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tar ungefär 25 minuter till Stockholms central. Här fi nns två 
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Kommunens vision, kommunen som ger plats, sträcker sig 

till år 2035 och beskriver hur framtidens Upplands-Bro ska 
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föreningsliv och anställda i kommunen för att skapa ett 

gemensamt Upplands-Bro.
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Sammanfattning
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Programområde för Ekhammars gård
Programområdet för Ekhammars gård ligger norr om Kungsängens 

kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster av 

Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter och kyrkan, i väster av 

Gröna dalen och i norr av Hjortronvägen.

Alldeles intill programområdet ligger fl era av Kungsängens 

kulturhistoriskt intressantaste miljöer såsom kyrkan, Ekhammars 

gård och hembygdsgården.
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Övergripande vision och koncept
Den övergripande visionen för planprogrammet är att Ekhammars 

gård  är ett grönt område i kärnan av det växande Kungsängen. 

Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett grönområde men 

samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation och skola. Det 

gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt som ekologiskt 

och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  området tar stor hänsyn 

till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad i Kungsängen 

tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens historiska vingslag 

samtidigt som du kan uppleva att Upplands-Bro är en kommun som 

ger plats för framtid och utveckling. 

För att uppnå visionen och för att arbeta i linje med den 

kulturmiljöutredning som framtagits för området har ett övergripande 

koncept om Anpassning till kulturmiljö utarbetats. Detta är av stor 

vikt att ha som ledstjärna även med tanke på den detaljplan som i 

början på 1980-talet upphävdes på grund av bristande anpassning 

till befi ntlig miljö. 

För att konkretisera det övergripande konceptet har det utökats 

med tre delkoncept: 1) Anpassning till topografi , 2) Anpassning till 

grönstruktur samt 3) Anpassning till bebyggelse. 
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Bakgrund



10 Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Inledning
Kommunen har tagit fram ett planprogram för området kring 

Ekhammars gård i Kungsängen. Detta har skett i samarbete med 

Entré i Stockholm AB som äger delar av marken inom planområdet. 

Syftet med Planprogrammet är att beskriva en framtida exploatering, 

med fokus på hur planområdets värdefulla kulturmiljö ska tas 

omhand.

Området ligger centralt i Kungsängen och skulle av den 

anledningen passa bra för exploatering. Samtidigt måste 

en ny exploatering ta stor hänsyn till den omgivande 

bebyggelsen. Programmet lägger därför stor vikt vid frågan 

om kulturhistorisk anpassning, såväl gällande byggnader 

som omkringliggande miljö.

I programmet studeras även frågor som rör Gröna dalens 

roll som rekreativt område och hur gång- och cykelvägar 

i området kan upplevas trygga. Gröna dalen har också stor 

potential att jämna ut dagvattenfl öden. Vidare resonerar 

programmet kring anslutande gaturum.

Uppdrag
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-09-24 att 

uppdra åt tillväxtchefen att ta fram ett planprogram för 

Ekhammars gård.

Översiktsplan
Området är inte utpekat i Översiktsplan (ÖP) 2010 men i 

den allmänna planeringsinriktningen för Kungsängen anges 

bland annat ett antal punkter som handlar om att knyta 

ihop Kungsängens delar och stärka gång- och cykelnätet 

i Kungsängen. Möjligheten att utveckla dessa punkter 

i området studeras i programmet. Gällande förtätning i 

tätort anger ÖP:n att inriktningen är att: ”Länka samman 

skilda bostadsområden och utveckla grönstrukturen. 

Se över gatornas utformning och åstadkom mer av 

gaturum.” Området kring Ekhammars gård anses ha goda 

förutsättningar för att utveckla Kungsängen tätort i den 

riktning som ÖP:n ger uttryck för.

Detaljplan
För det aktuella området gäller tre olika detaljplaner:

• För söder om Ekhammars gård gäller dels byggnadsplan 

för Kungäsngen fastigheterna Ekhammar 4:1 och 

kyrkbyn 2:1 m fl , nr 6702, laga kraft 1968-02-23 samt 

• stadsplan för del av Ekhammar (östra delen), nr 7707, 

laga kraft 1980-12-04 . 

• För området norr om Ekhammars gård gäller stadsplan 

för del av Ekhammar (östra delen) nr 8004, laga kraft 

1984-06-14.

I detaljplan 6702 anges följande:

“Förutom kyrka och begravningsplats med klockstapel har 

området för hembygdsgårdsändamål väsentligen utökats 

samt kompletterats med en “fi lial” kring Soldattorpet öster 

därom. Värdet av kulturmiljön kring kyrka, kyrkogård, 

hembygdsgård, Ekhammars gård och Soldattorpet kommer 

i ett framtida nybyggd Stor-Kungsängen att vara omistligt 

och självklart.”

Vid fastställelse av stadsplan 7707 anger länsstyrelsen 

följande: 

”Många anmärkningar har riktats mot planförslagets 

utformning med hänsyn till miljön omkring Kungsängens 

kyrka, Ekhammars Gård och Hembygdsgården. Denna 

miljö har ett kulturhistoriskt intresse och det är därför 

angeläget att den tillkommande bebyggelsen förläggs 

och utformas med stort hänsynstagande till detta. Enligt 

länsstyrelsens mening har detta intresse inte i tillräcklig mån 

beaktats i planförslaget. Länsstyrelsen bedömer att värdet 

av kulturmiljön är så stort att föreslagen nybebyggelse 

söder om Ekhammars Gård bör utgår. Ifrågavarande del 

av det södra byggnadskvarteret bör därför undantas från 

fastställelse.” 

En del av plan 7707 upphävdes alltså enligt beslut av 

regeringen, och således gäller detaljplan 6702 från 1968 för 

området sydost om Ekhammars gårds huvudbyggnad, det 

vill säga den delen som omfattar trädgårdsmästarbostaden. 

Inledning
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Planprocess
Detta planprogram ska ligga till grund för fortsatt planarbete 

gällande Ekhammars gård. Programsamråd väntas ske 

hösten 2016. I samband med detaljplaneprogrammet har en 

kulturmiljöutredning framtagits av kommunen och Entré i 

Stockholm. 

Hållbar utveckling
Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 100 av 

landets kommuner som ska främja utvecklingen för ett 

hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en 

tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Upplands-Bro klassas som en ekokommun vilket visar på 

ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner har 

fyra hållbarhetspricniper som utgör ramen för det hållbara 

samhället och föreningens verksamhet:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...

1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

Till exempel fossilt kol, olja och metaller.

2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets 

produktion

Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande 

kemikalier.

3... undanträngning med fysiska metoder

Till exempel storskaliga kalhyggen och överfi skning.

