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INLEDNING

Programområdet i februari 2011

Programområdet i februari 2011

Kungsängen i februari 2011

UPPDRAG
Kommunstyrelsen beslöt 2004-06-02, § 97, att ge 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planpro-
gram för Gröna dalen i syfte att studera en omdispo-
nering av idrottsplatsen som var i behov av upprust-
ning. Två alternativ togs fram. Kommunstyrelsen 
ställde sig 2005-05-25, § 89, bakom förslaget att 
flytta anläggningen med hänvisning till goda exploa-
teringsmöjligheter för bostäder vid befintlig idrotts-
plats och fattade beslut att påbörja programarbete 
för en flytt av Kungsängens IP till den norra delen av 
Gröna dalen, vid Tibble, Brunna trafikplats.
    Kommunstyrelsen beslöt 2008-03-19, § 32 föl-
jande; befintligt uppdrag att ta fram förslag till 
planprogram för Korsängen 1:21 m fl (Gröna dalen 
- befintlig IP) ändras från att omfatta en idrottsan-
läggning till att i första hand avse ny bebyggelse för 
bostadsändamål.

VISION
För att få en framtidsbild av hur området kan bebyg-
gas har kommunen i nära samarbete med exploa-
törerna, Skanska Nya Hem AB och PEAB Bostad 
AB, låtit tre arkitektkontor ta fram varsin vision för 
utvecklingen av planområdet, se planförslag.
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INLEDNING

Planprogrammet befinner sig här i planprocessen.

SYFTE OCH MÅL 
Programmet ska visa på möjligheten att utveckla 
programområdet Södra gröna dalen till en ny levande 
stadsdel med ”grön profil” och med följande mål:
• att skapa en långsiktigt hållbar struktur med  
 en blandad och variationsrik bebyggelse av  
 stadskaraktär. Bebyggelsen avser främst   
 bostäder med olika upplåtelseformer, t.ex.  
 bostadsrätter och hyresrätter, och verksam-
 heter som kan variera över tiden.
• att ny bebyggelse anpassas till angränsande  
 kulturmiljö.
• att skapa en upplevelserik park som en del  
 av Gröna dalen-stråket där kontakten med  
 Mälaren förstärks.
• att skapa gena samband med omkring-
 liggande stråk och mötespunkter, speciellt  
 mot Kungsängens centrum och pendeltågs- 
 stationen samt mot angränsande skolområde.
• att hantera dagvatten och risk för översväm- 
 ning så att vatten blir en tillgång i området.

PLANPROCESSEN OCH 
PROGRAMSAMRÅD
Programmet ska ligga till grund för fortsatt planar-
bete inom programområdet. Programsamråd förvän-
tas ske under hösten 2011 och beslut om godkän-
nande av program under första delen av 2012.



KUNGSÄNGENS-
TIBBLE 1:396
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 1:28
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7

PROGRAMOMRÅDET

Markägoförhållanden

Orienteringskarta med avstånd från Kungsängens station

1500m

1000m

600m

PROGRAMOMRÅDE
Programområdet ligger mycket centralt och stationsnära. 
Området avgränsas av Enköpingsvägen, Skolvägen, 
Kyrkvägen och Bygdegårdsvägen samt gränser mot 
Ekhammarsskolan och fastigheten Kungsängens-
Tibble 10:4. Området omfattar fastigheterna Kungs-
ängens-Tibble 1:396, 1:41 samt Korsängen 1:2, 1:3, 
1:21 och 1:28, totalt ca 13,2 ha. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Marken inom programområdet ägs av Upplands-Bro 
kommun, utom fastigheten Kungsängens-Tibble 
1:396 (ca 0,3 ha).

NUVARANDE MARKANVÄNDNING
Nuvarande markanvändning är för park och idrotts-
ändamål. Fastigheten Kungsängen-Tibble 1:396 
samt Korsängen 1:28 i sydöstra delen är planlagd för 
småindustriändamål. Idrottsplatsen, Kungsängens IP, 
kommer att flyttas till norra delen av Gröna Dalen vid 
Brunna trafikplats, och då frigörs marken för annan 
användning.
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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING

Södra gröna dalen kallas det område i tätorten 
Kungsängen som nu är aktuellt för omvandling från 
idrottsplats till en upplevelserik park och ny blandad, 
variationsrik bebyggelse med stadskaraktär. 
Bakgrunden är kommunens beslut att flytta Kungs-
ängens IP till norra delen av Gröna dalen. Den mark 
som då frigörs har goda exploateringsmöjligheter. 
Området ligger stationsnära, endast 600 m från 
pendeltågstationen i Kungsängens centrum, och är 
idag planlagt för park-, idrotts-, skol- och småindustri-
ändamål. Detta planprogram visar på möjligheten 
att utveckla området främst för bostäder till en ny 
levande stadsdel med grön profil.
    Kungsängens strategiska läge i Mälardalen har 
präglat bygden. Namnet Kungsängen kommer från 
”Näs Kungsäng”. Platsen är historiskt intressant då 
ett möte ägde rum där mellan Sten Sture d.ä. och 
ärkebiskop Jacob Ulfsson där ärkebiskopen tvingades 
till förlikning och uppgörelse efter flera års väpnade 
strider. 
    Området har länge varit glest befolkat. Den bebyg-
gelse som tidigare fanns var koncentrerad till Kungs-
ängens kyrka och sockencentrat vid Tibble gård. 
Etableringen av stationen i slutet av 1800-talet och 
sedan invigningen av pendeltågsförbindelsen 1968 
har haft stor betydelse för den kraftiga bebyggelse-
utvecklingen i tätorten de senaste årtiondena. En av 
de utmärkande kvaliteterna i Kungsängen är när-
heten till stora natur- och strövområden för rekrea-
tion och friluftsliv. Gröna dalen-stråket går genom 
programområdet och den södra delen gränsar till 
Görvälnkilen och Mälaren. I Grönplan för Upplands 
Bro kommun föreslås att Gröna dalen utvecklas till 
en stadsdelspark med naturkaraktär. I södra delen av 
dalen, programområdet, föreslås att kontakten med 
Mälaren förbättras genom att överbrygga de barriärer 
som järnvägen och Enköpingsvägen utgör. Marken i 
programområdet sluttar svagt mot sydost och består 
huvudsakligen av lera. 
Ett av de viktigaste avrinningsområdena för dagvatt-

net i Kungsängen är Gröna dalen. Dagvattnet renas 
via Tibbledammen och mynnar i Tibbleviken. Områ-
det är utsatt för trafikbuller från Enköpingsvägen och 
Bygdegårdsvägen samt från järnvägen.
    För att få fram en framtidsbild av hur området 
kan bebyggas har kommunen i nära samarbete med 
exploatörerna, Skanska Nya Hem och PEAB bostad 
AB låtit tre arkitektkontor ta fram varsin vision för 
utveckling av planområdet. Visionerna har analyse-
rats utifrån en rad olika aspekter och dessa analyser 
har legat till grund för ett sammanvägt planförslag 
som kommunen och exploatörerna tagit fram i samar-
bete med White arkitekter.
    Visionerna visar att programområdet har en 
potential att bli en attraktiv stadsdel för människor i 
Kungsängen och i den växande Mälardalsregionen. 
Planförslaget visar på en generell och hållbar struktur 
som ger en tydlig ram för gaturum, grönstruktur och 
bebyggelsekvarter.
    Den nya bebyggelsen ska ges en varierad karaktär 
med olika bostadstyper i samma kvarter. Lokaler bör 
finnas i gatuplanet i de centrala stråken. Torg och 
mötesplatser bör förläggas till korsningspunkterna i 
de centrala stråken. En upplevelserik park i program-
området ska på ett naturligt sätt anknyta till ett större 
stadsparksstråk som sträcker sig utmed hela Gröna 
dalen. I parken ska möjlighet ges att anlägga dam-
mar eller vattenparker för att ta hand om dagvattnet 
och de risker för översvämning som kan uppstå i den 
södra delen av programområdet.
    I det fortsatta arbetet kommer exploatörerna att 
tillsammans med kommunen ta fram ett kvalitets-
program för att säkra utformningen av bebyggelsen 
i kvarteren och i de offentliga rummen. Området 
bedöms kunna ge plats för 600-700 nya bostäder 
samt förskola, äldreboende och LSS-boende. I kom-
mande detaljplanering ska särskild uppmärksamhet 
ägnas åt hantering av trafikbuller och dagvatten samt 
risker för översvämning och hänsyn till kulturmiljön.

 

NATUR OCH LANDSKAP
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Grönstrukturanalys Kungsängen, ur ”Grönplan för  Upplands-Bro kommun 2008”
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Utemiljöer kring Kungsängen.

NATUR OCH LANDSKAP

Landskapet inom Kungsängens närområde känneteck-
nas av det för Mälardalen så typiska sprickdalsland-
skapet, med stora och öppna sedimentfyllda dal-
gångar med slättpartier avbrutna av skogsbevuxna, 
relativt flacka höjdpartier. Skogen består huvudsakli-
gen 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-syd-
lig riktning, med höjdplatåer på båda sidor. Bebyg-
gelsen 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.
    Programområdet har god tillgång till grönområden 
och södra delen gränsar till Görvälnkilen. Denna kil 
är en av Storstockholms gröna kilar av naturområden 
som sträcker sig från kranskommunernas ytterkanter 
in till Stockholms stads centrala delar.

FRILUFTSLIV OCH REKREATION
Det som utmärker Kungsängen är närheten till stora 
natur- och strövområden som erbjuder möjligheter till 
rekreation, friluftsliv och naturupplevelser.
    Rekreationsområdet Gröna dalen är det centrala 
dalstråk med gräsmark som sträcker sig från Brunna 
i norr genom programområdet till Enköpingsvägen 
och järnvägen i söder. E18 skär igenom grönområdet 
och delar upp dalgången i en nordlig och en sydlig 
del. Norra delen av området är bullerstört från det 
angränsande Livgardets skjut- och övningsfält och 
från E18. 
Dalgången har sedan 1960-talet bevarats som 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

daterad 2002-09-30) har utförts för programområdet.

