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Inledning
Bakgrund

Tidplan

Programområdets avgränsning

Området direkt söder om stationen i Bro är avsatt
för framtida bebyggelse i kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelsen har beslutat att programarbete för
området kan ske.

Samråd om programmet har skett under sommaren
2008. Beslut om godkännande av programmet beräknas ske under första halvan av 2011. När programmet
godkänts av behörigt organ i kommunen anger det
riktlinjer för kommande detaljplanearbete och detta
fortsätter med att ett förslag till detaljplan för etapp
1 tas fram. Samrådshandling för den första etappen
beräknas finnas framme under andra halvan av 2011.
Efter samrådsskedet vidtar utställningsskedet innan
detaljplanen för den första etappen går till antagande.
När detaljplanen vunnit laga kraft kan utbyggnad av
området för etapp 1 ske.

Programområdet ligger söder om järnvägen. Det
avgränsas av järnvägen i norr, av Ginnlögs väg i öster
och söder samt i nordväst av bron över järnvägen.
Området omfattar ca 60 ha. Programområdets gränser i form av väg och järnväg ger ett tydligt avgränsat
område där det är lämpligt att i ett sammanhang
studera och utforma ett bebyggelseområde.

Programmets syfte
Syftet med ett detaljplaneprogram är att dra upp
riktlinjer för kommande detaljplanearbete. I ett tidigt
skede av planarbetet breddas kommunens beslutsunderlag med berörda parters erfarenheter och
synpunkter. De berörda ska ges möjlighet till insyn
och påverkan. Vid arbetet med programmet skall ett
samråd genomföras efter samma regler som gäller för
ett detaljplanearbete enligt Plan- och Bygglagen.

Markägoförhållanden
Markägare inom området är:
Jursta 3:5; Stena Fastigheter AB
Jursta 3:9; Upplands-Bro Kommun

Diagram över planprocessen

Brogård 1:151; Brogård Station AB
Brogård 3:2; Al Fastighetsförvaltning Bro AB

Arbetsorganisation

Behovsbedömning

Brogård 4:1, 3:1; Upplands-Bro Kommun

Denna programhandling har upprättats i samarbete
mellan Upplands-Bro kommun, Riksbyggen och Stena
Fastigheter. Ansvariga tjänstemän inom UpplandsBro kommun är projektledare Richard Hallman,
planarkitekt Henric Carlson och plan- och exploateringschef Emelie Grind. Disposition och gestaltningsinriktning för området har arbetats fram av Lund &
Valentin Arkitekter genom arkitekter Lars Wahlström
och Per Sjöstrand. Programhandlingen har sammanställts av WSP Stadsutveckling genom planarkitekt
Ragnhild Sjöberg och reviderats av Henric Carlson.

I det inledande skedet av ett planeringsarbete ska
kommunen göra en bedömning av om de förändringar som ska ske innebär en påtaglig miljöpåverkan
och i så fall om en miljöbedömning ska ske. En sådan
behovsbedömning av miljöbedömning har skett och
kommunen har funnit att genomförandet av detaljplanerna bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. Därav ska en miljöbedömning utföras för
hela området med särskilt fokus på grönstråket längs
bäckravinerna samt på risk för föroreningsrester i
marken för i första hand ett område söder om stationen, på programkartan markerat med blå ring.

Brogård S:3; Samfällighet
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Härnevi 32:1; Staten Banverket
Härnevi 1:71; Upplands-Bro Kommun
Bro prästgård 4:1; Upplands-Bro Kommun

Programområde och markägare
Kommunens markinnehav
Brogård 1:151;
Brogård Station AB
Jursta 3:5; Stena Fastigheter AB
Privat markägare

Nuvarande markanvändning
Programområdet är till största delen öppen, odlad
mark. Brobäcken med trädbevuxna slänter löper i
områdets längdriktning. En väg leder från Ginnlögs
väg in till järnvägsstationen med infartsparkering. I
områdets södra del finns en bebyggd industrifastighet och i den nordvästra delen finns en tomt med ett
äldre torp.
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Sammanfattning
Direkt söder om järnvägen i Bro kommer ett område om ca 800-900 bostäder med inslag av verksamheter och service att byggas. Området kommer
att ha trädgårdsstaden som förebild.

Förutsättningar
Hela Upplands-Bro kommun är inne i en expansiv
fas. Många stora nybyggnadsprojekt har genomförts
och flera planeras. För att utnyttja den infrastruktur
och service som redan finns uppbyggd är det naturligt
att växa i eller intill de befintliga tätorterna. Programområdet ligger i anslutning till Bro samhälle,
direkt söder om järnvägen, och erbjuder väldigt goda
förutsättningar för ny bebyggelse.
På platsen har människor bott under flera hundra år
vilket många fornfynd visar. De flesta av dessa återfinns i de åkerholmar som utgör karaktäristiska inslag
som avbrott i det öppna landskapet. Bro anses ha fått
sitt namn efter ett vadställe som gick över Brobäcken
som flyter fram genom området. Igenom området
rinner även Sätrabäcken. Åkerholmarna och bäckarna
är värdefulla naturtillgångar att ta till vara i den nya
bebyggelsen.
Området har detaljplanerats för industri och sådan
har kommit till stånd i den östra delen där två verkstadsbyggnader finns idag. Tillverkningsindustri
har även funnits här tidigare men de byggnaderna
är borttagna och sanering av marken har skett. I den
västra delen av programområdet ligger Kvista gårdstomt som är kulturhistoriskt intressant.
Läget vid järnvägen ger väldigt goda kollektiva kommunikationer, pendeltåget till Stockholms central tar
mindre än 35 minuter. Järnvägen är även en källa till
buller men med en medveten bebyggelseutformning
kan en god boendemiljö skapas.
Idag är Bro ett samhälle med småstadskänsla och ett
öppet jordbrukslandskap nära inpå. Bro har också

nära till flera golfbanor och hästsportsanläggningar
av hög klass. Andra stora kvaliteter är närheten till
Mälaren och dess stränder.

och det nya området. Ytterligare en förbindelse under
järnvägen har diskuterats i samband med projektet
och kommande detaljplan ska möjligöra en sådan.

De värden som finns i orten och på platsen kommer
att bli stora tillgångar till den kommande bebyggelsen.

Ambitionen är att den nya stadsdelen ska erbjuda en
förstklassig boendemiljö där olika delar samverkar för
att skapa en unik blandning. I det kommande detaljplanearbetet ska intentionen vara att Bro trädgårdsstad ska bli:

Intentioner
Målsättningen är att skapa ett område som är attraktivt att bo och vistas i. Ett område som tar tillvara
och utvecklar platsens och Bros kvaliteter. De förutsättningarna gör att den klassiska trädgårdsstaden är
lämplig som förebild. Principerna för trädgårdsstaden
kan kortfattat förklaras som; småskalig, blandad
bebyggelse inordnad i en stadsväv med traditionella
gator och platser där alla hus har tillgång till en
trädgård. Karaktären på trädgårdsstäder kan liknas
vid klassiska svenska småstäder. Arbetsnamnet för
projektet föreslås bli Bro Trädgårdsstad.
Bro Trädgårdsstad ska bestå av bostadsbebyggelse
med inslag av service och icke störande verksamheter.
Området bedöms kunna innehålla 800-900 bostäder.
Bebyggelsekaraktären ska vara småskalig. Husen ska
vara i 2-4 våningar utom i en central del nära stationen där torg föreslås. Runt detta kan husen i vissa
lägen gå upp ytterligare en våning.
Området föreslås få en kvartersstruktur i ett klassiskt rutnät. Detta måste dock på ett organiskt sätt
anpassa sig efter de naturförutsättningar som platsen
ger. Där Assurs väg i dag går föreslås en gata som kan
verka som entré till hela området från Ginnlögs väg. I
öst-västlig riktning, parallellt med järnvägen, föreslås
en längsgående gata. Områdets tyngdpunkt föreslås
bli i korsningen mellan dessa gator. I förlängningen
av Assurs väg kan man idag gå under järnvägen för
att komma upp på Köpmanvägen som leder mot Bro
centrum. Den nya Assurs väg ska stärka det stråket
för att skapa en koppling mellan befintlig bebyggelse
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•

En levande stadsdel som präglas av verksamheter, aktivitet och rörelse och där planeringen
stödjer detta.

•

En vacker stadsdel där frågor om bebyggelsens
utformning belyses särskilt i ett gestaltningsprogram.

•

En grön stadsdel där växtlighet, i både naturlig
och anlagd form, är ett påtagligt inslag i hela
stadsbilden.

•

En hållbar stadsdel där det är lätt för de boende
att leva på ett sätt som sparar på våra miljöresurser.

•

En trygg stadsdel där utformningen av de offentliga rummen är genomtänkt för att skapa
trygghet.

•

En säker stadsdel. I vissa delar av området finns
vissa risker, t. ex. järnvägen. Bebyggelsen utformas med hänsyn till dessa.

•

En tillgänglig stadsdel där man redan från början tar hänsyn till de personer som har särskilda
behov.

Programförslagets innehåll överensstämmer i huvudsak med kommunens översiktsplan.

Programkarta
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Planeringsförutsättningar
Mark och natur
Markförhållanden
Programområdet är ett lågt liggande område med
i huvudsak jordbruks- och betesmark och några
utspridda, lövskogsbevuxna bergspartier. Området
avvattnas av Brobäcken vars bäckravin sträcker sig i
områdets längdriktning.
Slättmarken består av torrskorpelera med inslag av
silt och med mäktighet cirka 1-1,5 meter, därunder
naturlig lera med okänd mäktighet. Höjdpartierna är
berg överlagrat av morän.