Och i det samhället hindras inte människor systematiskt...

4... från att tillgodose sina behov

Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.

Vidare gäller för Upplands-Bro kommun Miljöplan med 

lokala miljömål 2010-2030, antagen av kommunfullmäktige 

2010. 

Häri anges att kommunen ska ha en grön profi l och föregå 

med gott exempel. Det anges att “omtanke om miljön 

och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del av 

planering, utförande och uppföljning av kommunens alla 

verksamheter”. Tre lokla miljömålsområden har antagits:

• Eff ektivare anvvändning av energi och transporter

• Giftfria och resurssnåla kretslopp

• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

Detaljplaneprogrammet för Ekhammars gård framtas med 

hänsyn till nämnda hållbarhetsprinciper och strävar efter 

att bidra till en hållbar utveckling som möjliggör för ett 

uppnående av kommunens lokala miljömålsområden.
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Vision
Ekhammars gård  är ett grönt område i kärnan av det växande 

Kungsängen. Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett 

grönområde men samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation 

och skola. Det gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt 

som ekologiskt och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  området 

tar stor hänsyn till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad 

i Kungsängen tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens 

historiska vingslag samtidigt som du kan uppleva att Upplands-Bro 

är en kommun som ger plats för framtid och utveckling. 

Platsens läge i kommunen
Det föreslagna programområdet ligger norr om Kungsängens 

kyrka runt Ekhammars gård. Programområdet avgränsas i öster av 

Bygdegårdsvägen, i söder av kolonilotter, i väster av Gröna dalen 

och i norr av Hjortronvägen.

Alldeles intill programområdet ligger fl era av Kungsängens 

kulturhistoriskt intressantaste miljöer såsom kyrkan, Ekhammars 

gård och hembygdsgården.

Bro

Kungs-
ängen

Upplands/Bro 
kommun
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Ekhammars gård  är ett grönt område i kärnan av det växande 
Kungsängen. Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett grönområde 
men samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation och 
skola. Det gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt som 
ekologiskt och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  området tar 
stor hänsyn till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad i 
Kungsängen tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens 
historiska vingslag samtidigt som du kan uppleva att Upplands-
Bro är en kommun som ger plats för framtid och utveckling. 
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Förutsättningar
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Avstånd till målpunkter
Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som 

vuxit fram kring den järnvägsstation som försåg orten 

med pendeltågsförbindelse mot Stockholm från 1968. 

Bebyggelsestrukturen i hela tätorten är ganska utspridd och 

relativt gles. Bostadsområden ligger ofta vart och ett för sig 

med separat trafi kmatning och har karaktären av bostadsförort 

snarare än småstad. De centrala delarna kring Kungsängens 

centrum har en koncentration av högre fl erbostadshus. 

Programområdet är beläget nordväst om centrum. 

Fågelvägen är det cirka 650 meter däremellan och för att nå 

stationen från programområdet är det ytterligare cirka 200 

meter. Det fi nns goda förbindelser, om än något krävande 

topografi  längs den närmaste vägen. 

Från programområdet är det cirka 300 meter och till 

Ekhammarsskolan och cirka 450 meter till Upplands-

Bro gymnasium. Båda skolorna är belägna sydväst om 

programområdet. Förskolan Klockarängen ligger cirka 200 

meter söder om programområdet.

Väster om Ekhammars gård, i direkt anslutning, fi nns Gröna 

dalen som är Kungsängens stora grönstråk. Här fi nns goda 

förutsättningar för bostadsnära rekreation. 

Platsens roll i 
Kungsängen
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Örtugsvägen, exempel på bebyggelse i närmiljö
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Kopplingar till målpunkter
Till Kungsängens centrum, som är beläget sydost om 

programområdet fi nns goda kopplingar för fordon men gång- 

och cykelnätet är emellanåt brutet och sammankopplas via 

mindre lokalgator. Den genaste vägen för fotgängare och 

cyklister har en något krävande topografi . 

Till Ekhammarskolan  och Upplands-bro gymnasium, 

sydväst om programområdet, fi nns goda förbindelser, såväl 

för fotgängare och cyklister som för biltrafi k. 

Gröna dalen, väster om området, ligger i direkt anslutning 

och det fi nns goda kopplingar med gång- och cykelvägar 

till grönstråket.

Trafi k
Från Enköpingsvägen i söder matas Ekhammars gård via 

Bygdegårdsvägen som löper öster om programområdet. 

Området försörjs med kollektivtrafi k via busshållplatserna 

Tvärvägen och Kyrkvägen.

Söder om programområdet, strax söder om kyrkan 

och hembygdsgården löper Kyrkvägen som angörs 

från Bygdegårdsvägen. Väster om området löper 

Granhammarsvägen och strax norr om området, genom 

Gröna dalen, löper Hjortronvägen som enligt nuvarande 

detaljplan enbart får trafi keras av buss.
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Gång- och cykelväg
Gång- och cykelvägnätet består både av friliggande stråk 

genom grönområden och av vägar som följer huvudvägnätet 

för biltrafi k. Gång- och cykelbana löper också genom 

Gröna dalen. I sydvästra delen av området löper gång- och 

cykelvägen genom en skogspassage som kan upplevas som 

obehaglig på kvällen.

Att ansluta gångväg till kyrkogården
Idag fi nns gång- och cykelbana som löper runt kyrkogården. 

Kyrkogården är en vacker rekreativ miljö som är väl värd 

att tillgängliggöra. I dagsläget riskerar kyrkogården utgöra 

en barriär för fotgängare och cyklister. I samband med 

planläggning av Ekhammars gård är det därför av intresse 

att utreda möjligheten att ansluta gång- och cykelväg till 

kyrkogården.

Längsmed Hjortronvägens norra sida löper en sepa-
rerad gång- och cykelväg i öst-västlig riktning.

Den genaste vägen mot Kungsängens centrum, 
Kyrkvägen, fl ankeras av trottoarer längs ömse sidor.

Det fi nns ett antal stigar inom programområdet som 
vittnar om rörelsemönster som inte alltid sammanfal-
ler med befi ntliga gång- och cykelvägar.

Karta över var fotona till höger är tagna.

Från Gröna dalen och österut, genom programområ-
det, löper en gång- och cykelväg.

1

1

3

3

2

2

4

4
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Dagvatten
En viktig fråga för vidare planläggning av området är 

hantering av dagvatten (dvs regnvatten). Ett av de viktigaste 

avrinningsområdena för Kungsängen är Gröna dalen som 

mynnar ut i Tibbleviken söder om programområdet. 