FÖRORENAD MARK
Sulfidhaltig lera finns ca 4 m under mark. På fastig-
heten Korsängen 1:28 öster om Bygdegårdsvägen har 
det funnits en bensinmack. Marksanering är genom-
förd.

VATTEN
De miljökvalitetsnormer som vattenmyndigheten 
för Norra Östersjöns vattendistrikt har fastställt ska 
beaktas.
GRUNDVATTEN
Utförda mätningar visar att grundvattennivån varie-
rar från ca 0,2 m till 1,5 m under markytan. Högre 
respektive lägre grundvattennivåer kan sannolikt 
förekomma med hänsyn till årstid och nederbörds-
förhållanden.

DAGVATTEN
Ett av de viktigaste avrinningsområdena för Kungs-
ängen är Gröna dalen som mynnar ut i Tibbleviken 
strax söder om programområdet. Vikens mjukbotten-
område och våtmarker är ett reproduktionsområde för 
fisk och fågel. Området närmast vattnet är rankat som 
ett klass 2-område (särskilt stor betydelse för land-
skapets biologiska innehåll, kommunens Grönplan).
    Söder om programområdet ligger Tibbledammen 
som tar emot dagvatten från ett avrinningsområde 
som omfattar stora delar av Brunna och Kungsängen. 
Dammens primära funktion är att rena dagvattnet 

rekreationsområde och innehåller gångstråk, hem-
bygdsgård, koloniområde, skateboardramper och 
idrottsplats. Gröna dalen-stråket länkar samman 
bostadsområdena i tätorten och har möjlighet att 
fungera som en gemensam samlingsplats för ortens 
invånare där olika fritidsaktiviteter, evenemang med 
mera kan ta form. Idag känns området delvis som en 
barriär mellan tätortens olika delar istället för som 
en mötespunkt, vilket i hög grad beror på brister i 
underhåll och avsaknad av aktiviteter och rekreativa 
värden i grönområdet. 
    I Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 före-
slås att Gröna dalen utvecklas till en stadsdelspark 
med naturkaraktär.

MARK 
Marken inom programområdet sluttar svagt mot syd-
ost och nivåerna varierar från +1,7 m till +5,3 m. Jor-
den består av ett mullager eller fyllningslager på lera 
med varierande tjocklek och fasthet på en friktionsjord 
med varierande tjocklek, sannolikt morän på berg. 
Fyllning mellan 0 och 1 m förekommer huvudsakli-
gen norr om Skolvägen. 
    Lerans lagertjocklek varierar från 2 till 20 m. 
Leran är mycket lös till lös med en tjock torrskorpa, 
upp till 2 m och sedan gyttjig ned till 4 m under 
markytan och därunder sulfidhaltig. Leran bedöms 
vara svagt underkonsoliderad till normalkonsolide-
rad. En översiktlig geoteknisk undersökning (J&W, 
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från närsalter innan det släpps ut i Tibbleviken för 
att skydda denna från övergödning. Tibbledammen 
är dimensionerad för 3 200 l/s, tillkommande flöden 
dämmer upp i ledningsnätet med eventuella markö-
versvämningar som följd. Allt vatten som uppkom-
mer inom Tibbledammens avrinningsområde passerar 
dammen eftersom bräddning sker genom utlopps-
dämmet till Tibbleviken.
    Mål och inriktning i ÖP 2000 är att dagvatten i 
första hand skall tas som omhand lokalt och så långt 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt renas lokalt 
före utsläpp till recipient. Inriktning i ÖP 2010, 
(utställningsversionen) är att idag eftersträvas en så 
kallad ekologisk dagvattenhantering (EOD). Det ska 
ske med stor andel lokalt omhändertagande(LOD) i 
syfte att bromsa upp det avrinnande dagvattnet tidigt 
i avrinningsprocessen och låta de naturliga process-
erna få en möjlighet att behandla dagvattnet. En 
dagvattenutredning (WSP PM daterad 2011-04-07) 
har utförts för programområdet.

KLIMAT
De klimatologiska förutsättningarna för ny bebygg-
else inom programområdet har kartlagts i en klimat-
studie (SMHI 2004 rapport nr 70). Då den befintliga 
bebyggelsen och topografin ger ett visst naturligt 
skydd för de kalla nordliga vindarna behöver inga 
speciella hänsyn tas för att skapa vindskydd i denna 
riktning.
De mest ogynnsamma vindförhållandena kan förvän-
tas från riktningarna väst, sydväst samt sydost. För 
västliga och sydvästliga vindar kan läplanteringar ge 
ett visst skydd. Hänsyn till vindmiljön bör även tas 

med vid utformningen av bebyggelsen. Bebyggelse 
som vetter mot vattnet bör erbjuda så bra vindskydd 
som möjligt för bakomliggande bebyggelse. Gator 
som öppnar sig ut mot vattnet kan förväntas bli 
blåsiga speciellt om de är raka och kantas av höga 
hus. Sydligaste delen av området, närmast vattnet, 
bedöms i högre grad än det övriga området vara 
utsatt för kalla nordliga vindar. Särskild hänsyn till 
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ten av 1950-talet tog bostadsutvecklingen ny fart. I 
förslag till generalplan för Kungsängens centrum från 
1966 kan modernismens idéer och en tro på en stor 
framtida befolkningsökning skönjas. Planens vision 
var en bebyggelseutveckling för 30 000 innevånare 
i Kungsängens tätort år 2000. Även om denna vision 
inte besannades ökade befolkningen kraftigt under 60- 
och 70-talen, delvis tack vare pendeltågsförbindelsen 
mellan Kungsängen och Stockholm som invigdes 1968. 
Under 1970-talet byggdes vidsträckta småhusområ-
den som svar på den hårda kritik som höghusbyggan-
det från 1960-talet hade fått. 

KUNGSÄNGEN IDAG
Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning 
som växt fram kring järnvägsstationen. Bebyggelse-
strukturen i hela tätorten är ganska utspridd och relativt 
gles. Bostadsområden ligger ofta vart och ett för sig 
med separat trafikmatning och har karaktären av 
bostadsförort snarare än småstad. De centrala delarna 
kring Kungsängens centrum har en koncentration av 
högre flerbostadshus. Ett särdrag som kan utvecklas 
vidare då centrum ligger högt med fina utblickar över 
Mälaren. De senaste åren har det byggts mycket i 
Kungsängen främst genom en förtätning i de centrala 
delarna.
    Viktiga kvaliteter i tätorten är närheten till naturen 
och pendeltågsförbindelsen. I centrum finns pendel-
tågstation och bussterminal. Pendeltåget går idag i 
kvartstrafik mellan Stockholm och Kungsängen, och 
den planerade fyrspårsutbyggnaden mellan Tomte-
boda och Kallhäll kommer att förbättra turtätheten 
ytterligare. Kungsängen ligger i den expansiva 
Mälardalsregionen med en stor arbetsmarknad. När-
heten till Stockholm ger en stor tillgång till handel 
och nöjen. Kungsängen är kommunens största tätort 
med omkring 13 300 (2010) invånare. Av kom-
munens 23 700 innevånare bor 60 % i Kungsängens 
tätort.

dessa vindar bör tas vid planering av ny bebyggelse i 
denna del av programområdet.

BEBYGGELSE OCH KULTUR

KUNGSÄNGEN
Kungsängen ligger i sydöstra delen av Upplands-
Bro kommun invid Mälaren, ca 3 mil nordväst om 
Stockholm.

KUNGSÄNGENS HISTORIA
Kungsängens strategiska läge i Mälardalen har präg-
lat bygden. Namnet Kungsängen kommer från ”Näs 
kungsäng”. Ängen, som även kallas Korsängen, låg 
söder om Kungsängens kyrka och gjordes till krono-
jord för att förse hovstallarna i Stockholm med hö. På 
denna äng ägde ett historiskt möte rum mellan Sten 
Sture d.ä. och ärkebiskop Jacob Ulfsson. Ärkebisko-
pen tvingades till förlikning och uppgörelse med Sten 
Sture d.ä. efter flera års väpnade stridigheter. Invid 
kyrkomuren restes 1845 en sten till minne av detta 
möte av Kungsängens hembygdsföreningen. Under 
senmedeltiden spelade adeln en betydelsefull roll och 
området kring Kungsängen har ett rikt utbud av herr-
gårdar och sätesgårdar (från 1600- och 1700-tal) som 
präglar landskapsbilden. Herrgårdarna och säterierna 
var i stort behov av arbetskraft och de underlydande 
gårdarna och torpen ålades att göra dagsverksplikt.       
Under 1800-talet effektiviserades jordbruksdriften 
och dagsverkessystemet ersattes av statarsystemet.
    Området kring stationen var glest befolkat innan 
stationen etablerades i slutet på 1800-talet. De bygg-
nader som då fanns var koncentrerade kring Kungs-
ängens kyrka och det lilla sockencentrat vid Tibble 
gård.
     I början av 1900-talet började området kring 
Kungsängens centrum att bebyggas med villor. I mit-
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Kulturmiljö kring Kungsängens hembygdsgård

KULTURMILJÖ
Programområdet gränsar till Kungsängens kyrka 
som utgör kommunalt intresse för kulturmiljövården. 
Väster om programområdet ligger Tibble gård som 
också utgör kommunalt intresse för kulturmiljövården.
    Området kring Kungsängens kyrka och Ekham-
mars gård har anor från järnåldern och medeltiden. 
Det är ett väl sammansatt område som vittnar om 
bygdens rika historia. Här ligger ett järnåldersgrav-
fält, äldre vägsträckningar med bland annat en del 
av 1600-talets landsväg, väghållningsstenar, den 
välbevarade gården Ekhammar från tidigt 1800-tal 
samt hembygdsgården. Sockenkyrkan och klock-
stapeln 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 tillsam-
mans med de kringliggande miljöerna som hem-
bygdsgården, den äldre häradsvägen, järnåldersgrav-
fältet samt Ekhammars gårds kvarvarande miljö. 
    Markanvändningen inom det avgränsade området 
bör inte förändras nämnvärt och det är betydelsefullt 
att området förblir rofyllt utan ökad trafik. Även i 
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framtiden måste kyrkan få dominera landskapsbilden.