Landskapsbild

Centralt i området mot nordväst, låglänt och öppet

Centralt i området mot väster, kuperat och småskaligt

Ginnlögs väg mot nordväst

Brobäckens trädridå

Översiktsplanen. I kommunens översiktliga naturinventering från 1989 anges att bäckarna har biologiskt,
geologiskt och pedagogiskt värde. När kraftig tillrinning sker uppstår problem i kommunens dagvattensystem förorsakat av dämning nedströms järnvägen.

Bäckarna behöver städas med avseende på naturfrämmande föremål, och rensas på grenar vid kulvertarna.
För bottenfaunans fortlevnad behövs slingrande bäckmiljöer, skuggande strandvegetation samt dammar
som håller vatten under torrperioder

Programområdet ingår i ett öppet jordbrukslandskap
omgivet av skogsklädda höjder i sydväst och i nordost.
I sydost möter det öppna landskapet Mälaren.
Brobäckens slingrande bäckravin med alträd bildar
ett tydligt landskapselement.
Inom programområdet bildar de utspridda bergspartierna mindre landskapsrum.
Programområdet har tydliga avgränsningar i form av
järnvägen dit samhällets bebyggelse når fram, Ginnlögs väg samt de två broarna över järnvägen, den ena
i nordväst och den andra i sydost.

Natur
Den öppna låglänta marken är odlad eller betad.
Höjdpartierna, åkerholmarna, är delvis bevuxna med
lövträd (björk och asp) och buskar.
Brobäcken med Sätrabäcken är ett av kommunens
få meandrande vattendrag. Brobäcken med tillrinningsområde anges vara ekologiskt känsligt område i
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Kända fornlämningar inom området är

Historisk bakgrund

Bro 261:1 Älvkvarn

Äldre tider

Bro 206:1 Rest av kvarnbyggnad

Brobygden har sedan 400-talet haft en bofast befolkning och de många fornlämningarna vittnar om detta.

Bro 255: 1 Älvkvarn
Bro 255:2 Älvkvarn

En väg över en bäck, en bro, har gett platsen dess
namn; Bro. Läget för denna passage tros vara inom
programområdet där en gång Assurs sten, en runsten
till minne av hövdingen Assur, restes.

Bro 255:3 Älvkvarn
Bro 78:3 Runsten
Bro 78:4 Runsten ( 78:3 och 4 är

Bro kyrka uppfördes under 1100-talet och vid den tiden var Upplands-Bro en strategisk centralbygd mellan Birka, Sigtuna och Uppsala. Kyrkan uppfördes i
byn Husby som under medeltiden var den största byn
i Uppland med åtta kronogårdar och åtta torp.

samma sten men som har haft olika
placering)
Bro 138:1 Älvkvarn
Bro 268:1 Gårdstomt
Bro 42:1 Stensättningsliknande lämning

Under 1700-talet effektiviserades jordbruket och
byarna skiftades, bland annat Härnevi.
Nere vid Fiskartorpet låg en ångbåtsbrygga. Ångbåtstrafiken hade sin storhetstid kring sekelskiftet
1800-1900 och var ett välutbyggt transportsystem för
människor och varor.

Klockstapel, Bro kyrka

Sjövägen var den dominerande kommunikationsleden.Norr om Husby låg gårdar eller byar; Råby,
Finnsta, Skällsta och Härnevi.Gårdarna i Husby blev
under 1500-talet frälsegårdar under godset Brogård.

Järnvägen drogs fram 1876 söder om byn Härnevi för
i första hand malmtransporter mellan Bergslagen och
Stockholm. I takt med att stationsläget vid Härnevi
ökade i attraktionskraft flyttade samhället från läget
vid kyrkan närmare stationen.
I takt med att ångbåtstrafiken förlorade i betydelse till
förmån för järnvägen utvecklades Bro i läget mellan
järnvägen och Enköpingsvägen till det nya navet för
person- och godstransporter.
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Häradsekonomiska kartan från 1800-talets mitt

Senare tid
Under 1900-talets första hälft växte Bro fram i makligt tempo. På 1920 talet fick Bro en Folkets Park,
och på 1930-talet ett Folkets Hus. Bostadshus tillkom
också. Tillskotten var småskaliga och inordnades i
landskapet allt eftersom

På senare tid har den negativa situationen vänt bland
annat beroende på förlängningen av pendeltåget till
Bro och Bålsta. Kommunikationerna mot regionscentrum har därmed förbättrats. .

Bro, 1960-tal

På 1950-talet började Bro att växa i ett betydligt
snabbare tempo. Det efterfrågades både bostäder och
lokaler för verksamheter. Vid början av 1960-talet
täckte Bro större delen av marken mellan järnvägen
och Enköpingsvägen. Upplands-Bro kommun köpte
därför marken öster om Enköpingsvägen som tillhörde gårdarna Råby och Finsta och en omfattade
utbyggnad genomfördes. Den platta jordbruksmarken
lämpade sig väl för industriell byggproduktion och
utbyggnadstempot kunde därför hållas högt. Under
åren 1968-1975 producerades 1900 lägenheter. En
centrumanläggning uppfördes även nära Enköpingsvägen och centralt i samhället.
Den massiva bebyggelseexpansionen följdes av en
lång tid med vikande efterfrågan på bostäder och
lokaler. Så sent som 1995 revs flerbostadshus i Bro.

Bro centrum, utbyggt under 1990-talet

Nuvarande bebyggelse på platsen
Assurs väg har en gammal sträckning.
I nordvästra delen av planområdet ligger Kvista gård
med en äldre mangårdsbyggnad.
På fastigheten Härnevi 3:2 byggdes på 1950-talet en
konservfabrik. Byggnaderna inrymmer idag småföretagare.
På fastigheten Härnevi 4:1 uppfördes vid sekelskiftet
ett andelsmejeri av småbrukarna i Bro, nära järnvägen för transporterna till Stockholm. När mejeriet
lades ned på 1940-talet flyttade en grammofonskivefabrik in i byggnaden. Byggnaden är nu riven.
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Service
Kommunal service
I Bro centrum finns Brohuset med bibliotek, simhall
med upplevelsedel, sporthall, dagcentral för äldre
samt Ungdomens hus. I huset finns gym, solarium,
café, spinning, babysim och vattengymnastik.
I västra delen av Bro finns förskolorna Norrgrinden
och Råby, i östra delen förskolorna Blomman, Finnstaberg och Rosenängen.
Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är s.k.
F/5-skolor, dvs. har en organisation med förskoleklass
och grundskola år 1-5 år. Broskolan har undervisning
för årskurs 6-9. Under programarbetet har bildningsförvaltningen understrykt behovet av både förskola
och skola inom området söder om järnvägen.
Upplands-Bro gymnasiet ligger i Kungsängen och ca 4
km från Bro ligger Säbyholms Naturbruksgymnasium.

Kommersiell service.
I Bro centrum, ca 600 meter från programområdet, ligger bland annat mataffär, apotek, bankomat,
blomsteraffär, optiker, frisör, skrädderi, kemtvätt och
pub.
Längs stråket från centrum mot stationen finns mataffär, pizzeria, tobaksaffär, fotvård samt trafikskola. I
Skällsta industriområde finns Fliesbergs med utrustning och kläder för uteliv samt en större mataffär.
Ytterligare service finns i Kungsängens centrum.

Handelsutredning
Kommunfullmäktige godkände 2008-04-03 § 6 en
handelsutredning & handelspolicy för kommunen.

Service och andra målpunkter
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Kommunikationer
Kollektivtrafik

I Bålsta (med pendeltåg ca 7 minuter) finns närmaste
fjärrtågstation där tåg mellan Västerås och Stockholm
stannar.

backaanslutningen till E18 finns. Om anslutning vid
Kockbacka finns kommer fler att välja denna anslutning än dagens trafikplats

Inom Bro samhälle går busslinje 555 sträckan Kungsängens station - Bro(Finnsta) - Bro station - Råby
- Skällsta industriområde - Fliesbergs och vice versa.
Bussen är anpassad tidsmässigt efter pendeltåget till
Stockholm.
Från Bro station kan man ta buss till Ådö och Smidö.
Buss 554 går i rusningstid direkt till Kista.
Pendeltåget till Stockholms Central går i halvtimmestrafik och resan tar ca 30 minuter. Pendeltågsresan
mellan Bro och Kungsängen tar ca 5 minuter.
Trafikmängder idag (fordon/veckodygnstrafik)

På natten går nattbussar mellan Stockholm-Kungsängen-Bro.

Gång- och cykeltrafik
Kollektivtrafik; busslinjer och pendeltåg

Biltrafik
Bro ligger vid E18 som är den primära förbindelsen
och försörjningsnerven för Stockholmsregionens
nordvästra sektor. Påfart på E18 sker vid Skällsta. Ytterligare en påfart planeras vid Kockbacka.

Gång- och cykelförbindelse under järnvägen finns
dels vid pendeltågsstationen, dels i områdets södra
del. Cykelparkering finns vid stationen. Den södra
passagen under järnvägen går vidare som GC-väg i
Brogårds allé fram till Ginnlögs väg.