Inriktning i ÖP 2010, är att eftersträva så kallad ekologisk 

dagvattenhantering (EOD). Det ska ske med stor andel 

lokalt omhändertagande (LOD), som syftar till att bromsa 

upp det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsprocessen 

och låta de naturliga processerna få en möjlighet att 

behandla dagvattnet. Kommunens krav är att dagvatten tas 

om hand inom kvarteret så att högst ett fl öde motsvarande 

ett 5-årsregn innan exploatering släpps ut på det befi ntliga 

dagvattennätet.

I samband med planläggning av Kungsängens-Tibble 1:470 

har en dagvattenutredning tagits fram (2016). Utredningen 

ger två åtgärdsförslag och slutsatsen dras att det fi nns goda 

möjligheter att fördröja dagvatten inom området. Den 

lösning som valts för Tibbleängen omfattar byggnation av 

en dagvattendam inom planområdet samt anläggande av 

rain gardens. Hur utbyggnad av Ekhammars gård påverkar 

områdets dagvatten och den föreslagna dammen bör vidare 

utredas i det fortsatta detaljplanearbetet.



21Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Lutning mot Gröna dalen från Örtugsvägen, sedd från Hjortronvägen
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Landskapsanalys
Landskapet inom Kungsängens närområde kännetecknas 

av det för Mälardalen så typiska sprickdalslandskapet, med 

stora och öppna sedimentfyllda dalgångar med slättpartier 

avbrutna av skogsbevuxna, relativt fl acka höjdpartier. 

Skogen består huvudsakligen av barrskog med inslag av 

hällmarkstallskog och blandskog. I tätortsområdet dominerar 

det småbrutna skogslandskapet och närheten till vattnet. Det 

delas upp av en dalgång, Gröna dalen, som går i nord-sydlig 

riktning, med höjdplatåer på båda sidor. 

Bebyggelsen är samlad kring dalen och ligger till stor del på 

sluttningarna, vilket accentuerar de rumsbildande väggarna i 

landskapet. Höjdpartiet i väster är synligt från alla riktningar 

och utmärker Kungsängen på håll. 

Gång- och 
cykelväg Gång- och 

cykelväg 
Allé

Ekhammars 
gård

Hjortronvägen

C

B

A

A

C

B

Sektion A:A
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Gång- och 
cykelväg 

Örtugsvägen
Gång- och 
cykelväg 

Ekhammars 
gård

Bygdegårdsvägen

Bygdegårdsvägen

Sektion B:B

Sektion C:C
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Allé öster om Ekhammars gård
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Pågående planering runtomkring
Tibbleängen

Strax väster om programområdet pågår planering för 

bostadsområde i Tibbleängen, Kungsängens-Tibble 1:470 

m.fl . Här planeras för cirka 225 bostäder,blandat mellan 

fl erbostadshus och småhus samt förskola. Den planerade 

exploaterade ytan utgörs idag av delar av Gröna dalen. 

Korsängen

Söder om programområdet planeras det för Korsängen. Ett 

program har framtagits och arbete med detaljplan pågår. I 

området planeras för ca 700 bostäder. Målsättningen är att 

utveckla området till en levande stadsdel med en variaton 

av olika bostadstyper, t.ex. fl erbostadshus, radhus eller 

villor. I området kommer det även att fi nnas lokaler för 

verksamheter.

Ringvägen

Sydost om programområdet pågår byggnation av  

Ringvägen, Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl . Del 1 och Del 

2. Projektet, som vunnit laga kraft, innehåller cirka 450 

bostäder, verksamheter, förskola, ett grön-område samt 

anslutningsväg.

Ekhammarskolan

Söder om programområdet planeras det för Ekhammarskolan, 

Upplands-Bro Kungsängens Kyrkby 2:95 och 2:9. 

Planen syftar till att möjliggöra en nyproduktion av en 

grundsärskola.

Korsängen

Programområde
Ekhammars gård

Tibbleängen

Ekhammar-
skolan
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Gröna dalen
Gröna dalen-stråket förbinder stadsdelarna Brunna, Tibble 
och centrala Kungsängen med varandra. Stråket löper i 
nord-sydlig riktning genom den öppna dalen med gräsmark. 
Sträckan är huvudsakligen trafi ksäker och korsas endast av 
en bussgata. Utmed Brunna löper det gröna stråket öster om 
bostäderna och avslutas där det viker av in mot bebyggelsen. 
Norrut fi nns därmed ingen fortsättnng ut i det omgivande 
landskapet och det fi nns inga kopplingar till andra stråk. 

Enligt Grönplanen 2008 är länken mellan Brunna och 
Kunsängen bristfällig då E18 utgör en kraftig störning och 
barriär trots att korsningen är planskild. I Kungsängen löper 
grönstråket centralt med bebyggelse på båda sidor, och 
avslutas mot skolområdet. Det fi nns kopplingar till Lillsjö- 
och Tibblestråken.

Gröna dalen är delvis bullerstörd där E18 passerar men 
har dock mestadels en kvalitet som centralt grönstråk.
Gångstråket som löper genom Gröna dalen är en mycket 
rak och öppen sträcka som, enligt Grönplanen, kan 
upplevas som enformig då en cykeltur eller promenad här 
sker längsmed en relativt enformig sträcka. I Grönplanen 
föreslås att Gröna dalen utvecklas till en stadsdelspark med 
naturkaraktär ett arbete som förnärvarande, våren 2018, 
pågår.
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Gröna dalen består till stor del av öppen grönyta
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Platsens lokala 
förutsättningar

Kulturmiljö
Området kring Kungsängens kyrka och Ekhammars gård har 

anor från järnåldern och medeltiden. Det är ett väl sammansatt 

område som vittnar om bygdens rika historia. Här ligger ett 

järnåldersgravfält, äldre vägsträckningar med bland annat en 

del av 1600-talets landsväg, hitfl yttade väghållningsstenar, 

den välbevarade och renoverade gården Ekhammar från 

tidigt 1800-tal samt den hitfl yttade hembygdsgården. 

Sockenkyrkan och klockstapeln har karaktär av 1700-tal. Vid 

kyrkbyn ligger områdets äldsta bebyggelse, Kungsängens 

kyrka vars äldsta delar är från 1200-talet. Syftet med gällande 

skydd är att vårda och bevara kyrkomiljöerna tillsammans 

med de kringliggande miljöerna som hembygdsgården, den 

äldre häradsvägen, järnåldersgravfältet samt Ekhammars 

gårds kvarvarande miljö.

Fornlämningar i anslutning till programområdet utgörs 

av både fasta och övriga kulturhistoriska lämningar. På 

moränkullen väster om dalgången och direkt söder om 

Hjortronvägen återfi nns fasta fornlämningar i form av 

gravfält, Raä 9:1 och skålgropar, Raä 9:2. På moränkullen 

väster om kyrkogården återfi nns Raä 22:1, som är en plats 

med tradition/dansbana och klassad som övrig lämning. 

