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Introduktion
Bakgrund
Landskapsanalysen ska ligga till grund för beskrivning av den
påverkan på landskapsvärden som är kopplad till exploatering
på delar av golfbana GolfStar Kungsängen i Brunna/Kungsängen
belägen intill Lejondals Naturreservat. Området används i
dag bland annat för fritidsaktiviteter och rekreation. Delar av
golfbanan ska omvandlas för att användas av ICA till lager och
logistikverksamhet. Den största byggnaden kommer att vara 16 m
hög samt ha en 30 m hög högdel. Denna lager- och logistikbyggnad
är tänkt att vara ca 480 meter lång och ca 140 m bred. Analysen
undersöker även möjliga kompensationsåtgärder och påverkan på
viktiga siktlinjer inom det berörda området.
Upplands-Bros Landsbygdsplan vill skapa förutsättningar för en
positiv utveckling av landsbygden och bidra till att landsbygdens
framtida utveckling är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.
En viktig utgångspunkt för landskapsanalysen är således att
beskriva både områdets sociala funktion så väl som natur- och
kulturvärden på en övergripande landskapsnivå.
Föreliggande landskapsanalys kan i ett bredare perspektiv
belysa den landskapsutveckling som kan påverkas av UpplandsBros kommuns plan om att öka Brunna verksamhetsområdes
vägkapacitet genom en eventuell ny trafikplats eller väg mellan
Brunna och Bro. Ett förslag som är kopplad till denna utveckling
är en eko- sociodukt, över E18 och den nya vägförbindelsen,
som kan förstärka kopplingen mellan naturreservaten Lejondals
naturreservat och Lillsjön-Örnässjön naturreservat och därmed
främja friluftsliv och rekreationsvärden.

Syfte

Metod

Landskapsanalysen ska beskriva rekreativa värden, kulturvärden,
kulturhistoriska värden och fritidskvaliteter inom och i närheten av
planområdet samt hur dessa kvaliteter och värden förhåller sig till
och kan påverkas av planförslaget.
Utifrån två huvudsakliga placeringar av planförslagets byggnader
ska analysen peka ut viktiga siktlinjer. Placeringarnas positiva och
negativa påverkan ska analyseras och åtgärder för att mildra den
negativa påverkan som logistik och lagerbyggnader kan ge upphov
till ska beskrivas.
Analysen ska bidra till att både lyfta fram landskapets ömtåliga
punkter och dess värden och kvaliteter för att sätta dem i relation
till de förändringar som exploateringen innebär. Med hjälp av
landskapsanalysen kan ett underlag av information tas fram som är
bunden till den aktuella platsen.
Analysen ska forma ett ramverk av landskapskaraktärsområden
som bidrar till att identifiera nyckelegenskaper i området och som
skapar en förståelse för hur det upplevs och värderas av människor.
Istället för att fokusera på unika eller skyddade platser tar analysen
ett holistiskt grepp om hela det aktuella området och bidrar därmed
till att beslut om exploateringen kan tas som är förankrade i en
relevant skala.