Stationsområdet nås från Ginnlögs väg som har ca
2000 fordon/veckodygn. Hastigheten är 70 km/tim
och vägen har landsvägskaraktär. Översiktsplanen
anger att genomfartstrafik genom Bro ska ledas via
Ginnlögs väg.
När utbyggnad med nya bostadsområden sker väster
om Bro samhälle kommer biltrafiken på Ginnlögs
väg att öka. En ny anslutning till E18 vid Kockbacka
planeras, dock är det oklart när denna står klar. De
framtida trafikmängderna på Ginnlögs väg, i vägens
västra del och i dess östra del, beror av om Kock-
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Köpmanvägen som leder ned till Bro station

Utvecklingstendenser
I Bro finns idag närhet till natur- och till gamla kulturmiljöer och till Mälaren. I och med Stockholms regionförstoring och förbättrade kommunikationer har
boende i Bro även närhet till många arbetsplatser och
till storstadspulsen. Detta, tillsammans med högre
bostadspriser, gör att Bro är ett attraktivt alternativ
för boende.

till åretruntboende har inletts. Dessa förändringar
har utökat tätortsområdet och även medfört att Bro
tätortsområde närmat sig Mälarstranden. Genom
att bygga Bro trädgårdsstad acccentueras samhällets
utvidgning mot väster och mot Mälarstranden.
För Bro och Låssa var befolkningen 7 997 personer
2009-12-31.

Bostäder efterfrågas nu i hela regionen och Bro ser
ut att ha en långsiktigt stor efterfrågan på bostäder.
Likaså har på senare år nya verksamheter etablerat
sig i Skällsta i Bro.
Bro tätort är på grund av sin historia starkt förankrad i den gamla jordbruksbygden. Orten ligger med
”ryggen” mot skogen och med vida utblickar över
det öppna landskapet. Orten har en småskalig och
självständig karaktär med historisk grund i ett äldre
samhälle. Sedan 1970-talets stora utbyggnad har
pendlingen blivit ett viktigt inslag i Bro.
Viktiga faktorer för att hävda Bros särart är;
- att bibehålla den nära kontakten med det öppna
jordbrukslandskapet runt samhället
- att bygga vidare nära samhället
- att bygga vidare på och tillskapa gång- och cykelstråk som stärker sambanden inom orten och som
även leder ut till naturområden och till Mälaren
- att bibehålla Bros bebyggelseskala
Under 2000-talet har flera förändringar skett i Bro;
utbyggnad av bostadsområdet Kockbacka öster om
samhället har inletts, golfbaneanläggningen Bro Hof
Slott AB har byggts ut, omvandlingen av Rättarboda
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Tekniska anläggningar
Vatten och spillvatten
Programområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för va.
I områdets längdriktning finns huvudledningar för
vatten (V250) och spillvatten (S400) utbyggt med två
förbindelser under järnvägen till va-nätet i Bro samhälle. Ledningarna mot väster försörjer Rättarboda
och ska i framtiden även byggas ut för att försörja Ådö
och Smidö. Längs med Assurs väg finns vatten- och
spillvattenledningar utbyggd mot sydväst.

Dagvatten
Området avvattnas i huvudsak till Sätrabäcken och
Brobäcken som rinner ut via Natura 2000-område
i Mälaren. En mindre del längst i öster avvattnas till
Nygårdsbäcken. Viss dämning sker idag i samband
med högflöden i bäckarna. Halterna av näringsämnen
är idag förhöjda, även förhöjda halter av tungmetaller finns. Grumling av bäckarnas vatten är ej heller
önskvärt.
I programområdets västra del ska finnas utrymme för
dagvattenhantering (damm) för Jurstaområdet.
Enligt kommunens riktlinjer för hållbar utveckling
ska dagvatten i första hand tas om hand lokalt och så
långt tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt renas
lokalt före utsläpp till recipient. Utredningar; Förslag till dag- och dränvattenpolicy för nybebyggelse
i Brobäckens avrinningsområde, samt, Förslag till
hantering av dagvatten i Nygårdsbäckens avrinningsområde, finns framtagna.

Översikt befintliga va-ledningar
blått = vatten
rött = spillvatten
grönt = dagvatten
gult = ej kommunala ledningar, eller, ej
inmätta kommunala ledningar

Fjärrvärme

El och tele

E.ON Värme producerar värme i central vid Bro centrum. Denna kommer eventuellt att ersättas av en
kraftvärmeanläggning vid Högbytorp vilket medför
ökad kapacitet som möjliggör fjärrvärmeanslutning
av framtida utbyggnadsområden i Bro. Diskussioner
pågår för att fjärrvärmeansluta Jursta och fjärrvärmeledning kan komma att passera programområdet.
Möjlighet finns i så fall att ansluta programområdets
bebyggelse.

Elledning finns längs Assurs väg, fram till Kvista gård
samt i programområdets sydöstra hörn där även en
transformatorstation finns.
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Teleledning finns i områdets sydöstra del.

Övrigt
Banverket har ett teknikhus invid järnvägen.

Störningar, risker
Buller
Området påverkas av buller från järnvägstrafiken på
Mälarbanan och från biltrafiken på Ginnlögs väg. På
järnvägen passerar ca 130 tåg/dygn. Ginnlögs väg har
ca 2000 fordon/veckodygn.
För nybyggnation av bostäder gäller Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller (vägtrafik och
tågtrafik) fastställda av Infrastrukturpropositionen
1996/97:53. Riktvärdena är

Järnvägsbuller maximal ljudnivå 1,5 meter ovan mark,
85 dBA där mörkare grön markering börjar vilket motsvarar 55 dBa inomhus vid normal fasad.
Scandiaconsult 1995-10-05

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus

För bostäderna med fasader ut mot järnvägen kan
mål enligt avstegsfall B, högst 55 dB(A) vid minst
hälften av boningsrummen, innehållas med lämplig
planlösning. Om avstegsfall tillämpas erfordras ej
bullerskyddsskärm mot järnvägen. Om riktvärdet
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid alla fasader ska
innehållas krävs en 700 meter lång och minst 4.5 meter hög bullerskyddsskärm längs järnvägen. Detta har
ej bedömts som realistiskt varför avstegsfall tillämpas.
För hus i området bakom avskärmande hus längs
järnvägen kan 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå erhållas
vid samtliga fasader med rätt placering och utformning av bostadshusen.

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad, frifält)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats invid bostad
I centrala lägen eller lägen med bra kollektivtrafik
kan avsteg från riktvärdena tillåtas. Från riktvärdena
inomhus tillåts generellt inga avsteg.
Bilden överst till höger visar att maximalnivåerna från
järnvägen är höga närmast järnvägen idag vilket har
betydelse för bebyggelsens utformning i programområdet. Trafiken på järnvägen kan även förväntas
öka men detta påverkar ej maximalvärdena för buller
från järnvägen som är dimensionerande när det gäller
järnvägsbuller.
Bilden nedan till höger visar ekvivalent ljudnivå längs
med Ginnlögs väg idag. Bullernivåerna bedöms vara
låga. Trafiken på Ginnlögs väg kan dock förväntas öka
i takt med att utbyggnad av nya bostäder sker sydväst
om Bro och bullernivåerna kommer att höjas vilket
har betydelse för bebyggelsens utformning inom programområdet

Vägtrafikbuller ekvivalent ljudnivån 2 meter över mark,
55 dBA där gult övergår till grönt
WSP Akustik 2005-03-23

Buller har studerats för en framtida trafiksituation
längs järnväg och Ginnlögs väg (ÅF-Ingemanssons
AB, 2007-11-15).
I utredningen har studerats effekterna med eller utan
bullerskyddsskärm längs järnvägen, effekterna av
olika höga byggnaders placering längs järnvägen, en
ökad trafikmängd (5200 - 5500 fordon/årsmedeldygn) på Ginnlögs väg med dagens hastighet samt en
ytterligare ökning av trafikmängden (8000 fordon/
årsmedeldygn) på Ginnlögs väg men med en hastighet
om 50 km/tim.
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Ekvivalent ljudnivå
från väg- och tågtrafik 2 meter över
mark, lägre trafikmängd och 70 km/
tim på Ginnlögs väg

Med lämplig bostadsutformning kan uteplatser om
högst 70 dB(A) maximal ljudnivå anordnas vid varje
bostad.
Med lämpligt val av yttervägg, fönster och uteluftdon
kan gällande mål inomhus innehållas.
För Ginnlögs väg blir den ekvivalenta ljudnivån lägre
vid den högre trafikmängden beroende på att ljud-

nivån påverkas mer av hastighetssänkningen än av
trafikökningen. Maximal ljudnivå påverkas ej av tra
fikmängden men beräknas bli cirka 2 dB(A) lägre vid
den högre trafikmängden med avseende på hastighetssänkningen.

från spåren. Stomljudet överstiger riktvärdet 30 dBA
slow 10 meter från spåret men inte vid 25 meter från
spåret.
(ÅF-Ingemansson AB, Stomljud och komfortvibrationer, 07-07-03)

Farliga transporter på järnväg

Maximal ljudnivå från väg- och
tågtrafik 2 meter
över mark, högre
trafikmängd och 50
km/tim på Ginnlögs
väg

Utredningens resultat är att bostäderna utsätts för
höga bullernivåer från främst järnvägstrafik. Med rätt
utformning av bebyggelse kan bostäder med minst
hälften av boningsrummen mot en bullerdämpad
sida om högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå erhållas.
Uteplatser om högst 70 dB(A) maximal ljudnivå kan
anordnas vid varje bostad. God ljudmiljö inomhus
kan innehållas med lämpligt val av yttervägg, fönster
och uteluftdon..