ARBETSPLATSER, 
VERKSAMHETER 

Kungsängen har karaktär av bostadsförort och 
utpendlingen är stor. Två tredjedelar av de boende 
pendlar ut till andra kommuner. Större arbetsplatser 
är landstinget, kommunen med förskolor och skolor, 
COOP:s centrallager, Fresenius Kabi, Artico lift, ISS 
Traficare, Megacon, Rangsells mm. Försvarsmakten har 
den största delen av Livgardets verksamhet förlagd 
till Kungsängen bl.a. förbandets ledning, den inter-
nationella utbildningsenheten och insatsförbanden 
samt beredskapsorganisationen. 

SERVICE

OFFENTLIG SERVICE
I direkt anslutning till programområdet ligger 
Ekhammarskolan (åk 6-9) med drygt 300 elever, och 
Upplandsbrogymnasiet med ca 950 elever. Käll-
skolan, en kristen F-9-skola ligger mellan Ekham-
marskolan och programområdet. Lillsjöskolan, en 
F-5-skola ligger ca en kilometer från programområdet 
och öster om Kungsängens centrum ligger F-5-skolan 
Bergaskolan . Förskolan Klockarängen ligger direkt 
norr om programområdet. Fritidsgård finns i anslut-
ning till Ekhammarskolan. I Kungsängens centrum 
finns vårdcentral och kommunkontor. 
    I kommande detaljplanearbete ska behovet av 

mark för offentlig service såsom förskolor, skolor, 
LSS-boende m.m utredas. Den mark som erfordras 
för offentlig service skall avsättas.

KOMMERSIELL SERVICE 
I Kungsängens centrum finns idag livsmedelsbutiker, 
restauranger, systembolag och apotek. Utöver butiker 
i centrum finns några större handelsetableringar i 
Brunna.

FÖRENINGSLIV
I närheten av programområdet finns bland annat en 
aktiv hembygdsförening och ett församlingshem samt 
ett stort antal lokaler och anläggningar för idrott och 
motion, såsom gymnastikhall, tennisbanor och fot-
bollsplan. Här finns också ett stort antal användbara 
lokaler inom skolområdet för kvällsaktiviteter såsom 
teater och kursverksamhet mm.
 
KOMMUNIKATIONER

TRAFIK 
Kungsängens tätort omges av de primära vägarna 
E18 i norr och Granhammarsvägen i väster samt 
Enköpingsvägen i söder.
    Programområdet nås dels från Enköpingsvägen 
och dels från Bygdegårdsvägen som går norrut förbi 
programområdets östra sida. Skolvägen löper tvärs 
igenom programområdet, förbi gymnasiet, mellan 
Bygdegårdsvägen och Granhammarsvägen och delar 
upp programområdet i en nordlig och en sydlig del.
Enköpingsvägen är den ursprungliga vägen mellan 
Stockholm och Enköping och är utformad som en 
landsväg. Den har idag en tillåten hastighet på 70 
km/h förbi programområdet. På en sträcka närmare 
tätorten är tillåten hastighet sänkt till 50 km/h. I pro-
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Prognos för trafikmängd kring programområdet 2015. 
Siffrorna anger antal fordon per dygn.

Trafikmängd kring programområdet 2004. Siffrorna anger 
antal fordon per dygn.

gramområdet utgör vägen tillsammans med järnvä-
gen en bullerkälla och en barriär mellan Gröna dalen 
och Mälaren.
    Enligt trafikprognos 2015 för Upplands-Bro 
(Vägverket konsult dec 2004) kommer trafikmäng-
den att öka på alla gator i programområdet till följd 
av den planerade utbyggnaden, se kartbilder. I trafik-
prognosen för 2015 tas inte hänsyn till planerade 
åtgärder på E18. Förslag till ombyggnader av trafik-
platserna Kocksbacka och Kungsängen i anslutning 
till E18 medför att trafikmängderna på Enköpingsvä-
gen och Bygdegårdsvägen kan komma att minska.

KOLLEKTIVTRAFIK 
I Kungsängens centrum finns bussterminal och pendel-
tågsstation. Därifrån går bussar mot Brunna, Håbo-
Tibble och Håtuna. Dessutom trafikeras sträckan 
Bro-Kungsängen-Kista av en direktbuss i rusningstid. 
Pendeltågstrafiken går mellan Västerhaninge och 
Bålsta och vid högtrafik är turtätheten 15 minuter 
mellan Kungsängen C och Stockholm C. 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Gång- och cykelvägnätet består både av friliggande 
stråk genom grönområden och av vägar som följer 
huvudvägnätet för biltrafik. Den snabbaste för-
bindelsen mellan programområdet och Kungsängens 
centrum till fots eller per cykel går längs Enköpings-
vägen som kan upplevas som bullrig och ogästvänlig 
på grund av mycket trafik med relativt höga hastig-
heter. En regional cykelled, Mälardalsleden, passerar 
i anslutning till programområdet. 
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Översikt över VA-ledningar i området, röda linjer visar 
ledningar för spillvatten, lila och blå visar ledningar för 
vatten.

PARKERING
I planarbetet kommer det att utredas hur stort antal 
parkeringsplatser som behövs. 

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

VÄRME
Kommunen har upprättat en avsiktsförklaring om 
att utveckla lågvärdig fjärrvärme. Programområdet 
skulle kunna utgöra utvecklingsområde för detta. Det 
är dock ännu osäkert vilken form av värmeförsörj-
ning som är aktuellt för området beroende på typ av 
byggnation, om området bebyggs med s k lågenergi-
hus är fjärrvärme inte aktuellt.

VA
Huvudledningar för vatten och avlopp går i nord-
sydlig riktning genom programområdet väster om 
befintlig idrottsplan.

EL, TELE OCH DATA



FÖRKLARINGAR
BYGGNADER
Ljusblåa: Bostadshus
Gråa: Övriga
KÄLLDATA

Upplands-Bro kommun
prosnosår 2015
BERÄKNINGSMODELL

Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik 
1996 (SNV rapport 4653)
BERÄKNINGSHÖJD

2 m (över mark)
DRIFTFALL

Dygn, 24h

Ekvivalent ljudnivå

L A, eq , Dygn [dBA]

   >   0.0 dBA
   >  35.0 dBA
   >  40.0 dBA
   >  45.0 dBA
   >  50.0 dBA
   >  55.0 dBA
   >  60.0 dBA
   >  65.0 dBA
   >  70.0 dBA
   >  75.0 dBA
   >  80.0 dBA
   >  85.0 dBA

REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BULLERKARTA
OMRÅDE

SÖDRA GRÖNA DALEN
BESTÄLLARE

SKANSKA NYA HEM AB
AK Tyréns AB, Akustik +46 (8) 556 410 00
UPPDRAGSNUMMER

227470
RITAD AV

G. GRUNDFELT
HANDLÄGGARE

G. GRUNDFELT
DATUM

2010-11-29
GRANSKAD AV

P MALM

LJUDUTBREDNING FRÅN VÄGTRAFIK

SKALA

A3-1:2500
BILAGA

AK01

FÖRKLARINGAR
BYGGNADER
Ljusblåa: Bostadshus
Gråa: Övriga
KÄLLDATA

Trafikverket, nuläge (2010)
BERÄKNINGSMODELL

Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik 
1996 (SNV rapport 4653)

Nordiska beräkningsmodellen för spårtrafik
1996 (SNV rapport 4935)
BERÄKNINGSHÖJD

2 m (över mark)
DRIFTFALL

Dygn, 24h

Maximal ljudnivå

L AF, MAX [dBA]

   >  40.0 dBA
   >  45.0 dBA
   >  50.0 dBA
   >  55.0 dBA
   >  60.0 dBA
   >  65.0 dBA
   >  70.0 dBA
   >  75.0 dBA
   >  80.0 dBA
   >  85.0 dBA
   >  90.0 dBA
   >  95.0 dBA

REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM

BULLERKARTA
OMRÅDE

SÖDRA GRÖNA DALEN
BESTÄLLARE

SKANSKA NYA HEM AB
AK Tyréns AB, Akustik +46 (8) 556 410 00
UPPDRAGSNUMMER

227470
RITAD AV

G. GRUNDFELT
HANDLÄGGARE

G. GRUNDFELT
DATUM

2010-11-29
GRANSKAD AV

P MALM

LJUDUTBREDNING FRÅN VÄG- 
OCH SPÅRTRAFIK

SKALA

A3-1:2500
BILAGA

AK03
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> 35,0 dB

> 50,0 dB

> 40,0 dB

> 55,0 dB

> 45,0 dB

> 60,0 dB

> 50,0 dB

> 65,0 dB

> 55,0 dB

> 70,0 dB

> 60,0 dB

> 75,0 dB

> 65,0 dB

> 80,0 dB

> 70,0 dB

> 85,0 dB

> 75,0 dB

> 90,0 dB

> 80,0 dB

> 95,0 dB

Ljudutbredningskarta visande ekvivalent ljudnivå (medel-
dygnsnivå) inom planområdet uppmätt 2 m över mark.

Ljudutbredningskarta visande maximal ljudnivå inom plan-
området uppmätt 2 m över mark.

50, 0 dB

55, 0 dB
60, 0 dB

65, 0 dB

70, 0 dB

75, 0 dB

80, 0 dB

85, 0 dB
90, 0 dB

95, 0 dB

50, 0 dB

55, 0 dB
60, 0 dB

65, 0 dB

70, 0 dB

75, 0 dB

80, 0 dB

85, 0 dB
90, 0 dB

95, 0 dB

Anslutning finns inom programområdet eller i gräns 
mot programområdet.