För att genomföra landskapsanalysen används metoden
Landskapskaraktärsanalys.
Planområdet och närbelägna områden delas in i ett antal
karaktärsområden. Inom dessa områden beskrivs och förklaras hur
landskapselement och kulturhistoriska spår skapar landskapets
karaktärer. Samtidigt möjliggör analysen en värdering av
dessa karaktärer som utgår från hur människor upplever och
använder landskapet. På så sätt skapas underlag för påverkan på
fritidskvaliteter och underlag för vilken funktion landskapet har för
olika aktörer och verksamhetsutövare.
Karaktärsområdesbeskrivningarna kompletteras med en analys av
hur de två huvudsakliga placeringarna av planförslagets byggnader
kan påverka landskapet och aktiviteter i det. Här undersöks hur
logistikverksamhetsbyggnader och höglager på bästa sätt kan
införlivas i landskapet samt vilka åtgärder som kan bidra till en
fungerande kontrastverkan mellan moderna och mer ålderdomliga
inslag i landskapet samt en fungerande koppling mellan
exploatering, natur samt friluftsliv.
Vidare beskrivs landskapets riktningar, rumslighet, landmärken,
siktlinjer och utblickar. Genom att kombinera ovanstående metoder
för landskapsanalys säkras att tillräckligt underlag finns för att:
- Beskriva landskapsvärden innefattande rekreativa och
fritidskvaliteter inom och i närheten av planområdet samt hur dessa
kan påverkas
- Beskriva viktiga siktlinjer relaterade till de två huvudsakliga
placeringarna av planförslagets byggnader
- Ta fram åtgärder för att mildra den eventuella negativa påverkan
som skapas av de två huvudsakliga placeringarna av planförslagets
byggnader
Landskapsanlysen kan med fördel användas som underlag till den
kommande MKB rapporten.
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Strukturanalys
E18 och Mälarbanan utgör de två primära transportriktningarna och barriärerna i utredningsområdet.
Framförallt E18 går tvärs de naturliga riktningarna. Utredningsområdet utgörs av ett sprickdalslandskap
med skoglädda höjder och Sprickdalarna styr riktningar för utblickar. De skogsklädda höjdryggarna
och trädridåer ramar in dalgångarna, men blockerar samtidigt många utblickar. Emellanåt är dessa
gränser skarpa mellan öppet och skog samt mellan bebyggelsen och dess omgivningar. Dessa gränser
både stödjer de övergripande naturliga riktningarna, men bildar också grunden för olika rumsligheter
och karaktärer. Detta skapar sammantaget många olika rumsligheter och ett föränderligt landskap vid
rörelse. Trots vissa större rumsligheter är det inte ovanligt att utblickar avbryts av mindre dungar och
trädridåer och att synligheten till intilliggande rum därmed blir begränsad.
Inom utredningsområdet finns fyra utpekade landmärken som skapar orienterbarhet. Vattentornet
är det främsta landmärket, då det är uttryckfullt och syns från stora delar av utredningsområdet.
Biltemaskylten är ett starkt landmärke, men nästan endast synligt från E18. Fresenius Kabis
industriskorten i stål i Brunna verksamhetsområde har även ett visst värde som landmärke, då den syns
i stora delar av utredningsområdet, även om den är relativt anonym. Syltfabrikens gamla tegelskorten är
karaktärsfull, men syns endast vid passage från E18 och i området kring norra Örnässjön.
Stora delar av utredningsområdet utgörs av stängda, låsta eller privata/semiprivata/halvoffentliga
områden, vilket påverkar hur rörlighet och förflyttning sker. Dessa områden utgörs främst av
Livgardets övningsområde, men även av golfbanan, Lejondals slott och Örnäs gård med tillhörande
ridanläggningar. Även naturreservaten bildar öar som styr rörelse (främst motortrafik) runt dem. I detta
landskap är det inte ovanligt att mindre vägar slutar i återvändsgator eller med skyltning för privat/
enskild väg, bommar, förbud (militärens övningsområde), eller semiprivata miljöer som ridanläggningar
eller golfbanan. E18 som barriär möjliggör visserligen snabb framkomlighet med bil, men skapar som
barriär många omvägar för framkomlighet, både för bilister, cyklister och fotgängare. Sammantaget
ger detta ett landskap med många skiftande rumsligheter och som starkt riktar rörelse, förflyttning och
utblickar.
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Sprickdalslandskapet och karaktärsområden
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Sprickdalslandskapet

Landskapskaraktärsområden

Landskapsanalysens geografiska omfattning och indelning i karaktärsområden är baseras på
den kommunala landsbygdsplanens fyra landskapstyper – Uppbrutet slättlandskap, Mosaikartat
dalgångslandskap, Mosaikartat odlingslandskap och Skogslandskap.

Landskapskaraktärsanlysen har resulterat i nio karaktärsområden. Livgardets skogslandskap,
Livgardets mosaiklandskap, Lejondalssjöns sprickdalslandskap, Kungsängens golfbana, Lejondals/
Örnäs skogslandskap, Örnässjön, Brunna verksamhetsområde, Brunna bostadsområde och Norrboda
bostadsområde.

Den typ av landskap från landsbygdsplanen som analyserats är Mosaikartat dalgångslandskap.
Landskapet har i rapporten vidare delats in i höjdryggar och dalgångar. Dalgångarna skiftar mellan att
vara trånga och långsträckta till att öppna upp sig i större tydligt avgränsade rum. Höjdryggarna kan
beskrivas som höglänta skogsområden.

Närmare beskrivning av vardera karaktärsområde följer på kommande sidor.