Komfortvibrationer och stomljud
Vibrationer har mätts i tre punkter invid järnvägsstationen 10 meter och 25 meter från spåret. Högsta
förekommande vibrationshastighet är ca 0,1 mm/s
vilket är väl under riktvärdet 0,4 mm/s.
Stomljudet har beräknats för bostadsrum eller
kontorsrum på avstånden 10 respektive 25 meter

Länsstyrelsen i Stockholm ställer krav på att riskerna
analyseras vid planläggning inom 100 meter från
järnväg. Då området gränsar till Mälarbanan har en
riskanalys avseende risker förknippade med trafiken
på järnvägen upprättats (Brandskyddslaget, Riskanalys Bro stationsområde - avseende närhet till järnvägen, 2007-06-29).
Den detaljerade riskanalysen visar på en förhöjd
risknivå i programområdet inom ca 35 meter från
Mälarbanan med avseende på individrisk. Dessutom
bedöms ny bebyggelse i området innebära en förhöjd
risknivå avseende samhällsrisk. Risknivån värderas
vara så omfattande att riskreducerande åtgärder krävs
vid ny bebyggelse inom programområdet. Omfattningen av dessa åtgärder beror på utformningen av
ny bebyggelse samt dess placering i förhållande till
Mälarbanan. Vid ny bebyggelse inom 30 meter från
Mälarbanan ska risker förknippade med urspårning
och transporter av farligt gods reduceras. Om ett
område inom 30 meter från Mälarbanan lämnas fritt
från bebyggelse (samt utrymmen utomhus som inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse) är det dock
tillräckligt att enbart reducera risker förknippade med
transport av farligt gods.
Utredningens bedömning är att ny bebyggelse är
möjlig inom programområdet om följande åtgärder
vidtas:
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- En avskärmande barriär mellan Mälarbanan och
byggnader vid ny bostadsbebyggelse inom 30 meter
från närmaste järnvägsspår. Alternativt kan fasader
förstärkas och dimensioneras för kollision av urspårat
tåg (detta innebär dock att utrymmen utomhus inom
30 meter från Mälarbanan utan avskärmande bebyggelse emellan ej ska utformas så att de uppmuntrar
till stadigvarande vistelse).
- Fasader som vetter mot Mälarbanan ska utföras i
material som förhindrar brandspridning under den
tid det tar att utrymma byggnaderna (t.ex. obrännbart material eller brandtekniskt avskiljda väggar och
fönster) inom 40 meter från närmaste järnvägsspår.
- Byggnader som vetter direkt mot Mälarbanan (utan
avskärmande bebyggelse emellan) inom ca 60 meter
från närmaste järnvägsspår ska utföras med minst en
utrymningsväg som mynnar bort från järnvägen.
- Ventilationssystem ska utföras med central nödavstängning samt friskluftsintag placerade bort från
Mälarbanan.
- Om risken för urspårning reduceras genom utförande av skyddsräler på aktuell sträcka av Mälarbanan
ska bebyggelse inom 30 meter från närmaste järnvägsspår ej utgöras av bostäder. Utrymmen utomhus
ska dessutom utformas så att de inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.

Farliga transporter på väg
Ginnlögs väg är sekundär transportled för farligt
gods.
Länsstyrelsen i Stockholm kräver att riskerna analyseras vid planläggning för bebyggelse inom 100 meter
från transportled för farligt gods. En sådan riskanalys
avses upprättas när detaljplan upprättas.

Generella rekommendationer för vägar med transport
av farligt gods är, att 25 meter lämnas byggnadsfritt
närmast transportleden, att tät kontorsbebyggelse
bör undvikas närmare än 40 meter från vägkant, att
sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet närmare än 75 meter från vägkant
undviks.

Luft
I stor-Stockholms ytterområden är det generellt god
luftkvalitet. I Stockholms innerstadskvarter med
mycket trafik och tät bebyggelse finns risk för att luftkvalitetsnormer överskrids.

VIAK, Rapport avseende sanerings- och rivningsåtgärder på fastigheten Brogård 4:1, 2007-09-26).
Saneringens syfte var att marken ska kunna användas
för nyproduktion av bostäder och kontor, åtgärdsmålet för massor som ska ligga kvar inom området var
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning. SWECO VIAK bedömer i rapporten att saneringen kan anses vara godkänd dock med reservation
för den förorenade jord som fortfarande finns kvar i
banvallen och det förorenade grundvattnet i anslutning till fastighen Brogård 4:1. Massorna som finns i
banvallen ligger utanför fastigheten Brogård 4:1.

Programområdet ligger öppet, är idag obebyggt samt
nära Bro samhälle med förhållandevis gles bebyggelse
varför området bedöms ha god luftkvalitet.
Om programområdet bebyggs med en liknande
exploatering som i Bro samhälle i övrigt bedöms ej
luftkvaliteten försämras i så hög grad att miljökvalitetsnormer överskrids. Det goda kollektivtrafikläget
ger även förutsättningar för resande med tåg istället
för med bil vilket kan bidra till att hålla nere tillskottet av luftföroreningar i Stockholmsområdet som den
nya bebyggelsen skulle orsaka.

Markföroreningar
Vid en exploatering av fastigheten Brogård 4:1 måste
hänsyn tas till att det finns föroreningar kvar inom
området. Exempelvis om källare ska byggas finns en
risk att ångor från grundvattnet påverkar boendemiljön.
I samband med rivningen av byggnaderna på fastigheten Brogård 4:1 genomfördes en sanering av
marken med avseende på markföroreningar (SWECO

påträffats och grundvattnet uppvisar kraftigt förhöjda
halter av olja.
Markmiljöundersökningen angav ett område som
bedömdes som förorenat, i bilden nedan är området
rutmarkerat.

Brogård 1:151: Det rutmarkerade området bedöms vara
förorenat.(Bild ur rapport SWECO VIAK 2007-07-31)

Brogård 4:1: Markföroreningar finns kvar inom område A
invid järnvägen samt inom område C
(Bild ur rapport SWEKO VIAK 2007-09-26)

En översiktlig markmiljöundersökning har utförts på
fastigheten Brogård 1:151 (tidigare Brogård1:84). Hela
fastigheten med undantag för ett uppodlat område
i sydost undersöktes (SWECO VIAK, Brogård 1:84,
Översiktlig markmiljöundersökning, 2007-07-31).
Inom ett område intill den sanerade fastigheten och
gränsande till Sätrabäcken har höga halter av koppar, nickel, bly och zink påträffats. Förhöjda halter
av tunga alifater som indikerar tyngre oljor har även
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Brobäcken och Sätrabäcken har förhöjda halter av
näringsämnen. Beräkningar och vattenprovtagningar
pekar även på förhöjda halter av tungmetaller, särskilt koppar och bly. Föroreningarna kommer bl a
från dagvatten från bebyggelse, gator, parkeringar och
vägar och leds via dagvattensystemet till Brobäcken
och Sätrabäcken (Förslag till dag- och dränvattenpolicy för nybebyggelse i Brobäckens avrinningsområde,
WRS Uppsala AB 2004-12-21).
För att förbättra den nuvarande flödes- och föroreningssituationen i bäckarna har mål och principer för
dag- och dränvattenhanteringen inom nybebyggelse
arbetats fram. Åtgärder krävs även i befintligt dagvattensystem.

Radon
Eventuell radonförekomst undersöks i samband med
bygglov.

Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan

Riksintressen

Kommunens översiktsplan, Översiktsplan 2000, är
antagen av kommunfullmäktige 2002-02-04.

Mälaren och dess stränder är av riksintresse enligt
4 kap miljöbalken. Riksintresseområdet sträcker
sig fram till järnvägen. Riksintresset avser områdets natur- och kulturvärden i ett helhetsperspektiv.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får
komma till stånd endast om det inte påtagligt skadar
områdenas natur- och kulturvärden. Inom området
skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön. Bestämmelserna utgör inget
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av
det lokala näringslivet.
Järnvägen är av riksintresse för kommunikation.
Programområdet ansluter till järnvägsfastigheten.
Banverket planerar ingen utökning av järnvägsområdet under överskådlig tid.

Översiktligt anges att kommunen ska vara en tillväxtkommun i Stockholmsregionen, att utbyggnaden
främst ska ske i och i anslutning till Bro och Kungsängen, att centrala lägen bör utnyttjas för tätare
bebyggelse med flerbostadshus medan marknära
boende lokaliseras till ytterområden, samt att närheten till Mälaren bör utnyttjas.
För Bro anges att samhället ska växa, bland annat
för att bibehålla servicen, att tillväxten i första hand
ska ske genom förtätning och i andra hand i angränsande områden, att utbyggnaden också ska kunna ske
varierat med olika upplåtelseformer och lägen, att
centrums funktion ska stärkas och stråket mot stationen skall utvecklas utan att centrumförskjutning sker
samt att Bros nuvarande identitet skall bevaras.

Riksintressen

För området runt Bro station anges att Ginnlögs väg
försörjer området, att Brobäcken är ett värdefullt
naturstråk som ska bevaras, att delen närmast järnvägen (ca 5 ha) ska reserveras för arbetsplatser och
övriga delar för bostäder, att med 2-4 vånings bebyggelse området bedöms kunna innehålla 650 bostäder,
att kommunikationsläget är utmärkt varför det är
lämpligt och önskvärt med kontor, kontorsindustri
eller liknande med högt markutnyttjande, att skolor
och service finns norr om järnvägen samt att området
skall utformas med hänsyn till det exponerade läget.

