korsningsutformning och den redovisas som
en vändplats för buss. Alternativet med endast upphöjd tillfart utan nedfartsramp förordas om
upphöjning ändå anses vara nödvändig. Det behöver då säkerställas med körspår för både
ledbuss och boggibuss att bussar kan passera upphöjningen rakt (alternativt att avståndet mellan
korsning/hållplats är över 20 meter).
11.9 Det anges att hållplatsen är dimensionerad för både SL-buss och skolbussar. Regionen önskar
ett förtydligande om detta innebär ett enkelt hållplatsläge och om turtätheten bedöms medge
detta. Enkel fickhållplats mått:30 m inkörnings-och anpassningssträcka 19 m ledbuss + 14 m
utkörningssträcka = 63 meter totalt. Om det är ett dubbelt läge som avses gäller följande mått:
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30 m inkörnings-och anpassningssträcka + 19 m ledbuss + 3 m mellanrum + 19 m ledbuss + 14
m utkörningssträcka = 85 meter totalt.
11.10 Avstånd från hållplats till övergångsställe bör vara 20 meter om möjligt (för att en buss ska
kunna ställa upp vid övergångsstället utan att blockera efterföljande buss), men ska helt riktigt
vara minst 15 m av trafiksäkerhetsskäl.
11.11 Figur 6-1 Körspår i trafikutredningen anges ha körts i 15 km/h, ny kravställning 20 km/h för
korsningar och svängrörelser. Regionen saknar en separat linje för marginal/körmån (totalt 0,5
m per sida inkl. sidobackspeglar önskas för granskning (ej dimensionering)).
11.12 Regionen önskar att utredningen kompletteras med fasadvärden för industribuller för samtliga
våningsplan. I den nuvarande bullerutredningen redovisas industribuller endast för 1,5 meter
över mark. Det räcker tyvärr inte eftersom riktvärden gäller för samtliga våningsplan.
11.13 Boverket skriver i sin vägledning följande: Om detaljplanen avser en eller flera
bostadsbyggnader ska planbeskrivningen innehålla en redovisning av beräknade värden för
omgivningsbuller om det inte bedöms som obehövligt med hänsyn till bullersituationen (4 kap.
33 a § PBL). Redovisningen ska gälla beräknade värden vid bostadsbyggnadens fasad och vid
en uteplats i anslutning till byggnaden.
11.14 Regionen vill upplysa kommunen om att det finns en ny riktlinje för infrastruktur som berör
buss (RiGata-Buss) den finns på regionens hemsida. RiGata-Buss ska följas vid all planläggning
som berör regionens busstrafik.
Kommentar
11.1

RiGata-Buss har använts i all planering som berör buss.

11.2

Utvärdering har skett enligt riktlinjer från naturvårdsverket och dem beräkningarna visade
inte på några överskridanden. Bestämmelser om industribuller bedöms därför inte behövas.

11.3

Kommunen noterar detta.

11.4

Vägbredderna är detsamma som dagens värden och Ginnlögs väg, där bussar trafikerar,
ligger utanför planområdet.

11.5

Om det är cirkulationsplatsen som går in i området som syftas på, kommer inga bussar köra
in på lokalgatan. Kommunen noterar punken, och att samma sak kan potentiellt hända med
lastbil och då går det att de väntar innan GC passagen.

11.6

Kommunen noterar detta och tar med i projekteringsskede.

11.7

Säkerhetsavstånd och väntytor är utformade enligt RiGata-buss.

11.8

Kommunen noterar detta och tar vidare frågan i projektering.

11.9

Längden har anpassats till 63m i plankartan enligt kommentar.

11.10

Kommunen noterar detta.

11.11

Körspår har gjorts i 20 km/h och finns i den uppdaterade trafikutredningen.

11.12

I bilagor redovisas högsta fasadnivå oavsett våningsplan. Dock står det felaktigt i
beskrivningen att beräkningshöjden är 1,5m. Det har i detta skede uppdateras i utredningen.

11.13

Från bullerspridningskartorna kan man utläsa ljudnivåer där man skulle vilja anlägga en
uteplats och från fasadkartorna vilken bullernivå som beräknas vid bostadsbyggnadens fasad.
Bilagor A och B berör trafikbuller, C och D berör motsvarande utredning för industribuller.

11.14

Kommunen noterar detta och tar vidare frågan i projektering.
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12 Vattenfall Eldistribution

inkom 2021-11-11

12.1 Vattenfall Eldistribution AB har inga elnätsanläggningar inom området för aktuell detaljplan
och har därför inget att erinra i detta ärende.
Kommentar
12.1

Kommunen noterar detta.