Analysområdet innehåller Lejondalssjön och Örnässjön, några av kommunens största sjöar, samt
Kungsängens övnings- och skjutfält.
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Historisk landskapskaraktärisering
Landskapets tidsdjup
Historiska vägsträckningar
Byggnader år 2020

Arkeologiska lämningar
punkter
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Möjlig fornlämning inkl övriga

Arkeologiska lämningar
linjer
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Möjlig fornlämning inkl övriga

Arkeologiska lämningar ytor
Fornlämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Möjlig fornlämning inkl övriga

Tidsdjup
1870-talet
1870/1970-talet

Metod
Historisk landskapskaraktärisering är en metod för att undersöka
vilka kulturhistoriska värden som är läsbara i dagen landskap,
samt vilka värden som redan i dag är fragmentiserade och saknar
läsbara sammanhang. Historiska kartor har tillsammans med annan
information om områdets historia studeras och jämförts med en
nutida karta för att identifiera vilka områden som har högt tidsdjup.
Med högt tidsdjup menas områden där den historiska funktionen
och karaktären består och är läsbar. Områden med lägre tidsdjup är
områden där historiska läsbara sammanhang är svaga eller saknas.
I detta projekt har Häradsekonomiska kartan från 1860-talet,
Generalstabskartan från 1870-talet och ekonomiska kartor från
1950- och 1970-talet, samt ett antal modernare kartor använts.
Den historiska landskapskaraktäriseringen redovisas i en karta
med områden med olika tidsdjup markerade. Att ett område har
ett tidsdjup från till exempel 1870 innebär att markanvändningen
i stort sett är den samma som idag som den var under 1870-talet
och att landskapets karaktär från denna tidsperiod är läsbar i
dagens landskap. I områden där tidsdjupet är högt på grund av
en kontinuerlig markanvändning men påverkat av mer sentida
utveckling används en skraffering eller ”blandning” av två
tidspersioder för att illustrera karaktären. Exempel på sådana
områden är de västra delarna av Lejondals naturreservat och
mosaiklandskapet strax norr och öster om verksamhetsområdet.

1950-tal
1950/1970-talet
1970-talet
1970/1990-talet
1990-talet
2010-talet

Source: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA,
USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Storskaliga byggnader och modern karaktär i Brunna verksamhetsområde.
Kartan visar områden med olika tidsdjup i landskapet kring planområdet, tillsammans med registrerade kulturhistoriska
lämningar och historiska vägsträckningar. Planområdet är markerat i svart. Områden med högt tidsdjup kring Lejondalssjön
och mosaiklandskapet kring Västra Ryd sammanfaller med en högre koncentration av registrerade arkeologiska lämningar
historiska vägsträckningar.

Äldre och mer småskalig karaktär i Brunna verksamhetsområde jämfört med dagens nybyggnadsområde.
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Landskapets tidsdjup
Landskapet kring planområdet har haft en snabb förändringstakt
de senaste 50 åren. En förändring som påverkat landskapet
mycket är byggandet av E18 som har skapat en barriär mellan
områdena norr och söder om denna, med försämrad tillgänglighet i
nordsydlig riktning och bullerpåverkan som följd. Utbyggnaden av
verksamhetsområdet Brunna är den största drivkraften i landskapets
förändring. Området började bebyggas med verksamheter under
70-talet vilket utökades ytterligare under 90-talet. Under 90-talet
anlades också golfbanan på delar av fastigheten Tång 2:5.
Golfbanan bestod tidigare av jordbruksmark och skogspartier.
Delar av skogspartierna på golfbanan har ett högt tidsdjup då dessa
sparades vid anläggandet av banan. Det läsbara tidsdjupet är dock
inte lika högt då golfbanans övergripande karaktär domineras av
moderna inslag såsom välklippta gräsmattor, greener och bunkrar.
Den största förändringen har skett de senaste 10 åren Under denna
period har verksamhetsområdets yta mer än fördubblats, se karta
Landskapets tidsdjup. Storleken på byggnaderna har också ökat
avsevärt under de senaste tio åren vilket bidrar till en ökad kontrast
till det mer småskaliga jordbrukslandskapet som funnits på platsen
tidigare.
Den sparade byggnaden från gården Tång är integrerad i golfbanan.

Livgardets och det militära övningsområdets etablering har
bidragit till förändringar i landskapet norr om planområdet.
Dessa förändringar innefattar begränsningar i tillgänglighet,
byggande av skjutbanor, omdragningar av vägar och att gårdar
försvunnit. Nämnda förändringar är dock relativt små jämfört med
utbyggnaden av verksamhetsområdet och byggandet av motorvägen.

Äldre bebyggelse längs Tångvägen.