Programområdet gränsar till Bro riksintresseområde
för kultur (3 kap 6 § miljöbalken). Detta riksintresseområde sträcker sig från Ginnlögs väg och ned mot
Mälarstranden och ingår ej i programområdet. Inom
riksintresseområdet finns Husby by, Bro sockenkyrka,
Brogårds godskomplex och Assurs hög. Området visar
bruknings- och bosättningskontinuitet sedan lång tid
tillbaka.
Vattenmiljön söder om Bro, Brovikarna, är Natura
2000 område och därmed riksintresseområde. Större
delen av området ingår i Broängarnas naturreservat.
Området har rikt fågelliv och hagmarker.

Översiktsplanen anger även att genomfartstrafik på
Enköpingsvägen genom Bro ska ledas via Ginnlögs
väg.
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Grönplan
Storstockholms gröna kilar sträcker sig från ytterkanterna ända in till Stockholms centrala delar. De
är viktiga för regionen ur rekreativ, biologisk, kulturhistorisk och klimatologisk synvinkel. Görvälnkilen
passerar Upplands-Bro kommun och berör programområdet i dess nordvästra del.
Kommunens Grönplan (godkänd av kommunfullmäktige, Kf § 137, 2008-12-18) är ett steg i arbetet att
bevara, skydda och utveckla den gröna strukturen.
Bro och Kungsängens stora tillgång är att det är nära
till grönområden men tillgängligheten kan göras bättre, inne i orterna är det brist på anlagda grönytor med
hög rekreativ kvalitet och skötsel där underhållet kan
förbättras, trafikleder utgör dock kraftiga barriärer.

För Bro vill Grönplanen utveckla, förlänga och skapa
nya grönstråk för att förbättra kontakten med strövområden och med Mälaren. En stadsdelspark föreslås
samt att mindre grönytor i bebyggelsen förbättras.
Programområdet berörs av Bäckstråket, Råbystråket,
Brogårdstråket samt Bro IP-stråket.
Bäckstråket: Brobäcken är ett värdefullt naturstråk
som ska bevaras. Här kan promenadstig i grön miljö
anläggas med anslutning till Brogårdsallén i ena
änden och bebyggelsen i den andra. Tillgängligheten
till jordbrukslandskapet förbättras och intressanta
rekreationsmiljöer skapas längs vattendraget.
Råbystråket: Föreslås för att förbättra kontakten med
Mälaren och Brogård. Efter att ha passerat järnvägen
i ny passage kan det ansluta till Bäckstråket.
Brogårdstråket kan förbättras. För Bro IP-stråket
behöver passagen över Ginnlögs väg förbättras. Bägge
dessa stråk avser att ge kontakt med Mälaren.

Görvälnkilen i Upplands Bro kommun
(till höger) Åtgärder Bro, karta 11a Grönplanen
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VISION Framtid Bro
En ”Tätortsbeskrivning för Bro” togs fram år 1998 för
att utgöra underlag i nu gällande översiktsplan.
Förutsättningarna för orten har förändrats sedan år
1998 och under den närmaste 10-årsperioden förväntas en kraftig utbyggnad av orten med innebörden att
befolkningen kan komma att fördubblas. Större delen
av de utbyggnadsområden som diskuterats ligger på
södra sidan av järnvägen.
Under sommaren 2007 har kommunen arbetat fram
en ”Ortsbeskrivning av Bro samhälle” som ett första
steg i arbetet med planeringen av orten. Ortsbeskrivningen redovisar ortens bakgrund, framväxt och dagens situation. Ortsbeskrivningen behandlade bland
annat följande frågor;
- Kulturhistorien
- Förstärk befintliga och skapa nya stråk
- Skapa en central förbindelse över/under järnvägen
- Utveckla Enköpingsvägen och sprid flödena
- Bro Centrum
- Stora outnyttjade markytor och fler utvecklingsmöjligheter. Kommunen äger många av dessa
- Attraktiv boendemiljö i ett attraktivt läge
En vision för Bro; ”VISION Framtid Bro”, har tagits
fram och godkänts av kommunstyrelsen, 2008-06-11.
VISION Framtid Bro utgör underlag för kommande
översiktsplan. Kommunstyrelsen har, (Ks § 151 201012-01) fattat beslut om utställning av förslag till ny
översiktsplan (ÖP 2010).

Utbyggnadsområden
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Gällande detaljplaner
Stora delar av området mellan Brobäcken och järnvägen är detaljplanelagda. Dessa detaljplaner kommer
att omarbetas enligt programmets riktlinjer.
Följande detaljplanen ingår i programområdet:
6803: Byggnadsplan för Bro stationssamhälle, fastställd 1 november 1968. För delen inom programområdet anges parkmark samt vägområde.

9501

0313

7125: Stadsplan 1 för del av Jursta fastställd 1976-1110. För delen inom programområdet anges parkmark
och vägområde.
7205: Stadsplan 1 för Nygård, fastställd 1976-06-30.
För delen inom programområdet anges parkmark.
För delen i anslutning till programområdet anges
idrottsändamål och väg.
7402: Stadsplan 1 för Bro industriområde fastställd
1977-06-17. Två områden för småindustriändamål
anges i anslutning till järnväg och landsväg för transporterna.
7711: Stadsplan 3 för Bro Industriområde fastställd
1978-08-23. Stadsplanen anger vägområde för Ginnlögs väg samt för tillfartsväg till industriområde samt
parkmark för skyddsvärd bäckravin.
9501: Detaljplan för järnvägen med laga kraft 199604-25 och genomförandetid till 2011-04-25. Järnvägsområde, vägområde och planskild korsning mellan
järnväg och väg.
9502: Detaljplan för järnvägen med laga kraft 199702-13. Genomförandetiden har gått ut. Järnvägsområde, vägområde och planskilda korsningar. Tre lägen
för GC-tunnlar anges
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Gällande detaljplaner inom och i anslutning till programområdet

0301: Detaljplan för Jursta med laga kraft 2004-0917. Genomförandetiden slutar 2019-09-17. För delen
inom programområdet anges vägområde. Bostäder
och naturmark i övrigt.
Detaljplaner som ansluter till programområdet är:
0315: Detaljplan för Brogård med laga kraft 2004-0917. Golfbana.
0313: Detaljplan för del av Jursta med laga kraft
2007-07-12 och genomförandetid till 2022-07-12.
Bostäder, naturmark och småindustri och hantverk.
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Detaljplan 0402 för Jurstabergsvägen vann laga kraft
2006-04-12 med 10 års genomförandetid.

Strandskydd
Inom Upplands-Bro kommun är strandskyddet
generellt utvidgat till 300 meter från strandlinjen.
Inom gällande detaljplaner är strandskyddet i regel
upphävt..

Programförslag
Bebyggelse

- Traditionella gator och torg

Övergripande inriktning

- Småskaliga hus

Bro trädgårdsstad ska vara ett område med hög
boendekvalitet som är attraktivt att bo och vistas i.
Bebyggelsen ska vara småskalig med en stadskaraktär
som på ett naturligt sätt blandar olika hustyper efter
trädgårdsstadens principer. Befintliga kvaliteter i närområdet och i Bro ska tas tillvara och utvecklas.

- Blandad bebyggelse

I programområdet föreslås ny bebyggelse med i huvudsak bostäder där service och verksamheter ingår
som naturliga inslag. Området bedöms kunna inrymma omkring 800-900 bostäder. I området ska även
finnas utrymme för såväl kommunal service såsom
förskolor, skola, äldreboende och LSS (gruppboende)
som kommersiell service såsom butiker och icke störande verksamheter.
Stationsområdet blir en naturlig entré norrifrån.
Utformningen av platsen kring pendeltågsstationen
kommer att vara särskilt viktig för att på ett bra sätt
knyta ihop de nya och gamla delarna av Bro. Då
många människor kommer att röra sig kring stationen är det ett lämpligt ställe för en mötesplats och
ett bra läge för butikslokaler och annan kommersiell
verksamhet. Nära stationen är det motiverat att bygga
högre än i området i övrigt.
Programförslaget överensstämmer i huvudsak med
översiktsplanens riktlinjer.

Trädgårdsstadens principer
Det finns ingen exakt definition av vad en trädgårdsstad är, tvärtom är det en modell som kan och bör
anpassas efter sin speciella situation, men det som
brukar framhållas är följande:

- Trädgårdar till alla hus
Karaktären på en trädgårdsstad kan sägas vara en tät
men ändå småskalig stadsväv med mycket inslag av
grönska. Bro trädgårdsstad kan med dessa riktlinjer
bli en naturlig fortsättning på tätortsbebyggelsen i Bro
och en övergång till kommande stadsdelar söderut.