Inom kyrkogården fi nns också fl er lämningar. 

Följande kända lämningar skyddade enligt 2 kap. KML fi nns 

inom  eller i direkt anslutning til programområdet:

• Raä 95:3 som är den gamla häradsvägen öster om 

Ekhammars gård samt Raä 95:1 och Raä 95:2 som är 

vägmärken (fl yttade) invid den gamla häradsvägen. Alla 

tre är klassade som övriga lämninar.

• Raä 105:1 Hembygdsgård och Raä 105:2  Fyndsamling 

inom hembygdsgården. Samtliga är klassade som övriga 

lämningar. 

• Raä 233, som är utgrävd fyndplats för äldre mynt direkt 

norr om kyrkogården och är klassad som övrig lämning.

• Raä 14:1, som är ett minnesmärke utanför kyrkogårdens 

sydvästra hörn och är klassad som övrig lämning.

Kulturmiljöutredning
Eftersom fl era av Kungsängens kulturhistoriskt intressantaste 

miljöer kan beröras av programförslaget, och tidigare förslag 

till exploatering innebar att en del av detaljplanen hävdes 

för att bättre beakta kulturhistoriska värden i området, 

upprättades en kulturmiljöutredning inför arbetet med detta 

program. I det följande presenteras kulturmiljöutredningens 

ståndpunkter.

Område A

Skyddat område. Kyrka med kyrkogård eller område med 

lämningar som skyddas genom kulturmiljölagen. Ingen 

exploatering äger rum.

Område B

Gårdstomten till Ekhammars gård, parkmiljö. Moränkulle 

med inslag av grova ekar som aldrig varit under plog. 

Endast mindre tillägg i form av ny bebyggelse kan möjligen  

tillkomma inom detta område. Bebyggelsen bör anpassas 

till kulturhistoriskt värdefulla befi ntliga byggnader och 

stora ekar bör bevaras. Skyddsbestämmelser i detaljplan för 

byggnader. Stora ekar på lerjord utgör spår av Ekhammars 

gårds trädgård/odling och bör bevaras. Detta gäller även 

äldre del av häradsvägen öster om gården.

Område C 

Skyddszon som bör bevaras kring kyrkogård med respekt 

för upplevelse av kyrkogården och dess verksamhet. 

Utbredningen av skyddszonen är osäker och bör utredas i 

fortsatt planskede. Längs befi ntlig gång- och cykelväg mellan 

kyrkogården och Ekhammars gård bör även fortsättningsvis 

vanlig fordonstrafi k undvikas.

Område D

Skyddszon kring Ekhammars gård som bör bevaras för att 

även fortsättningsvis kunna förstå platsnamnets ursprung då 

gården varit historiskt betydelsefull. Norra delen av området 

bedöms vara möjlig att exploatera om hänsyn tas till värden 

som nämns i kuturmiljöutredningen. Ny bebyggelse behöver 

vara låg och anpassas till bebyggelsen inom Ekhammars gård 

och Kungsängens kyrka. 

Område E 

Skyddszon för öppet område mellan kyrkan, hembygdsgård, 

del av f.d. häradsväg och Ekhammars gård som bör bevaras. 

Norra delen av området bedöms vara möjlig att exploatera om 
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hänsyn tas till värden som nämns i kulturmiljöutredningen. 

Ev. ny bebyggelse behöver anpassas till bebyggelsen inom 

Ekhammars gård, Kungsängens kyrka och hembygdsgården 

avseende utformning, skala och placering. Bebyggelsen 

bör utformas i samklang med ny bebyggelse inom område 

G. Sträckan med häradsvägen öster om kyrkogården 

bör skyddas. Infart bör ej ske via den äldre häradsvägen. 

Bebyggelsen bör avgränsas med häckar eller dylikt mot 

angränsande öppet landskapsrum.

Område F

Denna del utgörs primärt av Gröna Dalen. Inom området 

fi nns en föreslagen dagvattendamm som planeras i anslutande 

projektet på Tibbleängen. Området består idag till största 

del av öppna ytor med gång- och cykelvägar. Hela området 

ingår i kommunens övergripande arbete med att se över 

Gröna dalen och möjligheterna att utveckla denna plats till 

en stadsdelspark

Område G

Dessa områden bedöms vara möjliga att ianspråkta 

för ny bebyggelse med hänsyn till ovan redogjorda 

kulturmiljövärden. Ny bebyggelse behöver anpassas 

till den värdefulla bebyggelsen inom Ekhammars gård 

avseende utformning, skala och placering. Stor hänsyn till 

de, i kulturmiljöutredningen, utpekade träd som fi nns inom 

området ska tas. Infart bör ej ske via den äldre häradsvägen 

för att kunna bevara vägens ursprungliga smala sektion, 

vägbank och allé.

F

C

A

E

B

D

G

A

G



30 Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Kyrkan
De äldsta delarna av kyrkan härstammar från 1200-talet. 

Kyrkogården har utvidgats i omgångar under 1900-talet 

och sträcker sig idag väster om den forna dalbottnen. Endast 

en smal zon med parkmark utmed en gång- och cykelväg 

skiljer kyrkogården från Ekhammars gårds parkmiljö. På 

kyrkogården fi nns även modern bebyggelse från 1960-talet 

fram till 2000-tal med fasader i såväl vit puts som röd 

träpanel.

Kyrkan som saknar kyrktorn är relativt lågt belägen i 

terrängen. Den är framför allt synlig sedd från det öppna 

landskapsrummet öster om kyrkan/Bygdegårdsvägen, liksom 

inom kyrkogården. Kyrkan liksom klocktornet, belägen i 

västra delen av kyrkogården, är på grund av växtlighet inom 

och utanför kyrkogården knappt synlig sedd från dalgången 

i norr under växtsäsongen. Klocktornet är synligt sedd från 

det öppna landskapsrummet väster om Kyrkvägen. Sedd från 

Korsängen i söder är inte kyrkan synlig på grund av befi ntliga 

byggnader såsom förskola och hembygdsgård liksom träd.

Kungsängen kyrka och kyrkogård är skyddade enligt 4 kap. 

Kulturmiljölagen som behandlar kyrkliga kulturminnen.

Kungsängen kyrka

Bisättning

Kapell

Klockstapel
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1300-tal

Tidslinje Ekhammars gård

1400-tal 1500-tal 1600-tal 1700-tal 1800-tal 1900-tal 2000-tal

Ekhammar be-
står av två hem-
man tillhörande 
Clara kloster. 
Ekhammar 
fi nns omnämnd 
i handlingar från 
1370.