Den historiska läsbarheten är hög bland annat kring Lejondalssjön
och Örnässjön samt i mosaiklandskapet kring Västra Ryd. En del
historiska vägsträckningar finns kvar och det finns även exempel
på hur byggnader placerades på gränsen mellan den högre belägna
skogsmarken och de öppna dalgångarna. Exempel på detta är husen
norr om Enköpingsvägen mitt emot Bro Pendeltågsdepå. Ett annat
exempel på samma byggnadsplacering är torpmiljön vid Brokmyran
som omnämns i kommunens kulturmiljöprogram. Platsen har flera
bevarade torp men är visuellt påverkad av verksamhetsområdet i
dalgången ca 350 meter bort. Detaljplanen bedöms inte påverka
torpmiljön i någon större utsträckning då siktlinjerna är riktade åt
ett annan håll (söderut) och skogspartier skymmer dessutom sikten
mellan planområdet och torpmiljön.
Skogen i och intill Lejondals naturreservatet, som sköts som
rationellt skogsbruk, har en lägre historisk läsbarhet än miljöerna
närmare sjön. Buller från motorvägen har negativ påverkan
på rekreationsvärdena i skogsområdena nära vägen. Områden
med högt tidsdjup kring Lejondalsjön bedöms inte påverkas av
exploateringen av Örnäs 1:22 och del av Tång 2:5 på grund av att
skogen öster om sjön skymmer sikten och avståndet är för långt för
Vy från torpmiljön Brokmyran åt söder. Verksamhetsområdet är väl synligt nere i dalgången och påverkar miljön vid torpen.
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Vy från torpmiljön Brokmyran åt väster. Sikten mellan torpmiljön och planomårdet skyms av en höjdrygg och vegetation.

att det ska finnas risk för bullerpåverkan.
Historiska spår från gården Tång (som i vissa historiska kartor
kallas Garpeboda) finns kvar på golfbanan. En byggnad från gården
är bevarad och vägen från parkeringen norrut går i en gammal
sträckning. Den historiska läsbarheten är dock svag då resten av
gården och dess koppling till det omgivande landskapet ersatts av
golfbanan. Exploateringen av planområdet försvagar den redan
svaga läsbarheten ytterligare.
Sammanfattningsvis bedöms exploateringen av Tång 2:5 inte
bryta någon historisk karaktär eller ge någon större negativ
påverkan på befintliga kulturmiljövärden sett ur ett övergripande
landskapsperspektiv. Påverkan på enskilda fornlämningar har
inte undersökts i denna studie utan det är fornlämningarnas
landskapssammanhang och den historiska läsbarheten som
fokuseras här. Exploateringen blir en utökning av det befintliga

verksamhetsområdet Brunna på mark som idag inte har något
högt läsbart tidsdjup. De viktigaste läsbara historiska elementen
i utredningsområdet påverkas inte av exploateringen då de ligger
tillräckligt långt bort eller skärmas av från planområdet genom
höjdryggar och/eller vegetation.
Den nya bebyggelsen kommer dock att göra att den buffert som
golfbanan idag utgör mellan verksamhetsområdet och Lejondals
naturreservat samt mosaiklandskapet norr om golfbanan försvinner,
och bidra till att öka den redan snabba förändringstakten i
landskapet.

10

Beskrivning av karaktärsområden
Livgardets skogslandskap
Landskapet i norra delen av utredningsområdet består till största
del av vidsträckta skogsområden Det ingår helt i en av de höjdryggar som går genom utredningsområdet.
Kungsängens garnison, med arméförbandet Livgardet, är belägen
i området och präglar på flera sätt landskapets karaktär. Genom
skogsområdena går ett småskaligt och slingrande vägnät och
skyddsobjekt, som exempelvis skjutbanor, skapar mindre öppningar
i det slutna landskapet.
Övningsverksamheten som garnisonen medför begränsar tillgängligheten till skogen och förbandets skjutövningar påverkar ljudmässigt
hela utredningsområdet. Gränsen mellan den slutna skogen och
angränsande, öppnare landskap är ofta tydlig.

Planområde

Karaktärsområdet är skogsbeklätt redan på den häradsekonomiska kartan från 1860-talet. På samma karta är tre gårdar, Stålboda,
Råbäck och Brändtorp utmarkerade i karaktärsområdets östra del.
Stålboda och Råbäck låg på den plats som sedan 1970-talet och
fram till idag är skjutbana. Alla tre gårdar är idag borta. Förutom
skjutbanan och ett antal andra mindre militära anläggningar som
tillkommit under 70-talet är kraftledningsgatan ett modernt inslag i
karaktärsområdet.
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Beskrivning av karaktärsområden
Livgardets mosaiklandskap
Mosaiklandskapet i utredningsområdets nordöstra del är även det
präglat av Kungsängens garnison. Övningsverksamheten gör att det
småskaliga vägnätet som går genom landskapet under vissa tider
inte är tillgängligt. Vissa gårdar och byggnader i landskapet används
av Livgardet.
Livgardets mosaiklandskap är till stor del beläget i en av de
dalgångar som går genom utredningsområdet. Det öppna
småkuperade landskapet breder ut sig mellan slutna skogspartier
som ibland är högt belägna. Bebyggelse som gårdar och torp
hittas i brynen mellan blandningen av skogspartier, odlings- och
betesmarker.