STÖRNINGAR OCH RISKER 

BULLER
Programområdet utsätts för buller främst från 
Enköpingsvägen och järnvägen i söder samt från 
Bygdegårdsvägen i öster.
    En trafikbullerutredning (Tyréns AB 2010-11-29 
rev 1 2011-05-03) har tagits fram. Planområdet norr 
om Skolvägen bedöms ha en god ljudmiljö för bostä-
der. Dock medför busstrafik och annan tung trafik på 
Bygdegårdsvägen att riktvärdet om 70 dB(A) maxi-
mal ljudnivå överskrids närmast Bygdegårdsvägen.
    För området närmast Bygdegårdsvägen och längs 
Enköpingsvägen, söder om Skolvägen, uppgår de 
dygnsekvivalenta ljudnivåerna för vägtrafiken till 
62 db(A) vilket överskrider riktvärdet ≤ 55 db(A). 
Den maximala ljudnivån beräknas uppgå till 
79-82 db(A) för väg- och spårtrafik, vilket är högre 
än riktvärdet ≤ 75 db(A). Se redovisade ljudutbred-
ningskartor 2 m över mark. Bullerregn från Gran-
hammarsvägen och E 18 kommer dock att medföra 
att den dygnsekvivalenta ljudnivån sällan kommer att 
vara lägre än 40 db(A) vilket betyder att vägtrafik-
brus alltid kommer att höras i området. 
    Utredningen visar att åtgärder för bullerskydd 
måste vidtas närmast Enköpingsvägen och Bygde-
gårdsvägen för att kunna bebygga området med 
bostäder. Se förslag till åtgärder under planförslag.

MILJÖKVALITETSNORMER
Luftsituationen i Upplands-Bro är god och värdena 



Teckenförklaring

Programområde

Ev utökat programområde

In�uensområde

100-årsvattenstånd, 1.3 m

Dimensionerande vattenstånd 2,3 m

0 50 100 150 m�
Datum: 2010-04-06

WSP Samhällsbyggnad

Höjdsystem: RH00

Tibbleviken

Enköpingsvägen

Järnväg

Skolvägen

100-årsvattenstånd, 1,3 m
Dimensionerande vattenstånd, 2,3 m
In�uensområde
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Områden utsatta för översvämningsrisk

ligger enligt hittills gjorda kartläggningar under 
gällande normer.

ÖVERSVÄMNINGSRISK
De förväntade klimatförändringarna kan innebära 
att översvämningar kommer att ske oftare, både på 
grund av höjda vattennivåer i Mälaren och på grund 
av kraftigare skyfall. SMHI har på uppdrag av Rädd-
ningsverket gjort en översiktlig översvämningskarte-
ring för Mälaren 2001. Den visar att programområ-
dets sydöstra del berörs av översvämning.
    En detaljerad översvämningskartering för pro-
gramområdet vid olika vattenstånd är utförd av WSP 
(PM 2010-04-14). Två händelser har studerats, dels 
100-årsvattenstånd, dels det dimensionerande vatten-
ståndet i Mälaren, som är +2,3 m i RH00. 
Följande nivåer används i utredningen:
Medelvattenståndet är + 0,3 m i RH00, 100-årsvatten-
ståndet bedöms till +1,3 m i RH00 och det dimensio-
nerande vattenstånd är  + 2,3 m i RH00

HÄNDELSE 1:
Översvämningskarteringen visar att området söder 
om Enköpingsvägen blir översvämmat vid ett 
100-årsvattenstånd i Tibbleviken, se bild, vitrandigt 
område.

HÄNDELSE 2:
Den sydöstra delen av programområdet (dvs området 
söder om Skolvägen) berörs av det dimensionerande 
vattenståndet på +2,3 m i RH00. Vattnet tar sig in via 
Tibbledammen under järnvägen. Dessutom kommer 
vattenståndet att vara högt i dagvattenledningar och 
dike som avleder dagvatten till Tibbledammen. (se 
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Skyfall å andra sidan ger höga nivåer i dagvattenled-
ningar och dess system till följd av att det regnar över 
avrinningsområdet och sedan rinner ner i ledningar 
och diken. Detta ger översvämningsrisk kring diken 
och vatten kan då tryckas upp genom brunnslock om 
nivån i ledningarna är mycket hög. Det är inte så stor 
sannolikhet att det samtidigt inträffar ett 100-årsvat-
tenstånd i Mälaren och ett 100-årsregn. Höga vatten-
stånd i Mälaren har med nuvarande reglering oftast 
inträffat under vår, tidig sommar eller under vintern. 
Skyfall, ofta i form av åskskurar, t ex 100-årsregn, 
inträffar generellt under juli och augusti.
För ett 100-årsregn eller 100-årsvattenstånd är sanno-
likheten 1 % att det inträffar varje år, medan det 
under en 100-årsperiod är 63 % risk att det inträffar.

RADON
Det finns inga utpekade områden som har hög 
radonrisk p.g.a. att berggrunden är av skiftande slag. 
Radonkartering bör göras som underlag till detalj-
planer eller så ska byggandet vara radonsäkert.

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT
Kraftledningar och elektriska anläggningar bör ut-
formas och förläggas så att magnetfälten begränsas. 
Vid nyproduktion av bostäder, förskolor och skolor 

bild, ljusblått område)

Det betyder att vattenståndet kommer att vara +2.3m 
i RH00 i dike och ledningsnät över hela det över-
svämmade området. På motsvarande sätt kommer 
dike och ledningsnät ha vattennivåer på +1,3 m i 
RH00 vid 100-årsvattenstånd (se bild, vitrandigt 
område). Då dagvattenledningarna och diket som 
leder till Tibbledammen kommer att stå dämt genom 
hela planområdet kommer dagvattnet från hela Tibb-
ledammens avrinningsområde (670 ha) inte att kunna 
avledas denna väg och det finns därför stora risker att 
dagvattnet orsakar översvämning längre norrut.
    Slussens ombyggnad kan i framtiden komma att 
påverka vattenståndet betydligt i Mälaren. Det finns 
möjlighet att öka avtappningskapaciteten till minst 
ca 1000 m³/s och denna nya reglering kan vara i drift 
från år 2018. De dimensionerande nivåerna skulle då 
kunna sänkas betydligt. Ett framtida dimensionerande 
vattenstånd skulle hamna på ungefär +1,14 m RH00 
(eventuellt med påslag för lokala variationer till följd 
av vinduppstuvning). Denna siffra, + 1,14 RH00 är 
beräknad för en havsnivåhöjning på 0,5 m i Saltsjön 
(motsvarar +0,74 i RH00) till följd av klimatföränd-
ringarna och landhöjning inräknat.
    Utöver översvämningsrisk på grund av höga vatten-
stånd finns också problemet med skyfall. Problem 
med skyfall och högt vattenstånd i Mälaren har olika 
orsak och verkan. Högt vattenstånd i Mälaren orsakar 
uppdämning (dvs. höga vattennivåer) i diken och led-
ningsnät på grund av att det finns en koppling mellan 
Mälaren och dagvattensystemet via Tibbledammen. 
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Detaljplaner inom programområdet

Järnvägen söder om programområdet är 
riksintresse för trafik. Det skrafferade området söder om 
Enköpingsvägen är del av Görvälns riksintresse för kultur-
miljövården.

Gällande detaljplaner inom programområdet

ska magnetfältsvärdet 0,4 mikrotesla som årsmedel-
värde ej överskridas.
TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR UPPLANDS BRO
I den gällande översiktsplanen, ”Översiktsplan 2000 
för Upplands Bro kommun”, är området inte utpekat 
som något utbyggnadsområde. En övergripande mål-
sättning i översiktsplanen är att ett bostadsbyggande 
ska ske som ökar befolkningsunderlaget för Kungsäng-
ens centrum och som bättre binder samman de olika 
stadsdelarna i Kungsängen (Gamla Kungsängen, 
Tibble och Brunna). I förslag till ny översiktsplan 
för kommunen, ÖP 2010 utställningsversionen, är 
programområdet utpekat som ett stationsnära läge för 
boende som är särskilt intressant att förtäta.

RIKSINTRESSE FÖR KULTURMILJÖ
Programområdet gränsar i söder till Görväln som är 
ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

RIKSINTRESSE FÖR TRAFIK
Järnvägen genom kommunen från Kallhäll till Bålsta 
är av riksintresse för trafiken och ligger söder om 
programområdet.

RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV
Programområdet gränsar indirekt till Mälaren som 
enligt 4 kap, Miljöbalken, är av riksintresse för 
turismen och där friluftslivets intressen särskilt ska 
beaktas med hänsyn till natur- och kulturvärden.

RIKSINTRESSE FÖR YRKESFISKET
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Mälaren utgör riksintresse för yrkesfisket.

FÖRORDNANDE OCH SKYDD
Inga kända fornlämningar finns inom program-
området. Programområdet gränsar till Kungsängens 
kyrka och kyrkogård med fornlämningar som är 
skyddade enligt kulturminneslagen.

VATTENSKYDD
Det viktigaste vattenområdet ur skyddssynpunkt är 
Görväln som utgör vattentäkt för 400 000 personer. 
Östra Mälarens vattenskyddsområde, som under 
2008 inrättades av Länsstyrelsen, omfattar bland 
annat Görväln och strandområden längs Upplands-
Bro, öster om Ådöhalvön. 

GÄLLANDE DETALJPLANER
För programområdet gäller följande detaljplaner:
• Detaljplan nr 6702 Byggnadsplan för 
 fastigheterna Ekhammar 4:1, Kyrkbyn 2:1  
 m.fl., laga kraft 1967-04-21.
•  Detaljplan Nr 7707 Förslag till stadsplan 14  
 för del av Ekhammar (östra delen), laga kraft  
 1978-08-28.
•  Detaljplan Nr 8303 Förslag till stadsplan 10  
 för del av Tibbleängen, laga kraft 1986-11-24  

GRÖNPLAN
Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 antogs 
som planeringsunderlag av kommunfullmäktige 
2008-12-18 och är den första för Upplands-Bro 
kommun.
    I grönplanen föreslås att Gröna dalen ska utveck-

las till en stadsdelspark med naturkaraktär. En 
stadsdelspark är en större park på minst 5 ha eller 
större och ska kunnas nås via gång- och cykelvä-
gar med trafiksäkra korsningar. Genom att utveckla 
den befintliga karaktären av ängs- och hagmark och 
anlägga en större dagvattenanläggning med både 
ekologisk och estetisk funktion i Gröna dalen kan 
stadsparkskvaliteter uppnås. I södra delen av Gröna 
dalen kan kontakten med Mälaren förbättras genom 
att överbrygga järnvägen och Enköpingsvägens 
barriäreffekter.
    Öster om programområdet ligger Gröna udden, ett 
smalt grönstråk utmed Mälaren med högt rekreativt 
värde med badplats, värdefull natur och vegetation 
samt vackra utblickar mot Mälaren. Nordväst om 
programområdet ligger Lillsjöns friluftsområde. 
Mälardalsleden, en cykelled, går i den östra kanten 
av programområdet.

