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Sammanfattning
Planprogrammet ger forslag till art utveckla ett varierat verksamhets- och
logistikomnlde i strategiskt Higenara E 18 i kombination med art natur- och
kulturmiljon i omradet bevaras och tillgangliggors. Forutsattningar och
riktlinjer for fortsatt planerande redovisas och programmet tar stallning till
vilka delar som lampar sig for bebyggelse och vilka som ska bevaras som
naturmark.

Programomradet ligger vaster om trafikplats Bro, soder om E18.
Oversiktsplanen, OP 2010, pekar ut delomradet K16v som framtida
verksamhetsomrade och Karrangen som utredningsomrade (for nytt verksam-
hetsomrade). Laget bedoms lampligt for art lokalisera verksamhetsomraden
och ger mojligheter art utveckla entren fran E18 till Bro. Den nya bebyggelsen
anpassas for att folja det befintliga landskapet och minimera ingrepp i
landskapets form och topografi och kulturhistoriska varden.

Programforslaget var ute pa samrad under tiden 7 maj till 18 juni 2014. Efter
samradet har ett antal revideringar i forslaget gjorts sa art bartre hansyn tas till
bland annat natur- och kulturmiljo, omgivande verksamheter och forn-
lamningar. Exempelvis minskas andelen kvartersmark med cirka nio hektar och
antalet redovisade tomter ar nu cirka 85 i stallet for 100. Av de 105 hektar som
foreslas planlaggas ar 41 hektar kvartersmark, det vill saga knappt halva ytan.

Revideringarna i sin helhet framgar av samradsredogorelsen. Yttranden i form
av synpunkter samt plan- och exploateringsavdelningens kommentarer ar ocksa
samlade dar.

Upplands-Bro kommun har i samrad med Lansstyrelsen konstaterat att
forslaget sammantaget kan antas medfora betydande miljopaverkan. En
overgripande miljokonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram under
programarbetet. MKB-arbetet har varit integrerat i hela arbetsprocessen och
bidragit till programforslaget genom att kontinuerligt belysa forutsartningar fOr
och mojligheter till art medverka till en hallbar samhallsutveckling och
konsekvenser av programforslaget.

Beslutsunderlag

• Oversiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmaktige den 15 december
2011, § 162.

• Kommunstyrelsens samhallsbyggnadsutskotts beslut om
programuppdrag den 15 april 2013, § 23.

• Kommunstyrelsens samhallsbyggnadsutskotts beslut om samrad den 16
april 2014, § 29.

• Reviderat forslag till detaljplaneprogram for Karrangen och K16v (del
av Bro Onsta 2:10 samt del av K16v och Lilla Ullevi 1:5) med bilagor,
godkannandehandling den 14 november 2014.

• Fortsartning Ks § 179

7~



PROTOKOLL

Kommunfullmaktige
Sammantradesdatum

2014-12-17 49

Fortsattning Kf § 171
• Overgripande MKB, Karrangen oeh KlOv reviderad handling den 31

oktober 2014.
• Tillvaxtkontorets tjansteskrivelse den 14 november 2014.

Kommunfullmaktiges beslut

1. Forslag till ramavtal tillhorande detaljplaneprogram fOrKiirrangen oeh
KlOv (del av Bro Onsta 2: 10 samt del av KlOv oeh Lilla Ullevi 1:5),
godkanns.

2. Samradsredogorelse tillhorande detaljplaneprogram fOrKarrangen oeh
KlOv (del av Bro Onsta 2:10 samt del av KlOv oeh Lilla Ullevi 1:5), den 14
november 2014, godkanns.

3. Reviderat fOrslag till detaljplaneprogram for Karriingen oeh KlOv (del av
Bro Onsta 2: 10 samt del av KlOv oeh Lilla Ullevi 1:5), den 14 november
2014, godkanns.

Kopia av beslut till

Viiderholmen Fastighetsforvaltning AB

Akt

Utdragsbestyrkande
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