Allmänna riktlinjer för området
Ambitionen är att den nya stadsdelen ska erbjuda en
förstklassig boendemiljö där olika delar samverkar för
att skapa en unik blandning. I det kommande detaljplanearbetet ska intentionen vara att Bro trädgårdsstad ska bli:
En levande stadsdel. Liv skapas självklart av de
människor som bor och vistas i ett område. Därför är
det viktigt att i utformningen av bebyggelsen stödja de
verksamheter och aktiviteter man planerar för. Det är
också viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv i planeringen. Området kommer förhoppningsvis stå kvar
en lång tid framöver. Det är inte rimligt att tänka sig
att vi idag i detalj kan styra det som kommer att ske
i framtiden, därför är det viktigt att skapa en flexibel
miljö som klarar av att förändras. (läs vidare under
rubriken Verksamheter och service)
En vacker stadsdel. Vad som uppfattas som vackert är naturligtvis subjektivt men en återkommande
synpunkt brukar vara att ett område tjänar på att
varken vara för spretigt eller för monotont. Ett gestaltningsprogram kommer att tas fram med riktlinjer
för området. En utgångspunkt för detta är att hämta
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inspiration från de stilar och uttryck som redan finns
i Bro. (läs vidare under rubrikerna Byggnadsutformning och Utredningar)
En grön stadsdel. I en trädgårdsstad är det naturligt
att det gröna spelar en stor roll både som vild och anlagd grönska. I stadsbilden ska grönskan vara påtaglig
i form av parker, grönstråk och planteringar. Platser
som kan vara ”offentliga vardagsrum” ger möjlighet
till spontana möten och stärker den sociala samvaron.
Det är också viktigt att ge möjligheter till rekreation i
form av lek och motion för barn och vuxna. (läs vidare
under rubriken Natur och rekreation)
En hållbar stadsdel. En av vår tids största utmaningar är att ställa om till ett mer hållbart samhälle och
där är den byggda miljöns roll av stor vikt. Två saker
som idag kräver mycket energi är bilar och hus. I Bro
trädgårdsstad kan man ge möjlighet till god kollektivtrafik, inte bara för områdets egna invånare genom att
erbjuda boende nära bussar och pendeltåg utan även
för övriga Brobor genom att bygga ut infartsparkeringar. På så sätt kan fler välja att låta bilen stå.
När det gäller husen är det självklart att de ska byggas
med den kunskap man idag har om energieffektiva
lösningar. En av de självklara poängerna med att förtäta en ort är att man har möjlighet att ansluta sig till
befintliga tekniska försörjningssystem. På så sätt utnyttjas de resurser man har mer effektivt. (läs vidare
under rubrikerna Trafik och Teknisk försörjning)
En trygg stadsdel. Känslan av trygghet i en byggd
miljö påverkas i hög grad av hur den är utformad.
De offentliga rummen skall uppfattas som överblickbara och trygga. I de delar där mest människor rör
sig är det önskvärt att ha husfasader nära trottoaren.
Bilvägar, gång- och cykelvägar samlas så att man i
möjligaste mån inte rör sig ensam. (läs vidare under

rubriken Bebyggelsens gestaltning)
En säker stadsdel. I en stadsmiljö kommer vissa
saker i konflikt med varandra och det är viktigt att ha
en genomtänkt hantering av de risker som uppstår.
Järnvägen generar buller och på den transporteras
farligt gods. Även biltrafiken är en risk. Bebyggelsen
ska utformas med hänsyn till detta. (läs vidare under
rubrikerna Bebyggelsens gestaltning och Trafik)
En tillgänglig stadsdel. Redan från början i planeringen ska hänsyn tas till de personer som genom
olika handikapp har särskilda behov.
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Bebyggelsens gestaltning

Sekundära kvartersgator vid flerbostadshus utformas
med trottoar. Sekundära kvartersgator vid radhus och
småhus utformas som gårdsgator, d.v.s. ett gaturum
där bilar, gång- och cykeltrafik samsas på de gåendes
villkor. Detta möjliggörs genom en gatumöblering
med t.ex. avsmalningar, pollare och varierad beläggning.

Bebyggelseutformningen ska vara en varierad, småskalig stadsbebyggelse som tar till vara och utvecklar Bros och områdets kvaliteter

Gatu- och kvartersstruktur
Platsen för programområdet har en stark historisk
förankring. Assurs väg har en gammal sträckning
och var en gång en del av vägförbindelsen mellan Bro
kyrka och Härnevi by. En ny gata föreslås i läge likt
den gamla vägsträckningen mellan Ginnlögs väg och
stationen. Köpmanvägen på norra sidan järnvägen
fortsätter idag i Assurs vägs förlängning och knyter på
så sätt samman Bro Centrum med Bro Kyrka.
Ett centralt stråk håller idag på att utvecklas längs
Köpmanvägen mellan stationen och Bro centrum.
Den ”nya Assurs väg”, med ny bebyggelse på sidorna
och gång- och cykelväg ska stärka det stråket. På det
sättet kommer det att skapas en tydlig koppling mellan befintlig bebyggelse och det nya området. Gatans
infart från Ginnlögs väg kommer att bli en huvudentré från söder.
En längsgående central gata i områdets längdriktning
föreslås. Denna skulle korsa ”Assurs väg” i närheten
av stationen. Den korsningen kommer att utgöra områdets centrala punkt och i anslutning till den platsen
formas ett torg.

Kvartersgata vid flerbostadshus

Gatuutformning
Den längsgående gatan ges i sina centrala delar boulevardkaraktär med trädplantering, kantsstensparkering och trafikseparerad cykelbana. Vid den lägre
bebyggelsen i väster och öster kan gatan utformas
utan trädplantering och kantstensparkering. Områdets entrégata, ”Assurs väg” ges likadan utformning.
Kvartersgata vid radhus/småhus

Husen placeras nära gatan. I möjligaste mån ska flerbostadshus ha lokaler mot trottoaren, utan förgårdsmark. Detta signalerar att gaturummet är mångas
angelägenhet och detta skapar trygghet. Radhus och
småhus placeras också nära gatan på ett sätt som
stärker gaturummets kontinuitet. I de fall där bostäder vetter direkt mot gatan ges husen förgårdsmark
för att markera privat zon.

Från Ginnlögs väg kommer, förutom ”Assurs väg”,
ytterligare 3-5 tillfartsvägar gå in i området. Den
längsgående gatan formas med en sekvens av mindre
platsbildningar där den korsas av tillfartsvägarna.
Området föreslås få en kvartersstruktur i ett klassiskt
rutnät. Detta anpassas till strukturen med en längsgående gata och korsande tillfartsvägar. Det måste
också på ett organiskt sätt forma sig efter de naturförutsättningar som platsen ger.

Boulevardkaraktär
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En nyanserad och vacker belysning av gator, platser
och torg skall utföras i hela området. De offentliga
rummen skall uppfattas som överblickbara och
trygga.

En av de stora kvaliteterna i trädgårdsstaden är att
man har en blandad bebyggelse. För att villor, radhus,
flerbostadshus o.s.v. ska fungera bra tillsammans och
inte upplevas som separata enheter är det viktigt att
gatan fungerar som ett sammanhållande element.

Foto: Holger Elmgard
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Platsbildningar, mötesplatser

Verksamheter och service

Centralt i området, nära stationen, föreslås ett torg.
Generellt ska husen vara 2-4 våningar men runt torget kan vissa byggnader gå upp en våning till (se även
programkartan). Gatuplanet mot torget är lämpligt
för butiker.

Genom att från början planera för en blandad bebyggelse skapar man mer flexibilitet. I ett område med
bara villor är det svårare att placera ett flerbostadshus, i ett läge där det skulle behövas, och vice versa.
På samma sätt är det med verksamheter och service.
I det fortsatta detaljplanearbetet kommer stor vikt att
läggas vid att hitta flexibla lösningar som möjliggör
flera användningar av husen. Marknaden för bostäder
och för lokaler varierar. Ofta är det större efterfrågan
på det ena än det andra. Målet är att åstadkomma ett
område som har förutsättningar att förändras över en
längre tid.

På södra sidan om järnvägen, i anslutning till passagen under järnvägen, skapas ett mindre parkområde
- ”Stationsparken”. Detta område sammanlänkas med
den centrala entrégatan, torgrummet och infartsparkering. Sätrabäcken integreras i detta område.
Längs den öst-västliga gatan utförs en sekvens
med mindre platsbildningar. Även här kan det vara
aktuellt att markera dessa platser med skillnader i
våningshöjd. Byggnaderna ska dock inte överstiga 4
våningar.

Det är också viktigt att i utformningen stödja de verksamheter och aktiviteter man planerar för. Det kan
handla om att föreslå butiker i de lägen där mest folk
kommer att röra sig eller att placera en lekplats intill
en förskola där barn och föräldrar kan mötas även
efter hämtning.

Längs Brobäckens parkstråk avsätts två större fria
grönytor för lek och spel. I anslutning till dessa grönytor föreslås plats för förskola.

När det gäller kommunal service föreslås en framtida
skola vara placerad i områdets västra del.
Den gamla gårdstomten, Kvista, lämnas intakt och
med tillräckligt respektavstånd till ny bebyggelse.
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Byggnadsutformning
Byggnaderna skall gestaltas så att de ger tydligt uttryck för sin tid; en modern småstadsmiljö där det
finns framåtanda i planering och gestaltning. Bebyggelsen ges en sammanhållen variationsrikedom med
en omsorgsfull detaljering. Byggnaderna skall också
i sin gestaltning visa släktskap med den befintliga
bebyggelsen i Bro.
Med variationsrikedom menas att flera material och
kulörer kan förekomma, men att dessa måste samordnas inom sitt delområde. Historiskt sett har tegel varit
ett flitigt använt byggnadsmaterial i Bro samhälle.
Generellt för området gäller att eftersträva väldefinierade gaturum kantade av en sammanhållen bebyggelse mot gatorna. Byggnader placeras nära gatan,
med endast begränsad förgårdsmark.
I kvarterens inre görs en privat zon närmast byggnad
och en gemensam gård i mitten. Kvarter som gränsar
mot park eller natur kan ges en U-form som öppnar
sig mot grönska och eftermiddagssol.
Byggnadshöjden är störst i kvarteren kring torget och
trappar sedan av mot flankerna i öst och väst. Uppstickande våningar eller frontespiser kan användas
för att markera strategiska lägen, t.ex. fondmotiv
eller platsbildningar. I området eftersträvas också en
blandning av bebyggelsetyper, något som också ger
uttrycksfull variationsrikedom.
Flerbostadshus utan förgårdsmark mot gata eller
torg utförs med upphöjt första bjälklag och markerad
sockel. Entré skall vara mot gata med genomgång till
gård. Balkonger kan med fördel vara inglasade, men
då med ett profillöst system.
Frågor om gatu- och byggnadsutformning kommer att
behandlas ytterligare i ett gestaltnigsprogram
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Hänsyn till buller och säkerhet

Kopplingen till Bro

Området är bullerutsatt, framför allt från järnvägen.
Byggnaderna placeras med tanke på att erhålla god
boendemiljö.