Planområde

Landskapet i karaktärsområdet har ett högt tidsdjup.
Markanvändningen, flera vägsträckningar och vissa bebyggelselägen
har kontinuitet från åtminstone mitten på 1800-talet. Området
har också ett större antal registrerade arkeologiska lämningar och
platser med hög historisk läsbarhet som Västra Ryds kyrka med
omgivning. I karaktärsområdet ligger också torpmiljön Brokmyran
som omnämns i kommunens fördjupade kulturmiljöprogram.
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Beskrivning av karaktärsområden
Sprickdal Lejondalssjön
Sprickdal Lejondalssjön är beläget i utredningsområdets västra del.
Sprickdalen sträcker sig från Lejondalssjön söderut under E18 och
bildar en smal remsa mellan två höjdryggar. Den smala formen
förstärker intrycket av landskapet som en dalgång. Ett småskaligt
vägnät med en tunnel under E18 ringlar sig genom landskapet.
Runt Lejondalssjön är verksamheten i landskapet präglad av
friluftsliv och rekreation. Lejondals naturreservat öster om sjön
används till motion, orientering, bad, jakt och fiske. Väster om sjön
ligger Lejondals Slott som är synligt från stora delar av landskapet.
Området runt slottet används bland annat för hästaktiviteter.
I landskapets södra delar blir dalgången smalare och gränsen
mellan de omgärdande skogbeklädda höjdryggarna och den
odlingspräglade dalgången är tydlig.

Planområde

Karaktärsområdet har ett högt tidsdjup till följd av kontinuerlig
markanvändning från mitten på 1800-talet och på vissa platser
såsom vid området kring Lejondals slott ännu längre bak i tiden.
Lejondals slott med omgivande öppna marker utgör en viktig del
av områdets historiska läsbarhet, inklusive siktlinjer mot slottet och
herrgårdsbyggnaden från sjöns östra stränder. Viss igenväxning har
skett vid stränderna och motorvägen skär sedan 1970-talet igenom
det som tidigare var en sammanhängande dalgång.
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Beskrivning av karaktärsområden
Brunna verksamhetsområde
Verksamhetsområdet är uppdelat med ena hälften av området i en
av dalgångarna och andra på en av höjdryggarna. Områdets äldre
delar är belägna på höjdryggen och tomter och vägar följer till stor
del topografin. Här är bebyggelsen i jämförelse med den nyare delen
småskalig. Områdets nyare delar är belägna i dalgången och har en
mer storskalig karaktär. Stora delar av verksamheterna i dalgången
är ännu under konstruktion.

också ökat avsevärt under de senaste tio åren vilket bidrar till den
moderna karaktären och kontrasten till det omgivande landskapet.

Verksamhetsområdet är synligt från flera delar av utredningsområdet. Byggnader nära E18 planeras att bli något högre än de i norra
delen av området. Ett av utredningsområdets landmärken, en industriskorsten, finns i verksamhetsområdet. Skorstenen är synlig från
flera delar av utredningsområdet. Även vägnätet är under utbyggnad
och har en storskalig karaktär.

Planområde

Området följer E18:s sträckning genom utredningsområdet
och avgränsas i övrigt, på ett relativt tydligt sätt, av Lejondals
naturreservat, GolfStar Kungsängen och det mosaikpräglade
dalgångslandskapet.
Området började bebyggas med verksamheter under 70-talet och
detta utökades ytterligare under 90-talet. De senaste 10 åren har
den största förändringen skett, under denna period har verksamhetsområdets yta mer än fördubblats och brett ut sig delvis norrut
men framförallt längs med E18. Storleken på byggnaderna har
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Beskrivning av karaktärsområden
Kungsängens golfbana
Golfbanan, GolfStar Kungsängen, utgörs av både dalgång och
höjdrygg och har en skiftande topografi där höjderna i landskapet
ibland består av slutna skogspartier. Höjdryggen var tidigare en
del av den skog där Lejondals naturreservat finns idag. Innan
golfbanans anläggning var dalgången uppodlad. Golfbanan gränsar
söderut till verksamhetsområdet och är annars inkilad mellan öppet
mosaiklandskap och slutet skogslandskap. Genom golfbanan rör
sig, bortsett från golfspelare, ibland människor som tar sig till och
från badplatsen vid Lejondalssjön på den grusade gångväg som även
går genom naturreservatet.
Golfbanan har en väldigt specifik karaktär med tidsdjup från
90-talet. Inslag av högre tidsdjup finns i form av skogsdungarna och
de lämningar av gården Tång som finns kvar i form av en byggnad
ute på golfbanan. Trots dessa inslag bedöms karaktären som helhet
som modern då den anlagda golfbanans karaktär dominerar.