ÖVRIGA KOMMUNALA BESLUT OCH 
PROGRAM
Enligt de politiska målen för 2011-2014 ska Upp-
lands-Bro fortsätta att vara en expansiv kommun med  
en grön profil och en hållbar utveckling. Kommunen 
ska erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmil-
jöer. Ett fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-
Bro kommun som togs fram av av Stockholms läns 
museum (Rapport 2001:1) antogs som underlag för 
kommunen av kommunfullmäktige 2001-06-18, §65. 
Avfallsplan 2007-2012 för Upplands-Bro kommun 
antogs av kommunfullmäktige 2007-11-21. Miljö-
plan med lokala miljömål 2010-2030 antogs av kom-
munfullmäktige 2010-10-21.  
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VISIONSARBETE

PROCESS
    Kommunen har i nära samarbete med exploa-
törerna, Skanska Nya Hem och PEAB bostad AB, 
låtit tre arkitektkontor, LOLA arkitektur & landskap 
AB, (nod) C-O-M-B-I-N-E samt Tengbom, ta fram 
varsin vision för utvecklingen av programområdet. 
Visionerna har sedan analyserats utifrån en rad olika 
aspekter och dessa analyser har legat till grund för ett 
sammanvägt planförslag som kommunen och exploa-
törerna har tagit fram i samarbete med White arkitek-
ter. De tre kontoren har varit fria att se till en möjlig 
utveckling av ett större område än själva programom-
rådet. När de tre visionerna sedan har analyserats och 
bearbetats har det gjorts inom gränserna för program-
met. I denna del av planprogrammet presenteras först 
de tre olika visionerna i sammanfattad form var för 
sig, sedan analyserna av dem. I nästa del presenteras 
det sammanvägda planförslaget. 

INNEHÅLL
    Resultatet visar tre olika visioner för utvecklingen 
i programområdet med förslag till gatustruktur, 
bebyggelse och park. Gemensamt för förslagen är 
strävan att skapa en variations- och upplevelserik, 
blandad bostadsbebyggelse nära service, kommuni-
kationer och friluftsområden. Området har potential 
att bli en attraktiv stadsdel för människor i Kungs-
ängen och i den växande Mälardalsregionen.
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Bild LOLA

Bild (nod) C-O-M-B-I-N-E

Bild Tengbom

TRE VISIONER
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FÖRSLAG LOLA ”FÖRENADE IDENTITETER”
Förslaget utgår från den grundläggande principen om 
värdeplanering som syftar till att vid nyexploatering 
lösa grundläggande problem och ge ett mervärde åt 
den befintliga platsen och dess invånare. Visionen 
är att med landskapet som utgångspunkt göra staden 
till ett levande system där individerna prioriterar de 
gemensamma rummen och där det ska vara lätt att 
leva miljövänligt. 
 Ambitionen i förslaget är att samla Kungsängens 
karaktär och identitet därav namnet ”Förenade iden-
titeter”. En av förslagets huvudidéer är att koppla 
tätorten starkare till sin historiska kärna vid Näs by 
och Kungsängens kyrka.  
Idén förverkligas genom att skapa en struktur med 
kvarter och gator som kopplas samman med befint-
ligt gatunät. Skolvägen utvecklas till ett centralt 
stråk med högre bebyggelse och viktiga målpunkter 
för offentliga funktioner, handel och mötesplatser. 
Ett kulturstråk skapas kring Kyrkvägen från Kungs-
ängens centrum till Tibble gård. Detta stråk blir då 
en integrerad del i den nya stadsdelsparken ”Gröna 
dalen”.
    
I förslaget föreslås gatutyper med olika karaktär för 
olika funktion, från trädplanterad huvudgata för både 

bil och buss till lokalgata med trottoar och gårdsgata 
för blandad trafik på de gåendes villkor.
    Den föreslagna kvarterstrukturen ger möjlighet att 
skapa bostadsgårdar. Bebyggelsen i förslaget är blan-
dad och varierar både i volym och till boendeform. 
Olika hustyper föreslås från tre- och femvånings 
punkthus till lamellhus i tre och fyra våningar samt 
radhus, kedje- och parhus i två våningar.
    För att koppla området till Gröna dalen-stråket 
föreslås att kyrkogården integreras i parkrummet. I 
södra delen av det centrala parkrummet anläggs en 
vattenpark, dagvattendammar, diken och kanaler för 
att ta hand om dagvattnet. Förskolan och skolans 
behov av utemiljö och bollplaner integreras i park-
rummet.
 
 Förslaget ger goda möjligheter att skapa en bland-
ning mellan olika typer och storlekar av bebyggelse 
vilket i sin tur ger goda förutsättningar för att attre-
hera olika människor. Förslaget ger äver en god bild 
av hur vattenspeglar och park skulle kunna placeras. 
Dock ger det upphov till en del otydliga och diffusa 



27

TRE VISIONER

Planförslag LOLA

Exempel på fördelning av service Exempel på bebyggelse
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stadsrum.

FÖRSLAG NOD-COMBINE ”URBANATUR”
Förslagets huvudidé är ett långsträckt aktivitetsstråk i 
nord-sydlig riktning genom Gröna dalen. Aktivitets-
stråket går genom olika landskapstyper och binder 
samman de omgivande bostadsområdena. 
    Utgångspunkt för förslaget är att förstärka dalens 
rumsliga kvaliteter genom att placera ny bebyg-
gelse i områdets kanter. De centrala delarna av dalen 
betonas som en öppen och grön yta. Att kombinera 
stadens urbana liv med de lugna kvaliteterna på lan-
det och naturens rekreativa kraft, en ”urban natur” är 
förslagets idé. Lokaler för nya verksamheter föreslås 
som allaktivitetshus och arbetsklubb, en typ av extra 
arbetslokal för dem som pendlar. 

Föreslagen bebyggelse består av olika bostadstyper 
från urbana naturterrasser som är terrasserade flerbo-
stadshus i upp till åtta våningar, ”urban natur-torn” 
som är punkthus i upp till 12 våningar och stadsvillor 
i två till fyra våningar. De olika hustyperna har place-
rats i planområdets ytterkanter med lägre bebyggelse 
närmast Bygdegårdsvägen och högre bebyggelse, 

med utsikt mot Mälaren, längst västerut mot Gran-
hammarsvägen. 
Bebyggelsen med sina trappade terrasser möter den 
öppna och gröna ytan i dalens mitt. Detta centrala 
parkstråk utformas för olika aktiviteter med skate-
park, småbarnslek, kolonilotter, och ett ekobad. Dag-
vattnet tas omhand i en serie fördröjningsdammar 
som leder ner till Tibbledammen för biologisk rening.
    Att kunna ta sig från Södra gröna dalen till Mäla-
ren har studerats och här föreslås en gångtunnel 
under banvallen för järnvägen. För att klara risken för 
översvämning ges exempel på en invallad undergång 
som kan hållas torr även vid högvatten.

    Förslaget ger generöst med plats åt park och 
aktiviteter. Även parkeringsplatser har inarbetats i 
området på ett bra sätt men många diffusa ytor med 
oklara gränssnitt bildas mot aktivitetsstråket. 
Det finns ett nytänkande kring utformningen av olika 
bostadstyper men hushöjder och täthet följer inte det 
centrala stråket. Förslaget ger inte heller utrymme för 
önskat antal bostäder inom programområdet.
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Planförslag NOD-COMBINE

Exempel på bebyggelse
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FÖRSLAG TENGBOM ”DALEN MÖTER 
STADEN”
Förslagets koncept är ”staden i dalen” och bygger 
på en vision om en tät mix av möten och grönska, 
d.v.s. en stadsväv som bidrar till många kopplingar 
och rörelser och som utgör en god bas för en hållbar 
struktur. En stad som anpassas för cykel och fot-
gängare där bilens krav inte byggs fast i strukturen. 
En bebyggelse som orienterar sig så att solens värme 
utnyttjas med solpaneler på taken. Små vindfångare 
bidrar också till en resurssnålt samhälle. Områden 
som vi bor i behöver mötesplaster för att uppnå en 
social hållbarhet. Platser för handel, fika, lek, cere-
monier, djur mm och som ger möjlighet till möten 
är viktiga. Likaså är närhet till parker, rekreation, 
grönska och möjlighet till odling betydelsefulla för 
människans välbefinnande.
    
Förslaget bygger på en tydlig strukturplan med 
kvarter där storleken varierar från små kvarter om 
ca 40x50 m till större om ca 50x70 m. Kvarteren ges 
olika bebyggelseinnehåll från radhus i två våningar 

till blandat flerbostadshus både som lamellhus och 
som punkthus från fyra till fem våningar med enstaka 
hus i 8 våningar. I ett hus föreslås parkering tillsam-
mans med lokaler för aktiviter.
Gatunätet är uppbyggt med olika typer av gaturum 
som generar många kopplingspunkter. Detta skapar 
en långsiktigt hållbar struktur där mellanrummen kan 
ändras över tiden. För att bryta vinden och minska 
hastigheten på gatorna ändrar de svagt riktning och 
böjer av men orienterbarheten behålls och mötes-
platser genereras.
    Ett smalt parkstråk ett så kallat ”park- och kul-
turstråk” binder samman ny bebyggelse med befint-
lig skolbebyggelse och knyter an till den gamla 
landsvägen mot kyrkan. Vattnet utgör en central del 
i detta parkstråk då dagvattnet fördröjs i kanaler, 
meandrande vattendrag och öppna vattenspeglar.
    