I området ska en sammanhållen stadsbild eftersträvas. Samtidigt måste den på ett naturligt sätt upplevas
som en fortsättning på dagens Bro.

I detaljplanearbetet ska bullerspridningen studeras
när kvartersformer, byggnaders placering och förslag
till planlösningar finns framme. Dessa bullerstudier
kommer att klarlägga bland annat var uteplatser fria
från buller är möjliga att anordna och om portiker
till gården för byggnaderna längs med järnvägen är
möjligt med avseende på buller på gården.

Flera möjliga lösningar för att skapa en vackrare och
tydligare koppling mellan norra och södra sidan av
järnvägen vid stationen behöver utredas.

Utformningen av husen ska hålla en hög estetisk nivå.
Att klara av att erbjuda en god boende miljö med acceptabla nivåer av buller får inte ske på bekostnad av
en tilltalande gestaltning av byggnaderna.
En minst 30 m bred zon mellan järnväg och bebyggelse föreslås med tanke på risksituationer och tågbuller.
Denna zon får ej utformas så att den uppmuntrar till
stadigvarande vistelse. Parkering och gata är möjliga
inom zonen.
Det ska även i säkerställas att det kommer att finnas
möjlighet att i framtiden dra fler spår förbi Bro station.

Gång- och cykeltunneln föreslås rustas upp och om
möjligt vidgas för att skapa bättre genomsikt. Gångoch cykelpassagen behöver utformas så att gående
och cyklande enkelt och säkert kan passera under
järnvägen. Gång- och cykelstråket förstärks därmed.
God tillgänglighet för bussresenärer erfordras.
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Ett förslag som diskuterats under programarbetet är
att den befintliga bussvändplatsen norr om järnvägen
flyttas till en slinga runt fastigheten Härnevi 1:40
där en pizzeria finns idag. Detta möjliggör en sluttande platsbildning, ett ”stationstorg”, med ramp- och
gradängsystem som leder till stationens entré och
passagen under järnvägen vidare ut i det nya bebyggelseområdet.

Natur och rekreation

Befintliga åkerholmar integreras i bebyggelsen
De befintliga åkerholmarna föreslås integreras i
kvartersbildningarna som grönområden. De fornlämningar som finns, både på åkerholmarna och längs
Brobäcken, kan därmed lämnas intakta.

I Bro trädgårdsstad ska grönskan vara påtaglig i
form av parker, grönstråk och planteringar. Naturen, både i vild och anlagd form, ska ha stor betydelse för att ge möjligheter till rekreation och att skapa
karaktär.

Brobäcken och Sätrabäcken tas tillvara
Brobäcken och Sätrabäcken föreslås ges en central
roll i området. Bäckravinerna rustas upp med hänsyn
taget till naturvärdena för att ingå i ett sammanhängande parkstråk med gångstråk genom området.

Trädgård till alla
En av principerna för trädgårdsstaden är att alla ska
ha möjlighet till egen odling. Möjligheter till odling
kan ordnas både på egen gård och som kolonilotter.

Sätrabäcken kommer att passera det föreslagna centrala stråket. Bäcken kan därvid integreras på ett positivt sätt i platsbildningen som utgörs av det föreslagna
torget eller av den föreslagna stationsparken.

Trädridån längs Brobäcken är ett karaktärsskapande
element och utgör en tydlig rumsbildare för det stora
öppna landskapsrummet i sydost. Ridån avgränsar
även bebyggelseområdet mot jordbrukslandskapet i
nordväst. Området sydväst och norr om bäckens trädridå föreslås därför i dagsläget undantas från ny bebyggelse och bevaras som natur eller odlingsmark
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Säker passage över Ginnlögs väg anordnas
Vid detaljplanearbetet för den östra delen ska uppmärksamhet ägnas åt möjligheterna att förbättra
Brogårdstråkets och Bro IP-stråkets passage över
Ginnlögs väg.

Trafik
Biltrafik angör från Ginnlögs väg
För bebyggelseområdet bedöms att 4-6 tillfarter från
Ginnlögs väg behövs. Tillfarterna kopplas till den genom området längsgående gatan. En flexibel utbyggnad i flera etapper möjliggörs därmed och trafikbelastningen sprids på flera gator.

Säkra gång- och cykelvägar ansluts till befintligt
gång- och cykelnät i Bro
Områdets förutsättningar för cykeltrafik är goda;
området är relativt plant och avstånden till olika
målpunkter i Bro är korta för cyklande. Dessa förutsättningar är viktiga att ta till vara i den fortsatta
planeringen.
Gång- och cykelväg, skild från körbanan, skall finnas
längs med Ginnlögs vägs norra sida. Passager över
Ginnlögs väg anordnas på minst tre ställen; i nordväst, vid Assurs väg samt i Brogårds allé. Vid den
senare ska särskilt studeras hur gående och cyklande
kan nå idrottsplatsen.

Programområdets bebyggelse kommer i ett framtida
Bro ha en central placering med omgivande bebyggelse. Området kommer därvid att passeras av cyklande
från andra bebyggelseområden på väg till/från Bro
centrum. En ny cykelvänlig passage föreslås därför
anordnas med järnvägen i områdets norra del för att
öka sambanden inom samhället.

Trädgårdsstaden utformas så att buss kan passera och angöra stationen på södra sidan
Busslinje till Ådö och Smidö passerar idag programområdet. Möjlighet för busslinje att passera igenom
det nya bebyggelseområdet behöver studeras i det
fortsatta detaljplanearbetet. Förslagsvis kan buss trafikera den längsgående gatan från nordväst, eller från
områdets huvudentré, via torg/pendeltågsstation och
längs säkerhetszonen vid järnvägen.
Om busslinje ska föras igenom bebyggelseområdet
behöver bullerproblem minimeras. Byggnader som
gränsar mot bussgata behöver utformas för att klara
bullernivåer, t.ex med genomgående lägenheter med
tyst sida.

Gång och cykelväg, skild från körbanan, anordnas
längs det centrala stråket och utmed den längsgående
centrala gatan.
Gångväg anordnas inom föreslaget parkstråk längs
Brobäcken.
För att programområdets bebyggelse ska ha god
kontakt med Bro samhälle behöver föreslagna GCvägar ges god anslutning till befintliga tunnlar under
järnvägen.
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Infartsparkering ska anordnas. En västlig entré
till stationen ska vara möjlig
Infartsparkering för pendeltågsresenärers bilar och
cyklar anordnas i anslutning till järnvägsstationen
och torget. Utformningen av infartsparkeringen och
miljön kring denna ägnas särskild omsorg.
Planen utformas så att den möjliggör en eventuell
framtida ny västlig entré till stationen.

Område för framtida vägförbindelse under järnvägen ska avsättas
Järnvägen kan idag passeras via vägbroarna som ligger öster och väster om programområdet. Ytterligare
en förbindelse under järnvägen har diskuterats för
att ge en möjlighet till ett bättre lokalt samband inom
samhället. Programkartan anger två alternativa lägen
för en sådan sammanbindande väg under järnvägen.
Lägena är ungefärliga.
I kommande detaljplanearbete skall utrymme för en
sammanbindande väg under järnvägen avsättas. Därvid kommer lämpligt läge och utformning av vägen att
prövas.

Parkering
All parkering föreslås ske på mark.
Boendeparkering tillhörande flerbostadshus och
radhus utförs som samlade parkeringsplatser tillsammans med carportar och garagelängor. Det är viktigt
att parkeringsytorna utformas med trädplanteringar
och i samverkan med den byggda miljön.
Boendeparkering tillhörande kedjehus eller friliggande hus anordnas på tomt.
Boendeparkering tillhörande bebyggelsen mot järnvägen läggs på friytan mellan bostäder och järnväg.
Parkeringsplatserna begränsas i yta och ges avbrott i
form av trädplantering och ondulering av markytan.
Carportbyggnader eller korta garagelängor kan uppföras. Det bör utredas om dessa kan ingå i en bullerdämpande skärm.
Besöksparkering utförs som kantstensparkering längs
boulevarden. Där boulevarden inte kantas av flerbostadshus kan även boendeparkering utföras som
kantstensparkering.
Det fria området längs med järnvägen som ej nyttjas
för parkering får ej upplevas som monotont och öde.
Området artikuleras med trädplanteringar och bearbetningar av markytan.
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Utbyggnadsområden

Teknisk försörjning

Utredningar

Programområdet delas in i två delområden och
detaljplan arbetas fram för respektive delområde.
Inom vardera detaljplaneområde ska etappvis utbyggnad kunna ske i takt med efterfrågan

Anslutning ska ske till befintliga nät. Dagvattnet ska
så långt möjligt omhändertas på plats

Fördjupade utredningar sker inför eller i samband
med kommande detaljplanearbeten

Programområdet ingår i kommunens verksamhetsområde och ny bebyggelse ansluts till kommunens
vatten och spillvattennät.