År 1527 är Ek-
hammar huvud-
gård för ärke-
biskopens gods 
i Bro härad. 
Gustav Vasa tar 
Ekhammar till 
arv således tas 
gården i kro-
nans händer.

Från 1630-talet 
är inte längre 
Ekhammar i 
kronans hän-
der. Lars Skytte 
bebygger 
gården med sä-
teribyggnader. 
Sätesfriheten 
upphävs 1681 
med motive-
ringen att går-
den endast är 
bebyggd som 
bondgård.

Från 1700-talet 
och framåt är 
Ekhammar ett 
vanligt skatte-
hemman.

De byggnader 
som idag 
fi nns på går-
den uppförs 
under första 
hälften av 
1800-talet, se 
ovan.

Magasin-
slänga som 
fl ankerade 
huvudbygg-
naden i norr 
brinner ner på 
1980-talet.

2006 uppförs 
en ny garage-
byggnad på 
samma plats 
där maga-
sinslängan 
tidigare stod. 

1 2

1. Huvudbyggnad
Huvudbyggnaden, med sexdelad plan, 
är knuttimrad och reveterad med grov 
gul puts. Den är byggd i 1,5 våning samt 
har ett tegeltäckt sadeltak.

2. Magasinslänga
Huvudbyggnaden fl ankeras i norr av en 
magasinslänga, som i sin tidigare form  
rymde lider, loge och stall. Den befi nt-
liga byggnaden är dock nybyggd och 
används idag som garage kontor och 
bostad.

3. Trädgårdsmästarbostad
Huvudbyggnaden fl ankeras i söder av 
en fd trädgårdsmästarbostad som idag 
uthyres som bostad.

1

2

3

Ekhammars gård
Ekhammars gård är belägen på en markerad moränrygg, 

delvis omgiven av grova ekar. Läget, ovanför den lägre 

dalbottnen medför att gården delvis är tydligt framträdande 

i landskapet. 

Under medeltiden bestod Ekhammar av två hemman 

tillhörande Clara kloster. Gården fi nns omnämnd i de 

medeltida handlingarna från 1370. År 1527 var Ekhammar 

huvudgård för ärkebiskopens gods i Bro härad. Gustav Wasa 

tog Ekhammar till arv och eget och gården förblev i kronans 

händer fram till 1630-talet. Sedan 1700-talet har Ekhammar 

varit ett skattehemman med många ägare fram till dags dato. 

Dagens Ekhammars gård består av tre ljusgult putsade 

byggnader med ursprung från 1800-talet samlade kring 

ett gårdstun. Norr om gården vidtar villabebyggelse från 

1980-talet på en fortsättning av höjdryggen.
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Allén
Öster om kyrkan fi nns en gång- och cykelväg som kantas av 

en allé. Allén löper mellan kyrkan och kolonilottsområdet 

norrut mot Ekhammars gård. De gamla träden i alléerna utgör 

normalt värdträd för sällsynta och rödlistade arter.

Alléer utgör generellt biotopskyddsområden. En biotop  är 

ett väl avgränsat geografi skt område som är karaktäriserat av 

specifi ka ekologiska förutsättningar och som fysiskt gynnar 

de organismer som lever där. Inom biotopskyddsområde får 

det inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Länsstyrelsen anger att det generella 

biotopsyddet gäller lövträd planterade i en enkel eller dubbel 

rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som 

tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. 

Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd.

Naturmiljö
I kulturmiljöutredningen anges att det i dalbottnen väst och 

nordväst om gården växer inslag av grova ekar och andra 

ädellövträd vilka torde härröra från tidigt 1900-tal eftersom 

detta område förefaller använts som trädgård/trädgårdsodling 

under 1900-talet. Partier med yngre björkar fi nns här också. 

Sydväst om gården, anslutande till kyrkogården, växer ett 

större parti med ung björkskog.

Vid vidare planläggning av Ekhammars gård är det av stor 

vikt att hänsyn tas till de värdefulla träd som fi nns i området.

Allé öster om kyrkogården I området fi nns ett antal stora träd som är värda att 
bevara.

Område öster om Bygdegårdsvägen

Förhållande till gränszoner
Programområdet avgränsas i öster av Bygdegårdsvägen, i söder av 

kolonilotter, i Väster av Gröna dalen och i norr av Hjortronvägen.

I vidare planläggning är det av stor vikt att hänsyn tas till den 

omgivning som angränsar programområdet. 
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Bygdegårdsvägen
I öster angränsar programområdet till Bygdegårdsvägen 

som är belagd med asfalt och som till vissa delar är i 

avsaknad av trottoar eller annan anvisad yta för fotgängare 

och cyklister. På andra sidan Bygdegårdsvägen, dvs öster 

om den, är villabebyggelse belägen. Denna är vänd från 

Bygdegårdsvägen och det fi nns således inga tillfarter eller 

entréer vända åt programområdet från detta håll. 

Området är idag försörjt med kollektivtrafi k via 

busshållplatserna Tvärvägen och Kyrkvägen, vilka är 

belägen strax intill Ekhammars gård längs Bygdegårdsvägen. 

  

Hjortronvägen
I norr avgränsas området av Hjortronvägen som löper från 

Bygdegårdsvägen till Granhammarsvägen. Hjortronvägen 

skär alltså av Gröna dalen och härifrån matas småhusområdet 

strax öster om programområdet via Örtugsvägen.

Hjortronvägen utgörs idag av bussgata vilket är reglerat i nu 

gällande detaljplan. Möjligheten att öppna upp Hjortronvägen 

för allmän biltrafi k och omvandla den till lokalgata utreds i 

pågående detaljplaneläggning av Tibbleängen väster om 

programområdet.

Kolonilotterna
Strax söder om programområdet, norr om hembygdsgården 

och väster om Bygdegårdsvägen är ett område med 

kolonilotter beläget. De brukas idag av hembygdsföreningens 

medlemmar. 

Kolonilotter Bygdegårdsvägen sedd från norr Hjortronvägen sedd från öster
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Stråk
De uppenbara stråken i direkt anslutning till programområdet 

är Bygdegårdsvägen och Hjortronvägen. Bygdegårdsvägen 

löper från söder till norr, strax öster om programområdet. 

Vägen ansluter i söder till Enköpingsvägen och ger således 

en snabb koppling ut ur Kungsängen och Upplands-Bro.

Hjortronvägen löper strax norr om programområdet, från 

öster till väster och genom Gröna dalen. Via Hjortronvägen är 

det nära koppling från programområdet till Tibble torg. Idag 

trafi keras gatan enbart av buss. Norr om programområdet 

ligger E18 som löper genom hela kommunen.