Planområde
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Beskrivning av karaktärsområden
Lejondal/Örnäs naturreservat
Skogsklädd och relativt låg höjdrygg som går i nordsydlig riktning
genom stora delar av utredningsområdet. Karaktärsområdet
innefattar hela Lejondals naturreservat (i norr) och stora delar av
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat (i sydost) och gränsar till både
Lejondalssjöns och Örnässjöns sprickdalar. Höjdryggen består
av en mjukt och småskaligt ondulerande platå där kanterna ner
mot omgivande dalar har en tydlig lutning men utan branter eller
förkastningar. Gränsen till intilliggande karaktärsområden är ofta
tydlig. Skogen består till största delen av tallskog, med inslag av
lövträd och gran. Karaktären på skogen är omväxlande. Från
urskogskaraktär med olikåldriga träd, vindfällor, död ved och ett
större spektrum av trädarter till homogen produktionsskog av
tall respektive gran i olika faser av utveckling. Även områden med
nyliga slutavverkningar finns främst inom området norr och söder
om E18. Områdena närmast E18 är starkt påverkade av bullret från
motorvägen som sedan långsamt avtar ju längre in i skogen man
befinner sig.

Karaktärsområdet är viktigt för rekreation, friluftsliv och motion.
Vandringsleder genomkorsar området och motionsslingor
finns främst i respektive naturreservat, med utgångspunkt
från besökscentra och parkering. Även jakt, orientering och
svampplockning är viktiga i karaktärsområdet, men då oftast längre
bort från naturreservatens besökscentra. Inom området finns en
småskalig vägstruktur, det finns inte så mycket bebyggelse men
enstaka hus och smågrupper av hus finns nära karaktärsområdets
kanter främst i södra delen.
Karaktärsområdet har varit skogbeklätt sedan mitten på 1800-talet.
Stora delar sköts idag som rationellt skogsbruk, vilket minskar den
historiska läsbarheten tillsammans med buller från motorvägen
i delarna närmast vägen. Den historiska läsbarheten är högre
närmare Lejondalsjön. De senaste 30 åren har golfbanan och nya
bostadsområden omvandlat områden som tidigare tillhörde detta
karaktärsområde. Viss igenväxning har skett vid stränder och
motorvägen skär sedan 1970-talet igenom det som tidigare var en
sammanhängande dalgång.
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Planområde

Beskrivning av karaktärsområden
Örnässjön
Karaktärsområdet har en lantlig, relativt ålderdomlig och
herrgårdsbetonad prägel. Det sträcker sig genom en tydlig dalgång
som består av sjön, öppna hästhagar på tidigare åker samt gamla
betesmarker och skogspartier med uppvuxna löv- och ädellövträd.
Här finns även karaktärsgivande stora solitära ekar. Utblickarna
över sjön och de öppna hagmarkerna upplevs som långsträckta
och avbryts i de flesta väderstreck utom i nordost av de skogklädda
kanterna på Lejondal/Örnäs skogslandskap. Bebyggelsen består
av en större gård där ekonomibyggnaderna ligger separerade
från en herrgårdsliknande mangårdsbyggnad med en allé, en
äldre småskalig industri – den så kallade Syltfabriken med sin
tegelskorsten och enstaka bostadshus i den nordöstra delen.
Området norr om sjön är starkt präglat av den ridverksamhet
som sker på gården idag. Åtkomst till området sker främst genom
vägport under E18 från Brunna verksamhetsområde. Området är
som helhetlantligt och ålderdomligt vilket utgör en skarp kontrast
till Brunna verksamhetsområde.