Förslaget har en tydlig struktur som är lätt att 
orientera sig i och som är väl sammankopplad med 
omgivningen. Den föreslagna kvartersstrukturen gör 
det möjligt med kvartersgårdar. De centrala stråken 
och korsningar har målpunkter, däremot följer inte 
hushöjderna det centrala stråket. Trots ambitioner om 
mix och täthet är kvarteren ensartade och separerade 
i sina boendeformer. Förslaget har relativt liten yta 
för park och för att ta hand om dagvatten.



GRÖNA DALEN - där dalen möter staden    Parallellt Uppdrag - Upplands Bro Kommun    2010 

Skala 1:3000(A3)

N

Stadsväv- utökat programområde

GRÖNA DALEN - där dalen möter staden    Parallellt Uppdrag - Upplands Bro Kommun    2010 

Buller
På sikt dämpas buller i området av att marken närmast 
järnvägen bebyggs. 

Inom nära tid dämpas buller från Gamla Enköpingsvägen 
 khastigheterna dämpas, vilket de gör när 

stadsrummet tydliggörs och vägområdet utformas om-
sorgsfullt och bearbetat.

Byggnaderna som uppförs intill Gamla Enköpingsvägen 
är utformade med hänsyn till att vägen kan utgöra en 
bullerkälla. Intill vägen ligger företrädesvis högre byg-
gnader, som bullerskyddar de lägre byggnaderna 
som ligger längre in i området, utan att därför skugga 
dessa.

Byggnaderna intill Gamla Enköpingsvägen är utformade 
och planerade så att del av byggnaden, företrädesvis 
bottenvåningen, kan innehålla lokaler, dvs ej bullerstörd 
verksamhet. Vad avser bostäderna är varje trapphus 
utformat antingen som loftgångshus med genomgående 
smålägenheter, eller med sk trespännare, dvs 2 större 
lägenheter som är genomgående, med en tyst sida, och 
1 mindre lägenhet enbart mot den tysta gårdssidan.
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Planförslag Tengbom

Flygbild från söder
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TECKENFÖRKLARING
Hög integration Låg integration

TRE VISIONER

Förslag Tengbom

Förslag Nod-Combine

Förslag LOLA

ANALYS AV VISIONSFÖRSLAGEN

Stråkanalysen är genomförd med sk. space syntax-
metodik. Syftet med space syntax-metoden är att 
undersöka den byggda miljöns effekter på hur män-
niskor använder olika rum. Grundläggande inom 
Space syntax-forskningen har varit att utveckla rums-
analyser utifrån människors upplevelse av omgivande 
arkitektur och stadsmiljö. Dessa analyser omvandlas 
sedan till rumsliga data. Med hjälp av dessa kan sam-
bandet med faktisk användning kontrolleras. T.ex. har 
man visat att gator som bedöms som välintegrerade 
med space syntax-metoden också är de som män-
niskor rör sig mest längs. På så sätt kan man lättare 
skapa ett beslutsunderlag för att bedömma stadsrum-
mets sociala och ekonomiska effekter.
Med hjälp av space syntax-metoden har stråk- och 
territorialanalyser gjorts som mäter hur väl sam-
mankopplade gatunäten i förslagen är samt om det är 
tydliga gränser mellan privata och offentliga rum.

STRÅKANALYS
Stråkanalysen beräknar hur väl sammankopplade 
gångstråken är, eller mer precist hur nära andra axial-
linjer man är från varje annan axiallinje (en axiallinje 
definieras som en siktlinje som är möjlig att gå längs 
med). Stråk som är nära många andra är de mest inte-
grerade, de mest centrala med större gångflöden, och 
dessa visas med varma färger. Kallare färger indike-
rar stråk som ligger mer avskilda och som därav får 
lägre gångflöden. 

LOLA
Gatunätet och stråken är relativt väl sammankopp-
lade med viss tonvikt i den norra delen. Skolvägen 
och Bygdegårdsvägen har störst integration i analy-
sen. Det finns en viss variation inom området och en 
del stråk ligger relativt avskilt från övriga gator. 

NOD-COMBINE
Gatunätet och stråken är oklart sammankopplade 
med viss tonvikt i den södra delen. Skolvägen och 
Bygdegårdsvägen har störst integration i analysen. 
I detta förslag finns stråk som ligger mycket avskilt 
från resten av gatustrukturen. Variation inom områ-
det.

TENGBOM
Detta förslag är det som är mest integrerat. Skolvä-
gen och Byggdegårdsvägen har störst integration 
i analysen. Här syns inga avskilda gator men viss 
variation inom området finns.
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TECKENFÖRKLARING

Offentliga ytor Privata ytor

Kvartersgemensamma ytor

Diffusa ytor som är svåra att definiera 
(t.ex. förgårdsmark)
Diffusa ytor som har förutsättningar att 
definieras, (t.ex. öppna gårdar)

Förslag Tengbom

Förslag LOLA

Förslag Nod-Combine

TERRITORIALITET
Territorialitetsanalysen visar på i vilken mån som 
utemiljö är tydligt avgränsad vad gäller tillhörighet. 
En offentlig miljö är tillgänglig och öppen för alla, 
en gemensam miljö är avgränsad för en begränsad 
grupp, och det privata är tillgängligt för en bostad. 
De diffusa ytorna, som varken är privata, gemen-
samma eller offentliga, kan delas upp i de som lätt 
skulle kunna omdefinieras till förslagsvis gemen-
samma ytor, t.ex. genom tydligare avgränsning. Den 
andra typen av diffusa ytor är svårare att omdefiniera 
på grund av otydliga gränser mellan privat, offentligt 
och gemensamt. 

  

NOD-COMBINE
I detta förslag blir utemiljön mycket ensartad med en 
stor mängd heldiffusa ytor som varken är privat eller 
offentliga.

TENGBOM
Här är den tydliga strukturen segregerad territoriellt 
med privata gårdar i öster och halvöppna kvarter i 
väster vilka lätt skulle kunna omdefinieras t.ex. till 
kvartersgemensamma ytor. En del svårdefinierade 
ytor finns dock i den norra delen av förslaget. 

LOLA
Här finns en stor variation av offentliga och privata 
ytor där många av de diffusa ytorna kan göras om till 
kvartersgemensamma ytor.



 
 
 0,2-1ha

 1-5ha

 
 
 0,2-1ha

 1-5ha

 
 
 0,2-1ha

 1-5ha

 
 
 0,2-1ha

 1-5ha

 
 
 0,2-1ha

 1-5ha

 
 
 0,2-1ha

 1-5ha

 
 
 0,2-1ha

 1-5ha

 
 
 0,2-1ha

 1-5ha

 
 
 0,2-1ha

 1-5ha

34

TRE VISIONER

TECKENFÖRKLARING

Grönytor med area 1-5 ha
Klassat som Närpark

Grönytor med area 0,2-1 ha,
Klassat som Närnatur

Förslag Tengbom

Förslag Nod-Combine

Förslag LOLA

GRÖNSTRUKTUR
Grönstrukturen har analyserats genom att inom 
programområdet beräkna hur mycket sammanhäng-
ande grönyta som finns i respektive förslag. Detta har 
gjorts med Upplands-Bros grönplan som förebild. 
Där delas grönytan upp enligt följande (samman-
hängande grönyta):
Stadsdelspark   5-10ha
Närpark  1-5ha
Närnatur  0,2-1ha

NOD-COMBINE
I detta förslag finns ungefär 90 000 kvm grönyta. 
Stadsdelspark   5-10ha 0% 
Närpark  1-5ha 20% 20 000 kvm
Närnatur  0,2-1ha 40% 40 000 kvm
Mindre än   0,2ha 30% 30 000 kvm

TENGBOM
I detta förslag finns ungefär 40 000 kvm grönyta. 
Stadsdelspark   5-10ha 0% 
Närpark  1-5ha 25% 10 000 kvm
Närnatur  0,2-1ha 25% 10 000 kvm
Mindre än   0,2ha 50% 20 000 kvm

LOLA
I detta förslag finns ungefär 60 000  kvm grönyta.
Stadsdelspark   5-10ha 0% 
Närpark  1-5ha 0%
Närnatur  0,2-1ha 60% 40 000 kvm
Mindre än   0,2ha 40% 20 000 kvm
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Kvartersmark

TYPOMRÅDE 1

TYPOMRÅDE 1

TYPOMRÅDE 1

TYPOMRÅDE 3

TYPOMRÅDE 3

TYPOMRÅDE 2

TYPOMRÅDE 2

TYPOMRÅDE 3

TYPOMRÅDE 2

Förslag Tengbom

Förslag Nod-Combine

Förslag LOLA

TRE VISIONER

TÄTHETSANALYS
Den föreslagna bebyggelsens täthet har analyserats 
i respektive förslag. Bebyggelsetätheten är ett mått 
på hur mycket bebyggelse som finns på ett bestämt 
markområde och anges i regel som exploateringstal, 
e. Det definieras som förhållandet mellan den sam-
manlagda bruttoytan för bebyggelsen och markytan. 
Högre e-tal innebär mer bebyggelse och därigenom 
fler boende.
    Varje förslag har delats in i typområden med 
avseende på bebyggelsetyp. Kvartersmarken för 
varje typområde har definierats. Exploateringstalet 
har beräknats dels för programområdet och dels för 
kvarter inom respektive typområde.
    Analyserna visar att förslagen har en likartad 
exploatering utslaget på hela området. Förslag LOLA 
har en jämnare täthet för respektive typområde än 
förslag Tengbom och NOD-COMBINE där typområ-
den som ligger mindre centralt har högre täthet.

LOLA
Programområde e-tal = 0,59
Typområde 1 e-tal = 0,83
Typområde 2 e-tal = 0,7
Typområde 3 e-tal = 1,0

NOD-COMBINE
Programområde e-tal = 0,51
Typområde 1 e-tal = 2,0
Typområde 2 e-tal = 1,2
Typområde 3 e-tal = 1,2

TENGBOM
Programområde e-tal = 0,61
Typområde 1 e-tal = 1,4
Typområde 2 e-tal = 0,7
Typområde 3 e-tal = 1,7
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RIKTLINJER FÖR KOMMANDE 
PLANERING

I denna del presenteras det sammanvägda planför-
slaget såsom det har utarbetats av kommunen och 
exploatörerna i samarbete med White arkitekter.