Genom Gröna dalen löper gång- och cykelvägar som 

fungerar som ett naturligt stråk för fotgängare och cyklister 

i Kungsängen.
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Väster om programområdet löper grönstråket Gröna dalen 

som breder ut sig i Kungsängen i nord-sydlig riktning, 

från Kungsängen norrut mot Brunna. Genom grönområdet 

löper ett gång- och cykelstråk som passerar strax intill 

programområdet och ansluter till befi ntlig gång- och 

cykelväg som löper in i området.
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Planering av Gröna dalen
Väster om programområdet pågår idag detaljplanering för 

Tibbleängen, Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl . Det planeras 

för cirka 225 bostäder i fl erbostadshus och småhus. Planen 

omfattar även en förskola. Planeringen sker väster om en 

gång- och cykelväg som löper genom Gröna dalen.

Detaljplanen är idag i utställningsskedet. Det närliggande 

läget kräver att planeringen för Ekhammars gård förhåller 

sig till vad som sker inom planeområdet. 

Det är av stor vikt att säkerställa en grön passage genom 

Gröna dalen och detta kommer att vara möjligt trots 

planering och utbyggnad av såväl Tibbleängen som 

Ekhammars gård. 
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Sluttning från Örtugsvägen sedd från Hjortronvägen.

Gång- och cykelväg i väst-östlig riktning mot Örtugs-
vägen från Gröna dalen.

Gröna dalen består idag till stor del av öppen gröny-
ta.

Sluttning väster om Örtugsvägen mot Gröna dalen, 
sedd från gång- och cykelvägen.

Gång- och cykelväg sedd från Hjortonvägen. Gröna dalen väster om programområdet.
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Koncept
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Koncept
Övergripande vision och koncept
Den övergripande visionen för planprogrammet är att Ekhammars 

gård  är ett grönt område i kärnan av det växande Kungsängen. 

Här har du möjlighet att bo och leva mitt i ett grönområde men 

samtidigt har du nära till centrum, pendeltågsstation och skola. Det 

gör att du kan göra hållbara livsval såväl socialt som ekologiskt 

och ekonomiskt. Den nya bebyggelsen i  områdettar stor hänsyn 

till kulturmiljön men är samtidigt väl integrerad i Kungsängen 

tätort. I Ekhammars gård kan du känna bygdens historiska vingslag 

samtidigt som Upplands-Bros framåtanda gör sig påmint genom 

dagens utvecklingen av platsen. 

För att uppnå visionen och för att arbeta i linje med den 

kulturmiljöutredning som framtagits för området har ett övergripande 

koncept om Anpassning till kulturmiljö utarbetats. Detta är av stor 

vikt att ha som ledstjärna även med tanke på den detaljplan som i 

början på 1980-talet upphävdes på grund av bristande anpassning 

till befi ntlig miljö. 

För att konkretisera det övergripande konceptet har det utökats 

med tre delkoncept: 1) Anpassning till topografi , 2) Anpassning till 

grönstruktur samt 3) Anpassning till bebyggelse. 
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Anpassning till topografi 
En av de förutsättningar som ger området sin utmärkande 
karaktär är dess topografi . Som nämns i kulturutredningen 
är detta något som bör beaktas vid uppförande av ny 
bebyggelse. Bebyggelsens karaktär och utformning bör 
anpassas så att topografi n och bebyggelsen samspelar. 
Höjdskillnaderna i området betraktas som en tillgång då ett 
bevarande av dessa kan skapa intressanta bebyggelsemiljöer.
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Som kulturmiljöutredningen visar är det av vikt att bevara 

kulturmiljön som stärker platsens betydelse. Namnet Ekhammar 

antyder topografi ska skillnader på platsen då ”hammare” betyder 

moränkulle. För att bevara landskapsbilden är det av vikt att 

kommande planläggning av området anpassas efter Ekhammars 

gårds läge.

För att möjliggöra för en god miljö för befi ntliga bostäder är det 

viktigt att bebyggelsen anpassas efter de topografi ska skillnaderna. 

Detta för att de boende längs Örtugsvägen ska ha fortsatt bibehållen 

kontakt med Gröna dalen.

Från Örtugsvägen sluttar marken kraftigt mot Gröna 
dalen.

Ekhammars gård är belägen på en ”hammare” vilket 
innebär att gården är belägen på en höjd.
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Det fi nns topografi ska utmaningar i området, exempelvis 

sluttar marken på ett markant sätt nedanför Örtugsvägen 

mot Gröna dalen. Detta är något som i vidare planering bör 

bevaras och utnyttjas vid placering av bebyggelse.

De stora höjdskillnaderna mot Gröna dalen skapar goda 

förutsättningar för att uppföra ny bebyggelse i dalgången så 

att de boende längs Örtugsvägen fortfarande har bibehållen 

utsikt och kontakt med Gröna dalen. 

Sluttning från Örtugsvägen mot Gröna dalen, sedd 
från Hjortronvägen.

Sluttning från Örtugsvägen mot Gröna dalen, sedd 
söderifrån. 
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Ekhammars gård sedd från gång- och cykelväg norr om kyrkan
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Programområdets skiftande topografi  möjliggör för bebyggelse mot Gröna dalen 
utan att boende i befi ntlig bebyggelse förlorar sin kontakt med grönområdet.

Befi ntlig bebyggelse Ny bebyggelse 
anpassas till
höjdskillnaderna
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Anpassning till grönstruktur
Forskning visar att det är ytterst viktigt att det fi nns 
något slags grönyta av hög kvalitet inom några minuters 
gångavstånd från bostaden. Att möjliggöra för uppförande 
av bostäder intill Gröna dalen skapar förutsättningar för 
människor att bo alldeles intill ett grönområde med stora 
rekreationsmöjligheter. 
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Gröna dalen utgör idag ett centralt grönstråk genom Kungsängens 

tätort. Programområdet är beläget längsmed östra kanten av Gröna 

dalen och behöver därför beakta konsekvenserna av uppförande 

av bebyggelse på platsen. Det är viktigt att bebyggelsen uppförs 

i samklang med befi ntlig grönstruktur och att viktiga ekologiska 

element bevaras. I kulturmiljöutredningen pekas ett antal särskilt 

värdefulla ekar ut och dessutom fi nns en allé längsmed kyrkans 

östra sida, vilken innehar automatiskt biotopskydd. Det är av största 

vikt att vidare planering tar hänsyn till detta. 

Forskning visar att planering av grönstruktur i samband med 

bebyggelse får eff ekter på hälsan, t ex att de som ser grönstruktur 

från fönstret har minskad andel stress (Ståhle 2005: 74).

Vidare planering bör ta hänsyn till Gröna dalens 
öppna ytor.