är starkt begränsad på grund av hästhagarna, Syltfabriken och
mangårdsbyggnaden.
Landskapet kring Örnässjön har till stora delar lång kontinuitet i
markanvändningen och ett högt läsbart tidsdjup. Området kring
ridhuset och syltfabriken har haft en snabbare förändringstakt och
är också mycket påverkat av buller från motorvägen, vilket gör att
det läsbara tidsdjupet här är något lägre. Bostadsområdet kring
Husbyvägen väster om sjön har också en högre förändringstakt med
nybyggnation under framförallt 1970- och 1990-talet.
Planområde

E18:s trafik, med sina snabba rörelser och buller påverkar området
närmast motorvägen. Brunna verksamhetsområde syns också tydligt
från området kring Örnäs gård och Syltfabriken.
Vägnätet är småskaligt och används som motionsspår och ridvägar.
Kring Örnäs gård finns även ett väl utbyggt nät av ridvägar.
Åtkomsten till områdena runt vägnäten, som exempelvis Örnsässjön
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Beskrivning av karaktärsområden
Brunna bostadsområde
Bostadsområdet är beläget i östra delen av utredningsområdet.
Det gränsar till verksamhetsområdets äldre delar och tillhör
samma höjdrygg. Bostäderna skiftar i utformning från småhus,
radhus och mindre lägenhetshus. I området finns också en skola.
Bostadsområdet utgör den östligaste bebyggda delen av Brunna och
landskapet övergår sedan österut i sprickdal.
Norra Brunna uppfördes under 1970-talet och har tidstypiska
karaktärsdrag för ett villaområde byggt vid denna tid såsom tät och
regelbunden bebyggelse organiserad gruppvis efter byggnadstyp.
Södra delen av Brunna byggdes något senare.
Planområde
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Beskrivning av karaktärsområden
Norrboda bostadsområde
Bostadsområde med främst villor och parhus invid vattentornet,
som är det stora landmärket i utredningsområdet. Bostadsområdet
är högt beläget på en skogklädd höjdrygg och är relativt skyddat
trots sin närhet till E18. Karaktären utgörs av svängda lokalgator
utan återvändsgator som kantas av en ny småhusbebyggelse utan
uppväxta trädgårdar. Området omgärdas av barrskog, vilket gör att
utblickarna är få.
Bostadsområdet i Norrboda började byggas under 2000- och
2010-talet med villor och parhus väster om Pettersbergvägen och
har efter det kompletterats med bostads- och verksamhetsbebyggelse
öster om vägen.

Planområde
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Rekreation och friluftsliv
Vandringsled 29 km
Grusad gångväg 3,1 km
Strövstig 5,5 km
Elljusspår 3 km
Motionsspår 6 km
Motionsspår 3 km
Motionsspår 1 km
Hästaktivitet

Stig

Fiske

Ridled

Café
Badplats

Naturreservat

Höghöjdsbana
(framtida)

Sjönära område

Friluftsliv
Motion

Kolonistugeområde

Golf

Golfbana
Orientering

Stall och ridstigar

Planområde

Jakt

Grön koppling

E18

Hästaktivitet

Hästaktivitet

Koloniverksamet

I väster avgränsas planområdet av Lejondals naturreservat som har
stor betydelse för besökare och kommuninvånare. Besökare kommer
framförallt från Bro på grund av vägdragningen som gör det
lättillgängligt från samhället. Inom naturreservatet finns Hällkana
friluftsgård med parkering och friluftsbad som är en mötesplats
för friluftsliv och turism. Ett elljusspår och ett antal stigar finns i
området. Stigen som kommer närmast planområdet är 5,5 km lång
och löper från norra till de södra delarna av naturreservatet. Från
stigens södra delar kommer byggnaden inom planområdet troligen
att bli synlig mellan träden. Denna del av stigen och den södra delen
av naturreservatet kommer troligen också bli påverkade av buller
och ljus från planområdet.
Vintertid är en skridskoslinga plogad på sjön och det finns anlagda
skidspår i motionsspåret. Fiske förekommer också i Lejondalssjön.
Andra aktiviteter i naturreservatet är orientering, svampplockning
och jakt. Det finns planer på en höghöjdsbana i naturreservatet i
närheten av friluftsgården.
Vandringsleden Upplands-Broleden går genom Lejondals
naturreservats västra delar och binder ihop Lejondals naturreservat
med Lillsjön-Örnässjön naturreservat. Naturreservatet kring LillsjönÖrnässjön har ett antal motionsspår och stigar samt vindskydd. En
badplats finns vid Lillsjön, utanför utredningsområdet. Förutom
via Upplandsbroleden finns en koppling mellan Lillsjön-Örnässjöns
naturrservat via en tunnel under E18 till verksamhetsområdet
Brunna, annars utgör E18 en stark barriär mellan rekreations- och
friluftsområdena norr respektive söder om motorvägen.

Friluftsliv

Motion

Planområdet nyttjas idag till rekreation i form av golfspel för
betalande golfspelare. Golfbanan har idag två 18-hålsbanor och det
spelas ca 20 000 rundor/år. Golfbanan har varierad terräng med
inslag av äldre skogspartier. Genom golfbanan och vidare västerut
går en grusad gångväg som leder till en badplats vid Lejondalssjön.