När detaljplanearbete sker kommer fördjupade utredningar att utföras såsom;

Utbyggnaden av programområdet kommer att ske
under en längre tid. Totalt bedöms området kunna
innehålla omkring 800-900 bostäder.
Utformningen av området behöver vara sådan att
etappvis utbyggnad är möjligt med avseende på bland
annat bebyggelsgrupperingar, trafikföring och teknisk
försörjning. Det är dock viktigt att härvid även ta
hänsyn till att programområdet ska ha en sammanhängande bebyggelse.
Fyra mindre delområden har diskuterats för programområdet; ett centralt området vid pendeltågsstationen, ett område sydost om detta, ett område nordväst
om detta, samt ett område längst i norr.
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Brobäcken och Sätrabäcken, som rinner genom programområdet, är viktiga kvaliteter i området att ta till
vara. Bäckravinerna behöver rustas upp för att kunna
utgöra parkstråk. Bäckarna avvattnar området idag
och bör även göra så i fortsättningen. Den förändrade
markanvändningen med hårdgjorda ytor innebär att
förloppet på avrinningen kan bli snabbare jämfört
med idag varför fördröjningar i form av dammar kan
behöva anordnas. Bäckarnas funktion i dagvattensystemet behöver utredas så att naturvärdena tillvaratas.
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Bebyggelsen förutsätts kunna värmas med fjärrvärme
då diskussioner om framdragande av fjärrvärmeledning genom området pågår. Om detta ej visar sig möjligt får andra lösningar studeras för uppvärmningen.
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- gestaltningsprogram,
- geotekniska förutsättningar,
- dagvattenhanteringens utformning,
- placering av tekniska försörjningssystem,
- bullerstudier; uppföljande studier av bullerspridningen för att uppnå att riktvärden ej överskrids,
- inventering och avgränsning av naturområden,
- utredning som underlag för borttagande av mark
föroreningar,
- utredning som underlag för upprustning av Bro
bäcken och Sätrabäcken, eventuell ansökan
vattendom,
- utredning om busstrafik,
- riskanalys sekundär transportled.

Genomförande
I samband med programarbetet upprättas ramavtal
mellan KF Fastigheter AB och kommunen och mellan Stena Fastigheter AB och kommunen. I ramavtal
regleras principerna för ansvar och kostnader för
genomförandet av utbyggnaden. Vidare regleras att
kostnader för planläggning och erforderliga utredningar skall åvila exploatörerna.
För detaljplan skall exploateringsavtal upprättas som
närmare reglerar kostnader och ansvarsförhållanden
mellan kommunen och respektive exploatör. Exploateringsavtalen skall baseras på vad som överenskommits i ramavtal.

BEHOVSBEDÖMNING
WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Riksbyggen, Stena Fastigheter och Upplands-Bro kommun
genomfört en behovsbedömning av miljöbedömning
för kommande detaljplaner inom programområdet
Bro Stationsområde.
Behovsbedömningen ska utgöra underlag för beslut
om kommande detaljplaner kan tänkas medföra
betydande miljöpåverkan. Om så är fallet skall behovsbedömningen identifiera vilka frågor som skall
behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet
med Miljöbalken 6 kap och Plan- och bygglagen 5:18.
Syftet med programområdet är att ange byggrätter för
bostäder och icke störande verksamheter.

Sammanfattande ställningstagande
Frågor som särskilt behöver belysas är risk
för markföroreningar inom område som på
programkartan markerats med blå ring samt
påverkan på närliggande Natura 2000-område.
Genomförandet av detaljplanerna för del av
programområdet Bro Stationsområde bedöms
kunna medföra risk för betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning kommer att
utföras.

Natura 2000-området Broviken SE0110130.
Programområdet ligger inom avrinningsområdet för
Natura 2000 området Broviken. Området är ett av
Stockholms läns fågelrikare område, även floran i
hagmarkerna är skyddsvärd.
Inom programområdet finns föroreningar på fastighet
Brogård 4:1 och fastighet Brogård 1:84. Vid åtgärder

i dessa områden finns det risk att föroreningar via
Brobäcken och Sätrabäcken når Natura 2000-området. Åtgärder invid bäckstråken kan leda till en viss
grumling av vattnet, vilket nedströms kan påverka
Natura 2000-området.

Markföroreningar
Inom programområdet finns föroreningar inom
fastighet Brogård 4:1 och Fastighet Brogård 1:84.
Sanering av markföroreningar har utförts på fastighet Brogård 4:1 av SWECO VIAK. SWECO bedömer
att det finns kvar föroreningar i jord och grundvatten
under järnvägsspåren inom fastigheten Härnevi 2:1.
Föroreningarna bedöms idag ej utgöra en risk ur ett
ekologiskt perspektiv, dock finns det en risk för återkontaminering av det sanerade området. Riskerna för
människan bedöms i dagsläget vara små. Vid exploatering av området måste hänsyn tas till att det finns
föroreningar kvar i området. Exempelvis om källare
ska byggas finns risk för att ångor från grundvattnet
påverkar boendemiljön.
Vid exploatering av området rekommenderas i rapporten ”Sanering Bro Gård, 2007-09-26, SWECO
VIAK” att ett kontrollprogram upprättas och att
skyddsåtgärder vidtas.
Inom fastigheten Brogård 1:84 finns ett delområde
som benämns ”område I – skruvborren” i SWECOs rapport: Översiktlig markmiljöundersökning
2007-07-31. ”Område I” ligger precis vid fastigheten
Brogård 4:1 södra gräns invid Sätrabäcken. Marken i
”område I” innehåller höga halter av tungmetaller och
i grundvattnet finns kraftigt förhöjda halter av olja.
Vid sanering av ”område I” finns risk att föroreningar

33

frisläpps och att en viss grumling sker av Sätrabäck
ens vatten som rinner ner till Natura 2000-området.
Åtgärder inom fastighet Brogård 4:1 och fastighet
Brogård 1:84 ( i ”område I”), kan vara tillståndspliktigt enligt Miljöbalken 7 kap 28 a §, samt anmälningseller tillståndspliktigt enligt Miljöbalken 11 kap.
Följande aspekter har vid bedömningen funnits viktiga att framhålla:

Naturmiljö
Brobäcken och Sätrabäcken rinner igenom programområdet, och utmynnar i Natura 2000 området Broviken. Bäckarna bör klassas som biotopskyddsområden enligt Miljöbalken 7 kap 11 §. Bäckarna är i behov
av upprustning i enlighet med rapport; ”Rensning av
Brobäcken, Upplands-Bro kommun 2004-12-21”. Åtgärder i bäckstråken kan vara tillståndspliktigt enligt
Miljöbalken 7 kap 28 a § och kap 11.
Enligt programmet Bro Stationsområde ska Brobäcken och Sätrabäcken upprustas och bevaras. Åtgärder
enligt programmet medför en positiv inverkan på
bäckarna.

Görvälnkilen
Programområdet ingår i Görvälnkilen. Görvälnskilens karaktär förändras från tätortsnära naturmark
till storskaliga landskap med stora skogar och öppna
åkerlandskap. Programområdet har utblickar och
öppna landskap med höga värden. Programområdets
NV del norr om bäckstråket angränsar till ett område
med variationsrikedom och naturpedagogik med högt
värde. Programmet föreslår att denna mark sparas.
Programområdet har ett högt värde med avseende på
kulturhistoria och levande landsbygd.

Grönstråk
Grönstråken som sträcker sig igenom området
kommer att förbättras enligt åtgärder som föreslås i
programmet.

Friluftsliv
Riksintresse för friluftslivet berörs av programområdets södra delar. Enligt undantagsbestämmelser utgör
det inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter
eller det lokala näringslivet.

Mark- och dagvatten

järnvägen kan 55 dBA ekvivalent ljudnivå erhållas vid
samtliga fasader med rätt placering och utformning.

Kulturmiljö
Fornlämningarna inom området både på åkerholmar
och längs Brobäcken ska integreras i kvartersbildningarna som grönområden och kan därmed lämnas
intakta enligt programmet. Användningen av marken
vid Kvista anpassas efter den kulturhistoriskt intressanta miljön. Fornlämningarna är skyddade enligt
Miljöbalken 2 kap, om något fornminne berörs krävs
tillstånd av länsstyrelsen.

Programområdets förändring av mark- och dagvattenförhållanden bedöms klaras av och bedöms
kunna hanteras enligt utredning ”Förslag till dag- och
dränvattenpolicy för nybebyggelse i Brobäckens avrinningsområde, WRS Uppsala AB, 20041221”.

Landskap/Gestaltning
Bebyggelsen ska vara småskalig stadsbebyggelse som
förmedlar övergången mellan tätort och landsbygd.
Befintliga kvaliteter ska i närområdet och inom området tas tillvara och utvecklas, enligt programmet.

Hälsa och säkerhet
Programområdet ligger i anslutning till Mälarbanan.
Ny bebyggelse inom planområdet är möjlig om vissa
riskreducerande åtgärder vidtas. (Brandskyddslaget,
Riskanalys Bro Stationsområde – avseende närhet till
järnvägen, 2007-06-29). Området påverkas av buller
från järnvägstrafiken och Ginnlögsväg. För bostäder
med fasader mot järnvägen kan mål enligt avstegsfall
B, om högst 55 dBA vid minst hälften av boningsrummen innehållas med lämplig planlösning. För
hus i området bakom de avskärmande husen längs
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