Kring Ekhammars gård fi nns ett antal stora träd som 
vidare planläggning bör ta hänsyn till
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Närmiljö/Park
Det fi nns goda möjligheter att tillskapa en rekreativ miljö 
i anslutning till programområdet. Gröna dalen  utgör ett 
naturligt inslag i den direkt närliggande miljön och är 
i sitt befi ntliga skick en grönyta som har potential till att 
utvecklas i samband med utbyggnad av Ekhammars gård. 

Planprogrammet möjliggör för uppförande av bostäder 
i en del av Gröna dalens östra kantlinje. Möjligheter 
att skapa LOD-lösningar för dagvattenhantering bör 
utredas i kommande planerin genom tillskapande av en 
dagvattenbäck eller dylikt i Gröna dalen. Det är dock viktigt 
att se över oönskad lukt från en sådan anläggning. Det är av 
stor vikt att detta utreds i samand kommande planläggning.

Lokalt omhändertagande av dagvatten i Malmö
Bild: Hållbar stad

Dagvattenlösning i Täby
Bild: Täby kommun
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Säkerställ gröna passager
Det är av stor vikt att anpassa ny bebyggelse till befi ntlig 
grönstruktur. Gröna dalen med dess gröna karaktär är en 
oersättlig kvalitet i programområdet och därför bör en 
utbyggnad av området värna och förhöja dess befi ntliga 
värden. 

Att uppföra ny bebyggelse vid Ekhammars gård får inte ske 
på bekostnad av områdets befi ntliga gröna kvaliteter utan 
snarare kontrastera och förhöja dem. Det uttrycks en känsla 
av otrygghet efter mörkrets intrång i dalen och genom 
att placera bebyggelse i anslutning till grönområdet kan 
tryggheten förbättras för invånare som passerar kvällstid.

Gröna dalen kan också upphöjas till en mer parkliknande 
miljö för att hantera de dagvattenavrinning

Gångväg väster om Ekhammars gård.Gröna dalen består av stora delar öppen grönyta.

Allén längs den gamla häradsvägen, öster om Ek-
hammars gård.
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Schematisk bild över viktiga gröna stråk som bör beaktas 
vid vidare planläggning av programområdet.
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Anpassning till bebyggelse
Utbyggnad av programområdet Ekhammars gård ska ske med 

stor hänsyn och anpassning till dess befi ntliga miljöer. Det 

fi nns stora möjligtheter att tillskapa ett unikt och centrumnära 

område i lantlig miljö. 

Bebyggelsen bör vara småskalig för att inte störa områdets 

karaktär och stor hänsyn bör tas till befi ntliga strukturer, såväl 

vad gäller bebyggelse som fl öden och grönområden. 

Det är viktigt att refl ektera över vad som passar i området.
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Kulturmiljöutredningen pekar på vikten av att bebyggelse som 

uppförs inom programområdet behöver anpassas till befi ntlig 

bebyggelse. Den bebyggelse som är aktuell att ta avstamp ifrån 

är Ekhammars gård, hembygdsgården samt kyrkobyggnaderna. 

Vidare planering måste ta detta i bektning och ta beslut om vilken 

av dessa bebyggelsetyper som  är aktuell för anpassning till olika 

delar av programområdet. I området ska ny bebyggelse uppföras 

i samklang med den befi ntliga på platsen. Detta handlar om 

materialval, färg, taklutnung, höjd och så vidare. 

Ekhammars gårds huvudbyggnad i gul puts Kungsängens kyrka som stått på platsen sedan 
1200-talet
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Odling

Förskola

Brett kedjehus
80 m2 + 80 m2

Mindre villa
8 m x 10 m

Större villa
10 m x 12 m

Parhus
64 m2 + 64 m2

Smalt kedjehus
65 m2 + 65 m2

Radhus
70 m2 + 70 m2

Fritidsgård

Aktivitetspark

Äldreboende

Vad passar på platsen 
och vad får plats inom 
planområdet?
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Anpassa till närliggande bebyggelse
Vid anpassning till omgivande bebyggelse är det också 
viktigt att titta på de bebyggelsestrukturer som fi nns 
runtomkring. Kring Ekhammars gård fi nns det olika typer 
av strukturer som härstammar från olika tidsperioder. 

Ekhammars gård

Örtugsvägen 
söder om Hjortronvägen

Örtugsvägen 
norr om Hjortronvägen

HembygdsgårdenKyrkogårdsområdet
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Här är det möjligt att 
bygga om bebyggelsen 
är låg och tar hänsyn till 
kulturmiljöutredningen.

Här är det möjligt att bygga med hänsyn 
till kulturmiljöutredningen och med 
hänsyn till Ekhammrs gård avseende 
skala, utformning och placering. Mot 
öppna landskapsrum  bör bebyggelsen 
avgränsas med häckar eller dylikt. 

Infart bör inte ske via den äldre 
häradsvägen som behöver skyddas.

Här kan norra delen bebyggas om 
hänsyn tas till kulturmiljöutredningen.
Ny bebyggelse behöver anpassas 
till Ekhammars gård, Kungsängens 
kyrka och hembygdsgården gällande 
utformning, skala och placering. 
Bebyggelsen behöveer anpassas 
efter ny bebyggelse i norr och 
avgränsas med häckar eller dylikt 
mot öppet landskapsrum.

Här får bara mindre tillägg av ny 
bebyggelse tillkomma och enbart 
om det sker i anslutning till den 
befi ntliga gårdsplanen. Det fi nns 
skyddsbestämmelser i gällande 
detaljplan för byggnaderna här.

1

1

3
42

2

2
3

4
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Exempel på anpassning: Byggnaderna på kyrkogår-
den är uppförda i samklang men med tydliga avtryck 
från respektive tidsepok

Materialval/Detaljering
Vad gäller materialval bör ny bebyggelse anpassas efter 

befi ntlig bebyggelse i området. Kulturmiljöutredningen 

gör gällande att bebyggelsen ska anpassas efter kyrkan, 

Ekhammars gård samt hembygdsgården. Det är dock 

viktigt att specifi cera detta och att olika delar av området 

kan anspela på olika delar av den befi ntliga bebyggelsen. 

Det går att skapa bebyggelse som är i samklang med befi ntlig 
bebyggelse utan att ”härma” den. Ett exempel som kan tas 
i beaktning är hur byggnaderna på kyrkoområdet uppförts 
i tydlig harmoni i materialval, färgsättning och volym men 
ändå gjort ett tydligt avtryck från respektive tidsanda. 
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Exempelbebyggelse
I programområdet föreslås lägre bebyggelse om två 
våningar. Mot bakgrund av de rekommendationer som ges 
i kulturmiljöutredningen anses det inte vara lämpligt med 
större fl erbostadshus. 