13 Swedavia Airports

inkom 2021-11-30

13.1 Rubricerat planförslag har ingen påverkan på Stockholm Arlanda Airport eller Bromma
Stockholm Airport. Därmed har Swedavia ingen erinran i ärendet.
Kommentar
13.1 Kommunen noterar detta
14 Svenska Kraftnät

inkom 2021-12-06

14.1 Svenska kraftnät har i dagsläget inga anläggningar eller intressen som berörs i det aktuella
området och har därför inga synpunkter på rubricerad remiss.
Kommentar
14.2 Kommunen noterar detta
15 E.on Energilösningar AB (EVS värme)

inkom 2021-12-09

15.1 Remissvar från maj 2021 kvarstår. Remissvar i punktformat nedan är därför tagna från
samrådsredogörelsen nedanför:
15.2 E.ON Värme Sverige AB har idag en huvudmatningsledning till Bro som ligger i utkant av de
aktuella fastigheterna (mot Enköpingsvägen). Därefter går vår ledning ner mot järnvägen på
fastighet 2:1>9. Denna ledning måste beaktas och exploatören bekostar eventuell flytt av
ledningen.
15.3 Vi undersöker gärna möjligheten att ansluta de aktuella fastigheterna till fjärrvärme eller bistår
gärna med andra eventuella energilösningar.
Kommentar
15.1

Kommunen noterar detta.

15.2

Hela ledningen mot järnväg inkluderas i ett u-område på plankartan.

15.3

Kommunen noterar detta och tar vidare i exploatering.

Resultat av granskningen
Ändringar i planförslaget
Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen:
•

Ändrad utformningen av skolutbyggnad i etapp 2
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•
•
•
•
•
•
•
•

Uppdaterad bullervall mot Enköpingsvägen
Uppdaterat bullerplank mot mälarbanan
Förtydligande kring bulleråtgärder
Förtydligande kring dagvattenlösning och ändrade höjder i dammar
Komplettering planbeskrivning avseende buller, dagvatten och skyfall
Plankarta uppdaterat u-område
PM Skyfallsutredning
PM Markförorening

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning är av så begränsad
omfattning att en ny granskning av planförslaget inte behöver göras.

Underlagsmaterial
•

Kopior av inkomna synpunkter under granskning.

•

Samrådsredogörelse, daterad 2021-10-06

•

Kopior av inkomna synpunkter under samrådet

Materialet går att beställa från kommunen.

Upprättad 2022-07-08 av
Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt
Claudia Wikse Barrow
Planarkitekt
Lina Wallenius
Planarkitekt
Tove Carlsson
Plan- och exploateringschef
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Datum

Beteckning

2022-01-11

402-75950-2021

Enheten för bostäder och fysisk planering

Upplands-Bro kommun
Dnr: KS 20/0607
Epost: kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) i
Upplands-Bro kommun
Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen
syftar till att möjliggöra en ny skola för omkring 500 elever, samt en park med
möjlighet till rekreation och dagvattenhantering. Vidare föreslås 26 bostäder i
form av småhus. Länsstyrelsens yttrande utgår från innehållet i 5 kap. 22 § planoch bygglagen (2010:900), PBL.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att
kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör
markföroreningar och översvämningsrisk.
Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Hälsa och säkerhet
Markföroreningar

I samrådsskedet framförde länsstyrelsen synpunkter på att potentiella föroreningar
skulle kunna finnas inom området med anledning av att det ligger en brandstation
i anslutning till planområdet. Fram till granskningen har kommunen inte
genomfört någon miljöteknisk markundersökning. Länsstyrelsens synpunkter
beträffade potentiella föroreningar kvarstår därmed och kommunen behöver i
planförslaget visa att marken är lämplig utifrån hälsosynpunkt. Genomförda
utredningar ska ligga till grund för eventuella riskbedömningar och
ställningstaganden och de ska tydligt finnas redovisade i planbeskrivningen.
Eventuella åtgärder ska om möjligt, säkerställas i plankartan.
Översvämningsrisk

Länsstyrelsen gjorde i samrådet bedömningen att kommunen till granskningen
behöver ta fram en skyfallskartering som bland annat räknar in framtida
Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

E-post/webbplats

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Kommunledningskontoret
Anders Nilfjord
Ekonomiavdelningen

Datum

2022-07-21

Vår beteckning

KS 22/0427

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Omfördelning av investeringsmedel för
belysning och anläggande av ny skolväg och
gång- och cykelbana till Tjustaskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att omfördela investeringsramen för Tekniska nämnden med 21 miljoner
kronor avseende anläggning av ny skolväg och gång- och cykelbana inklusive
belysning öster om Tjusta samt anläggning av belysning utmed gång- och
cykelbana längs Tjustavägen.
Kommunstyrelsen beslutar
Att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade inom trafik- och tillgänglighetsprogrammet att en
ny skolväg och gång- och cykelbana ska anläggas längs Tjustavägen. Det är
många barn som bor i Håbo-Tibble Kyrkby och går i Tjustaskolan. Gång- och
cykelbanan kommer att förbättra möjligheterna att gå och cykla till och från
skolan.
Investeringsmedel behövs för komplettering av gång- och cykelbanan med
belysning längs Tjustavägen samt anläggning av en ny belyst väg och gång-och
cykelväg öster om Tjusta område med tillhörande vändplan och
avlämningsplats/parkering. För att hantera detta behövs en omfördelning av
investeringsramen med 21 miljoner kronor till totalt 32 miljoner kronor.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Finansiering sker genom att investeringsmedel för VA inte nyttjas. Därmed
påverkas inte kommunens samlade kassaflöde utav en omfördelning av
investeringsmedel för att anlägga gång- och cykelbanan samt väg längs
Tjustavägen.