MARKANVÄNDNING 
Planprogrammet föreslår att marken inom program-
området används för bostadsbebyggelse med möjlig-
het till lokaler i bottenvåningen för handel, service, 
kaféer mm i de centrala stråken. En del av marken 
ska reserveras för kommunal service som förskola, 
äldreboende och LSS-boende samt en park som en 
del av den i grönplanen utpekade stadsdelparken 
Gröna dalen. Planen reserverar plats för dagvatten 
som genereras från hela Grönadalen-stråket

KOPPLING TILL OMGIVANDE STADSDELAR
För att utveckla programområdet till en levande 
stadsdel visar analyserna i de tre visionsförslagen 
att området på ett maximalt sätt bör knytas samman 
och kopplas till omgivande målpunkter. Förslag till 
ny bebyggelse planeras så att den skapar nya mötes-
platser inom området. Stråkanalysen visar tydligt 
på att Skolvägen, Kyrkvägen, Bygdegårdsvägen 
kan utvecklas till centrala stråk som binder samman 
programrådet med Kungsgängens centrum och pen-
deltågsstationen och mot omgivande målpunkter för 
offentlig service, kultur, natur och rekreation. Sär-
skild omsorg bör ägnas kopplingen mot Kyrkvägen, 
hembygdsgården och kyrkan som kan utvecklas till 
ett kulturstråk.
    Grönstråket ges möjlighet att utvecklas till närpark 
och bli en del av stadsdelsparken Gröna dalen inom 
programområdet. I anslutning till befintliga skolor 
och förskolor ska hänsyn tas till deras behov av ytor 
för lek och spel.
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Strukturplan för Södra gröna dalen
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URBANATUR GRÖNA DALEN -100617

PRINCIPSEKTION  GENOM  S TADSNATURVILLA  OCH B YGDEGÅRDSVÄGEN

STADSNATURVILLOR
För att kunna bygga på områden med översvämningsrisk så 
höjer man upp några av stadsnaturvillorna på pelare. Man kan 
då få en visuell och rörelsemässig kontakt under byggnaderna. 
Marken kan också utnyttjas till parkering. 

Lägenhetsvolymerna har en transparens och ett avstånd från 
varandra för att inte skymma eller skuggga de bakomliggande 
villorna/bostäderna. 

E LEVATIONSPRINCIPER  - VY FRÅN  PARK
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Exempel på bebyggelsetypologi NOD

Exempel på bebyggelsetypologi LOLA

Exempel på bebyggelsetypologi Tengbom
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STRUKTURPLAN
Programområdet är relativt plant och platt och bör 
ges en generell och hållbar struktur med en tydlig och 
varierad kvartersindelning från mindre kvarter om ca 
40x60 (0,25 ha) till större kvarter om ca 70x80-90 m 
(0,5-0,6 ha). En flexibel struktur ger större möjlig-
het för en hållbar planering och användningen av 
kvarteren kan förändras över tiden utan att strukturen 
påverkas. Den övergripande strukturen skapar en 
tydlig ram för gaturum, grönstruktur och bebyggels-
ekvarter.
    Den föreslagna strukturplanen har tagit hänsyn 
till analyserna av de tre visionsförslagen. Planområ-
det ska ges möjlighet att bebyggas med ca 600-700 
bostäder.

BEBYGGELSEKARAKTÄR OCH TYPOLOGI
Den nya bebyggelsen ska ges en varierad karaktär 
med olika bostadstyper och med lokaler i gatuplanet 
mot de centrala stråken. En del av bebyggelsen ska 
om behovet finns vara förskola, äldreboende och 
LSS-boende som på ett naturligt sätt ska integreras 
med bostadsbebyggelsen. Längs de centrala gatorna 
och stråken bör bebyggelsen placeras med fasader i 
gräns mot gata och en höjd av fyra till fem våningar. 
Mellan de centrala stråken kan bebyggelsen vara 
lägre och småskaligare i två till tre våningar, med 
t.ex. radhus, par- eller kedjehus. Om en varierande 
karaktär i både utformning och skala ska uppnås är 
det viktigt att blanda de olika typologierna i samma 
kvarter.
    Exempel på bebyggelsetypologier kan vara s.k. 
”urbana terrasser” i 3-4 våningar ((nod) C-O-M-B-I-
N-E) eller en blandning av en tät och småskalig rad- 
och kedjehus bebyggelse med flerbostadshus i 3-5 
våningar närmast huvudgata/stråk (LOLA) eller med 
större variationer med radhus, parhus och flerbostads-
hus i 2-9 våningar (Tengbom).
Gestaltningen av bebyggelse kommer att utvecklas i 
kommande detaljplaner.
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Gatusektioner med parkering på tomtmark efter prin-
cip från LOLAs förslag

PLANFÖRSLAG

Princip för tunnel genom banvallen NOD-COMBINE

GATURUM, PLATSBILDNINGAR OCH TORG
Inom programområdet föreslås en tydlig ordning 
av gaturum. Större gaturum, med körbana som ger 
möjlighet för busstrafik och med separata gång- och 
cykelbanor, förläggs i huvudstråken. Besöksparke-
ring kan ske som kantstenparkering mellan träd och 
gång och cykelväg på en sida. Mindre gaturum är 
s.k. bostadsgator som har mindre bredd på körbanan 
och där bil och cykeltrafik blandas (se principskisser 
utifrån LOLAs förslag).
    Torg och platser bör anläggas i viktiga korsnings-
punkter mellan centrala stråk och tvärstråk. Ett 
centralt torg eller plats med bebyggelse bör anläggas 
i korsningen Skolvägen och parken. I programområ-
dets norra (korsningen Kyrkvägen/Bygdegårdsvägen) 
och södra del (Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen) 
bör entrétorg eller platser planeras.

NATUR, PARK OCH REKREATION
Centralt i programområdet och som en del av Gröna 
dalen-stråket föreslås att en större park anläggs. 
Detta stråk bör ges möjlighet att knytas samman med 
viktiga målpunkter för programområdet, nämligen 
Gröna Udden och Mälaren. Det är önskvärt att skapa 
en passage under järnvägen för att göra det möjligt 
med ett sammanhållet grön- och rekreationsstråk 
genom Gröna dalen ända ner till Mälaren. Inom 
parken ska möjlighet ges att anlägga dammar eller 
vattenparker (se avsnitt dagvatten).
    Befintligt gångstråk genom Gröna dalen är rakt 
och öppet och kan upplevas som enformigt. Den nya 
parken bör ges en utformning med olika rum med 
grupper av träd samt och naturlika planteringar som 
kan ge omväxling och dämpa vinden. Möjligheten 
att utnyttja dagvattnet för att anlägga dammar och 
vattenparker bör tas tillvara då det skapar upplevelse 
och variation. En mycket god belysning i parken och 
i de centrala stråken är nödvändigt för att det ska 
kännas tryggt. 
I parken är det viktigt att anlägga tvärgående stråk 
som knyter samman parken med omkringliggande 
målpunkter.
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Park med dagvattenhantering, (nod) C-O-M-B-I-N-E

Exempel gaturum Tengbom

PLANFÖRSLAG

KULTUR
Norra delen av programområdet gränsar mot 
hembygdsgården, Kungsängens kyrka och klock-
stapeln som har skydd enligt kulturminneslagen. 
Ny bebyggelse i anslutning till dessa kulturmiljöer 
ska placeras, utformas och anpassas i volym, form, 
material och kulör så att värdet av dessa kulturmil-
jöer behålls.

TRAFIK OCH PARKERING
Programmet utgår från befintligt gatunät som kom-
pletteras med nya lokalgator i föreslagen struktur. 
Programmet föreslår att Skolvägen och Bygde-
gårdsvägen byggs om till stadsgator samt på sikt 
även Enköpingsvägen. Dessa gator ska utformas 
för busstrafik och där gång- och cykeltrafik sker på 
egen bana skild från körbanan. Övriga lokalgator 
inom programområdet utformas för blandtrafik 
med cykel- och biltrafik på gemensam körbana.
    Parkering ska i första hand ske på kvartersmark. 
Gaturummens utformning ger plats för kant-
stensparkering främst för besökande.

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
Nya kompletterande gång- och cykelstråk anläggs 
som kopplas samman med omkringliggande gång- 
och cykelstråk, dels mot centrum, dels mot skol-
området samt mot norra delen av Gröna dalen och 
mot Lillsjöns friluftsområde.

MARK
Framtida belastningsökningar i kombination med 
grundvattensänkning medför att sättningar utbil-
das. Grundläggning för nya byggnader ska ske med 
pålar och fribärande golv, för sk ”lätta byggnader” 
kan alternativa metoder bli aktuella.
    Tillskottslaster i form av ny fyllning skall i möj-
ligaste mån minimeras. Befintliga marknivåer bör 
behållas vid nybyggnation.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

VATTEN OCH AVLOPP
Programområdet kommer att anslutas till kommunalt 
vatten och avlopp. 

VÄRME
Programområdet kan anslutas till lågvärdig fjärr-
värme.

MILJÖ
Området ska bebyggas på ett sätt som ger låg belast-
ning på miljön och med god
energihushållning. Lågenergihus ska eftersträvas.