Bebyggelsetyper som kan komma att vara aktuella är 
parhus, kedjehus och radhus. Även villlor kan komma att 
vara aktuella på platsen. 

För att visa på vikten av anpassning visas i det följande 
exempel på hur olika delar av området kan anpassas till de 
olika byggnader som idag fi nns på platsen. 
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Förslag på anpassning till befi ntlig bebyggelse

Ekhammars gård

Fiskpigan i Trosa kommun har en intressant gårds-
struktur som kan vara intressant att arbeta vidare på 
kring Ekhammars gård
Bild: Meter Arkitektur

I Vegaområdet i Haninge planeras för bostadsbebyg-
gelse som är ritad av Södergruppen.
Bild: Kärnhem

Tullinge trädgårdsstad
Bild: Tullinge kommun

Garagelänga på Ekhammars gård är ett exempel på 
hur det går att anpassa ny bebyggelse till den befi nt-
liga som fi nns på platsen.
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Förslag på anpassning till befi ntlig bebyggelse

Segersäng Nynäshamn
Bild: Entré i Stockholm AB

Äppelträdgården, Göteborg
Arkitekt och bild: White Arkitekter

House Karlsson, Västerås
Arkitekt och bild: Tham & Videgård Arkitekter

Lillsjöparken i Bromma
Bild: Seniorval.se

Hembygdsgården
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Förslag på anpassning till befi ntlig bebyggelse

Radhus
Bild: Lindbacken Uppsala

Bisättningen är ett exempel på hur det är möjligt att 
anpassa ny bebyggelse efter befi ntlig men att ändå 
lämna tydligt avtryck för en tidsperiod

Förskola
Bild: Kids2Home

Kapellet är ett exempel på hur det är möjligt att an-
passa ny bebyggelse efter befi ntlig men ändå lämna 
tydligt avtryck från en tidsperiod

Kyrkan



61Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Bebyggelsens möte med gaturum
Upplevelsen av gaturummen i och kring programområdet är 
beroende av bebyggelsens möte med dem. Hur bebyggelsen 
placeras i förhållande till gata samt hur entrén vänds är av 
avgörande betydelse för gaturummet. 

Längs Bygdegårdsvägen rekommenderas att bebyggelsen 
placeras i direkt anslutning till gata för att skapa en högre 
grad av stadsmässighet. Detsamma gäller för Hjortronvägen. 
Det är dock möjligt att skapa en intimare miljö som vänder 
sig mot bebyggelsens motsatta sida. Denna kan utformas 
med mer privat karaktär och präglas av grönytor. 

Bebyggelsen längst i väst, mot Gröna dalen, kan dock 
vända sina entréer inåt mot en gårdsformation och således 
ha uteplats mot Gröna dalen. 

Mot Bygdegårdsvägen bör bebyggelsen placeras 
nära gatan för att skapa en stadsmässighet.
Vad passar mot Gröna dalen?

Bebyggelsens placering i 

förhållande till gaturummet 

är av stor betydelse för 

hur området kommer att 

upplevas.



62 Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016



63Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Konsekvenser
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Konsekvenser

Ekologiska konsekvenser
Ett ianspråktagande av området innebär till viss del ett 

ianspråktagande av befi ntlig grönyta. Programmet belyser 

dock vikten av hänsynstagande till befi ntlig grönstruktur och 

att anpassa utbyggnad till topografi  och viktiga grönstråk. 

Att exploatera i Gröna dalen ger möjligheten att omhänderta 

grönytorna samt underhålla och utvecka dem.

Gröna dalen, som en viktig grön koppling i Kungsängen, 

kommer fortsatt att fungera som grönt stråk. Eftersom 

området direkt väster om programområdet idag är under 

detaljplaneläggning (Tibbleängen) är det av mycket stor vikt 

att säkerställa att det fortsatt fi nns en grön passage mellan det 

området och programområdet. 

En utbyggnad kring Ekhammars gård ökar belastningen 

på Gröna dalen som avrinningsområde. Därför är det 

viktigt att det görs vidare utredningar kring den aspekten 

och att vidare planläggning även inkluderar såväl lokalt 

omhändertagande av dagvatten samt att det görs en översyn 

på dagvattenhanteringen i Gröna dalen. 

Ekonomiska konsekvenser
Planprogrammet svarar på det stora behov av 

bostadsbyggande som idag råder. Förutom bostäder ges 

arbetstillfällen och den tillväxt som idag sker i kommunen 

kan bibehållas och stärkas.  Uppförande av ny bebyggelse 

kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur 

genererar mer skatteintäkter.  Området syftar också till att 

ge en historisk koppling och ett mervärde för området. Detta 

görs för att stärka områdets attraktivitet och göra platsen mer 

inbjudande. 

Att bebygga områden i befi ntlig tätort har fördelar då det 

till hög grad redan är försett med nödvändig infrastruktur. 

Området kring Ekhammars gård är exempelvis i dagsläget 

försett med kollektivtrafi k och ett välutvecklat gatunät. 

En utbyggnad av området kräver naturligtvis investeringar 

men det centrala läget och möjligheten att bo alldeles intill 

Gröna dalen spås ge goda möjligheter för avkastning. 

Sociala konsekvenser
I Stockholmsregionen behövs det byggas bostäder vilket 

programmet möjliggör för att tillskapa. Exploateringsgraden 

föreslås dock vara relativt låg i områden, vilket får följden 

att färre bostäder kan uppföras men däremot kan en sådan 

utbyggnad medföra goda sociala och estetiska värden samt 

möjliggöra för en god och grön utemiljö. 

Idag kan Gröna dalen uppfattas som en mental barriär 

vid mörkrets intrång. Uppförande av bebyggelse intill 

grönområdet kan bidra till mänsklig närvaro och ”eyes on the 

street” vilket kan skänka en högre grad av trygghet i området. 

Detta kan vara en fördel inte minst för kvinnor då statistik 

visat att kvinnor i högre utsträckning tenderar att ändra sitt 

rörelsemönster på grund av känslan av otrygghet. Att på 

så sätt tillgängliggöra gröna dalen kan således bidra till att 

uppfylla det jämställdhetspolitiska målet.

Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder 

och IP i norr. Ur ett barnperspektiv är det också positivt att 

öka tryggheten i Gröna dalen.



65Upplands-Bro kommun, Planprogram Ekhammars gård 2016

Möjliga konsekvenser av programmet
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i 

naturen med fl era större städer på lagom avstånd. 

Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av 

två världar, storstadens puls och lantligt boende.

Här möts en mångtusenårig historia med en spännande 

framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att 

allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 

Här fi nns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som 

erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och 

åldrar.