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

Datum

2022-07-21

Vår beteckning

KS 22/0427

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag
•

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 juli 2022

•

Begäran från Tekniska nämnden

Barnperspektiv
Trafiksäkra och trygga gator och vägar innebär att fler barn kan ta sig till och
från skolan utan att bli skjutsade med bil, vilket är positivt ur ett
barnhälsoperspektiv.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Begäran från Tekniska nämnden
Beslut sänds till
• Tekniska nämnden
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TJÄNSTESKRIVELSE

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

Datum

Vår beteckning

2022-05-31

TN 22/0231

Er beteckning

Tekniska nämnden

Begäran om investeringsmedel för belysning
och anläggande av gång- och cykelbana till
Tjustaskolan
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå att kommunfullmäktige tilldelar investeringsmedel motsvarande 21
mkr utöver redan beslutad investeringsram med syfte att bekosta anläggning av
ny väg och gång- och cykelbana inklusive belysning öster om Tjusta samt
anläggning av belysning utmed redan beslutad gång- och cykelbana längs
Tjustavägen.

Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade inom trafik- och tillgänglighetsprogrammet att en
ny gång- och cykelbana ska anläggas längs Tjustavägen. Det är många barn
som bor i Håbo-Tibble Kyrkby och går i Tjustaskolan. Gång- och cykelbanan
kommer att förbättra möjligheterna att gå och cykla till och från skolan.
Investeringsmedel behövs för komplettering av gång- och cykelbanan med
belysning längs Tjustavägen samt anläggning av en ny belyst väg och gångoch cykelväg öster om Tjusta område med tillhörande vändplan och
avlämningsplats/parkering.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Finansiering föreslås äskas från KS genom att investeringsmedel för VA inte
nyttjas. Därmed påverkas inte kommunens samlade kassaflöde utav en
tilldelning av investeringsmedel för att anlägga gång- och cykelbanan samt väg
längs Tjustavägen.
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Datum

Vår beteckning

2022-05-31

TN 22/0231

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 31 maj 2022

Ärendet
Tekniska nämnden beslutade inom trafik- och tillgänglighetsprogrammet att en
ny gång- och cykelbana ska anläggas längs Tjustavägen. Det är många barn
som bor i Håbo-Tibble Kyrkby och går i Tjustaskolan. Gång- och cykelbanan
kommer att förbättra möjligheterna att gå och cykla till och från skolan.
Tjustavägen har kommunalt väghållarskap sedan 2018–2019 men saknar
allmän gatubelysning. Den aktuella sträckan är glesbebyggd och den nya vägen
kommer att vara mycket mörk stor del av året. Belysning på gång- och
cykelbanan är därför nödvändig.
Då Tjusta skolväg inte går att bredda beslutades även att en ny belyst väg och
gång- och cykelväg öster om Tjusta område samt vändplan och
avlämningsplats/parkering ska byggas. Vägen kommer att bli ca 750 m lång.
Mark för det ändamålet har lösts in och projekteringen är genomförd.
Investeringsmedel behövs för komplettering av gång- och cykelbanan med
belysning längs Tjustavägen samt anläggning av en ny belyst väg och gångoch cykelväg öster om Tjusta område med tillhörande vändplan och
avlämningsplats/parkering.
Finansiering föreslås äskas från KS genom att investeringsmedel för VA inte
nyttjas. Därmed påverkas inte kommunens samlade kassaflöde utav en
tilldelning av investeringsmedel för att anlägga gång- och cykelbanan samt väg
längs Tjustavägen.
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Datum

Vår beteckning

2022-05-31

TN 22/0231

Barnperspektiv
Trafiksäkra och trygga gator och vägar innebär att fler barn kan ta sig till och
från skolan utan att bli skjutsade med bil, vilket är positivt ur ett
barnhälsoperspektiv.

Samhällsbyggnadskontoret

Thomas Lenell
Samhällsbyggnadschef

Maja Taaler Larsson
Avdelningschef

Jan Helghe
Enhetschef Gata/Park/Trafik

Beslut sänds till
 Gata/Park/Trafikenheten, Samhällsbyggnadskontoret
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