STÖRNINGAR OCH RISKER

TRAFIKBULLER
I trafikbullerutredningen (Tyréns rev1 2011-05-03) 
bedöms planområdet norr om Skolvägen ha en god 
ljudmiljö för bostäder. 
    För att södra delen av programområdet ska få en 
god ljudmiljö krävs åtgärder. De kan vara i form av 
bullerskyddsskärmar eller bebyggelse som fungerar 
som ljudbarriär utmed Enköpingsvägen och Bygde-
gårdsvägen.
    Enköpingsvägen har idag en skyltad hastighet för 
70 km/tim. En åtgärd är att sänka hastigheten från 
70 km/tim till 50 km/tim vilket medför att den ekvi-
valenta ljudnivån sjunker med 4db(A) jämfört med 
tidigare beräkningar där den uppgår till 62 db(A). 
Detta är inte tillräckligt för att uppnå riktvärdet för 
bostäder närmast Enköpingsvägen.
    Spår-, buss- och tung trafik medför att de maxi-
mala ljudnivåerna längs Enköpingsvägen och Bygde-

gårdsvägen överstiger riktvärdet 70 db(A) vilket gör 
att uteplatser inte bör förläggas mot dessa gator. Nya 
förskolor bör förläggas till norra delen av plan-
området så att den ekvivalenta ljudnivån för ute-
miljön ≤ 55db(A).
    För att i kommande detaljplan säkerställa god ljud-
miljö föreslås följande krav. Kraven inomhus avser 
ljudklass C enligt svensk standard SS 252 67.
Byggnader ska utformas så att:
• Minst hälften av boningsrummen i varje   
 lägenhet får högst 55db(A) ekvivalent ljud 
 nivå (frifältsvärde utanför fönster.)
• Sammanlagrad trafikbullernivå från väg och  
 spårtrafik i boningsrum inte överskrider 
 30 db(A) ekvivalent och 45 db(A) maximal  
 ljudnivå.
När bebyggelsestrukturen är mer bestämd bör en 
detaljerad ljudstudie genomföras så att en god ljud-
miljö för förskolor, skolor och bostäder kan uppnås.

DAGVATTEN/ÖVERSVÄMNING
Delar av programområdet ligger inom det område 
som riskerar översvämning från Mälaren. Mälarens 
dimensionerande högvattenyta ligger idag på +2,3 
m RH 00 vilket innebär att bebyggelse för bostäder 
inom området inte bör placeras lägre än denna för att 
undvika översvämning, om inte andra åtgärder vid-
tas. Frågan kommer att utredas vidare i kommande 
detaljplaner.
    Norr om programområdet ligger Brunna och 
Tibble. Dagvattnet från dessa områden leds genom 
programområdet i huvudledningen för dagvatten ner 
till Tibbledammen, som renar dagvattnet från bl a 
närsalter innan det når Tibbleviken. Öster om områ-
det i Bygdegårdsvägen går en dagvattenledning som 
avvattnar Kungsängen. Denna ledning ansluter till 
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Översvämningsanalys förslag LOLA
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dagvattenledningen i Skolvägen som i sin tur ansluter 
till huvudledningen. Vid stora regn klarar inte dessa 
dagvattenledningar att leda bort dagvattnet vilket 
innebär att programområdet riskerar att översväm-
mas. Dessutom ska exploateringen av området inte 
påverka Tibbledammens funktion negativt vilket gör 
att den inte bör belastas ytterligare. 
    En dagvattenutredning har genomförts och den 
pekar på två olika alternativ för dagvattenhante-
ringen. I utredningen har hänsyn tagits till klimat-
påverkan som antas leda till att sommarregnen ökar i 
intensitet. Dimensionerande regn för dämningsnivå, 
dvs marknivå, i ledningsnätet har därför satts till 
dagens 20-årsregn. I beräkningarna har vattennivån 
i Mälaren satts till +0,62 m RH 00 vilket motsvarar 
den permanenta dammytan i Tibbledammen och 
medelhögvattenytan för Mälaren. Beräkningarna har 
gjorts i MikeUrban och modellen har belastats med 
ett CDS-regn.
    För att skydda programområdet från de stora 
dagvattenflödena från Brunna och Tibble placeras en 
strypning på huvudledningen uppströms området.

ALTERNATIV 1 - DAMMAR
Dagvattnet fördröjs i dammar uppströms och inom 
programområdet. Storleken på strypningen på huvud-
ledningen påverkar dammarnas storlek. Damm-
volymerna har beräknats till mellan 50 000-11 000 
m3 uppströms programområdet och 9 000-5 000 m3 
inom programområdet. 
    Det dagvatten som genereras inom program-
området uppgår till 1 400 m3, vilket innebär att man 
inom programområdet även behöver fördröja dag-
vatten som har sitt ursprung uppströms programom-
rådet. 
    I planförslagen från arkitektkontoren LOLA och 
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Dagvattenpark Tomtebo, Nydalaviken, Umeå 

Dagvattenpark vid bostadsområdet Nydalaviken i Umeå, vid Nydalasjöns 
sydspets. 

Uppdraget bestod i att utforma en dagvattenanläggning i parkmiljö för dagvatten från 
ett bostadsområde på ca 30 ha. Dagvattenanläggningen utformades med fördamm för 
avskiljning av tunga och flytande föremål, och en efterföljande huvuddamm. Särskil-
da installationer gjordes för att strypa flödet och begränsa behandlingen till first-flush. 
Kraftiga regn bräddas efter first-flush förbi huvuddammen, direkt från fördammen till 
sjön. Dammen fungerar även som oljeavskiljare med skärmar i rosfri plåt. Vegeta-
tionsarbeten gjordes i samarbete med Vegtech för avskiljning av framför allt närsalter 
som fosfor och kväve. 

I uppdraget ingick komplett VA-teknik samt konstruktionsarbeten. 
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Dagvattenpark Tomtebo, Nydalaviken, Umeå
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(nod) C-O-M-B-I-N-E motsvarar de vattenspeglar 
som ritats in, det som krävs för att fördröja dagvatt-
net i dammar med ett djup av 1 m. Vattenspeglarna 
i Tengboms planförslag motsvarar vad som krävs 
för att fördröja det dagvatten som genereras inom 
programområdet.
Dagvattnet leds till dammarna som fungerar som 
sidomagasin via bräddbrunnar. Dagvattnet som 
fördröjs i dammarna uppströms och inom program-
området leds sedan till Tibbledammen, via de befint-
liga dagvattenledningarna, där det renas.

ALTERNATIV 2 - KULVERTERING
En ny dagvattenledning byggs för att leda överskotts-
vattnet ut till Tibbleviken för att skydda programom-
rådet från översvämning. Även dagvattenledningen i 
Bygdegårdsvägen läggs om till en större dimension. 
Bräddpunkter på dagvattennätet uppströms och inom 
programområdet leder vattnet över till denna ledning. 
Ledningen passerar Gamla Enköpingsvägen och Ban-
vallen på sin väg ner till Tibbleviken. Detta dagvatten 
genomgår ingen rening, men utgör endast en fjärde-
del av den totala dagvattenvolymen som genereras 
vid ett 20-årsregn.

VATTENPARK
Oaktat vilket alternativ som väljs kan en vattenpark 
anläggas inom området. Basflödet för dagvatten 
genom området kan nyttjas för att skapa porlande 
vatten och vattenspeglar utan att pumpa vattnet efter-
som hela området lutar ner mot Tibbleviken.
Vid utformning av vattenspeglar föreslås slänter 
med lutningen 1:5 och det permanenta vattendjupet 
bör inte överstiga 0,3-0,5 m då det ligger inom ett 
bostadsområde. Vid större djup eller i direkt anslut-
ning till gång- och cykelvägar kan skyddsräcken vara 
bra att sätta upp.
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GENOMFÖRANDE

AVTAL
Ett samarbetsavtal har träffats mellan kommunen och 
Skanska Nya Hem AB och PEAB Bostad AB rörande 
exploateringen av Södra gröna dalen som syftar till 
att reglera kostnader och ansvar under detaljplane-
processen liksom fördelning av byggrätter mellan 
parterna. Samarbetsavtalet reglerar bl a miljö- och 
energifrågor, förutsättningar för kollektivtrafik samt 
framtagandet av ett kvalitetsprogram för bebyggel-
sen, kvarteren och det offentliga rummet. Trygghet 
och säkerhet ska också beaktas.

HUVUDMANNASKAP 
Kommunen kommer att vara huvudman för allmän 
platsmark dvs allmänna gator, torg och parker.

KOMMUNALT MARKFÖRVÄRV
Kommunens syfte är att förvärva fastigheten Kungs-
ängen-Tibble 1:396.

EXPLOATERINGSMÖJLIGHETER
Programområdet bedöms kunna inrymma ca 600-700 
bostäder samt lokaler för att uppnå stadskaraktär.

TIDER
Detaljplaneläggning av området beräknas att påbörjas 
under 2012.

UTBYGGNAD
Området kommer att byggas ut i etapper.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanearbetet kommer bedrivas med normalt 
förfarande.

KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR INOM 
PROGRAMOMRÅDET
För utbyggnaden av Södra gröna dalen krävs nya 
gator samt ombyggnad av befintliga gator, främst 
Skolvägen, Bygdegårdsvägen och anslutning till 
Enköpingsvägen. I området behövs dessutom kom-
munal service såsom förskolor, äldreboenden och 
LSS-boenden. Kommunen och exploatörerna ska 
gemensamt verka för att erforderlig mark avsätts för 
offentliga lokaler, förskolor, skolor m.m.
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ÖVERSIKTLIG BEHOVSBEDÖMNING

ÖVERSIKTLIG BEHOVSBEDÖMNING
I enlighet med bestämmelserna i 5 kap § 18 Plan- och 
bygglagen och 6 kap Miljöbalken ska en miljökon-
sekvensbeskrivning upprättas om detaljplaner och 
program kan medföra betydande miljöpåverkan.
Syftet med behovsbedömningen är att upptäcka even-
tuella konflikter och risker mellan önskemålen om 
exploatering och miljö, hälsa eller hushållning med 
naturresurser. Behovsbedömningen utgör underlag
för kommunens beslut om en miljöbedömning ska 
utföras för programmet.

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Förväntade miljökonsekvenser av föreslaget detalj-
planeprogram för Södra gröna dalen har prövats 
enligt mall för behovsbedömning av planer (se 
bilaga). Miljöpåverkan bedöms i de allra flesta fall 
vara ringa eller begränsad. För några områden finns 
dock risk för att måttliga till mer betydande miljö-
konsekvenser kan uppkomma. Dessa är:
• Trafikbuller (från omgivningen på plan-
 området)
• Risk för översvämning
• Konsekvenser avseende dagvatten
• Konsekvenser avseende mark (geoteknik,  
 grundläggning)
• Konsekvenser avseende kulturmiljö och   
 historiska miljöer
    För dessa aspekter krävs vidare utredning samt 
hänsyn i den framtida planeringen av området. Där-
för anses en miljökonsekvensbeskrivning nödvändig.
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