1 km

Hästverksamhet finns både norr om Lejondals slott (Lejondals
ryttarförening) och norr om Örnässjön (Örnäs gård).
Planområdet ligger inom ett område som definieras som en grön kil i
det regionala utvecklingsprogrammet (RUFS)
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Siktlinjer
Stor synlighet
Mindre del synlighet
Ej synligt
Ungefärligt planområde
Växtridåer att spara

Exploateringen och framförallt dess högdel, bedöms bli partiellt
synlig från omgivande karaktärsområden. Främst gäller detta
Lejondal/Örnäs skogslandskap, Örnässjön, Kungsängen golfbana och
Livgardets mosaiklandskap.
Exploateringen ligger 8-9 m högre än befintlig exploatering inom
planområdet. Båda dessa större byggander blir 16 m höga men den
nya exploateringen har även en högdel om 30 m vilket gör att det
inte går att effektivt skärma av med nya trädridåer på längre håll
(exempelvis från Örnässjön och Livgardets mosaiklandskap). Det
är viktigt att mycket av den befintliga växtligheten i omgivningarna
strax utanför planområdet lämnas kvar. Genom att behålla och
värna dagens växtridåer kommer de nya byggnaderna ha lägre
visuell påverkan. Om växtridåer tas bort kan detta leda till att
exploateringen blir väl synlig från områden där den idag inte syns
alls. Detta är framförallt negativt för karaktärsområdena Lejondal/
Örnäs skogslandskap och Örnässjön. Risk finns att skog avverkas
inom naturreservatet vilket gör planeringsförslaget mer exponerat från
naturreservaten.

4
1

2

Årstidsväxlingarna påverkar synligheten i området vid lövfällning.
Många kantzoner till skogsbeklädda områden samt träd i dalgångarna
består av lövträd som björk, asp och ek. Under höst, vinter och tidig
vår kommer dessa träd inte att hindra sikten mot planområdet, vilket
gör att byggnaderna kommer bli mer synliga. Detta gäller främst
från området söder om planområdet och E18 kring Örnäs gård och
Lillsjön samt Örnässjöns naturreservat. Hur stor synligheten blir är
inte utrett då platsbesök genomfördes under juni månad.

3
1 km

1

Exploateringen blir mycket synlig från Brunna verksamhetsområde
och motorvägen. Då de nya byggnaderna blir del av ett befintligt
periurbant eller infrastrukturbundet landskap antas de inte påverka
upplevelsen från verksamhetsområdet eller motorvägen nämnvärt.

2
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3

4

Kompensationsåtgärder

Generellt är det önskvärt behålla så mycket av den befintliga
grönstrukturen som möjligt. I de fall man måste prioritera så
föreslås att hellre satsa på ett sammanhängande grönområde, än
att spara spillror från ett flertal grönområden. Det samma gäller
för specifika kompensationsåtgärder. Bättre med ett färre antal
kompensationsåtgärder som genomförs väl och med hög kvalitet
över tid, än ett större antal kompensationsåtgärder genomförs
med lägre ambitionsnivå.

Murar och anpassad belysning

De två viktigaste kompensationsåtgärderna presenteras först och
de har som syfte att minska den nya etableringens påverkan på
naturreservatet och dess rekreation samt friluftsliv.

Då en stor mängd trafik kommer frekventera ICA:s anläggning
under stora delar av dygnet och under hela året föreslås att vägar
och körområden som vätter mot naturreservatet avgränsas. Detta
kan exempelvis göras med en mur, som förhindrar att fordonens
ljuskällor riktas mot naturreservatet. Denna åtgärd är speciellt
viktigt för årets mörkare period samt gryning och skymning. Då
även stora strålkastare lyser upp verksamhetsområdet föreslås det
att denna belysning anpassas för att så lite light pollution som
möjligt når naturreservatet. Materialitet och kulör på fasader mot
naturreservatet ses över.

Brynzon

Trädridåer och ängsmark

När denna utredning görs antas det att dagvattendammarna
anläggs inom planområdets västra del – oavsett läge på byggnad.
Kompensationsåtgärden fungerar för båda lägena, men passar
bäst till nord-sydlig orientering. Kompensationsåtgärden går
ut på att minska synligheten inifrån naturreservatet ut mot
ICA:s anläggning, addera viktiga ekologiska funktioner och
fungera som en övergång till naturreservatet. Brynzonen går
från dagvattendammarnas strandzon och intilliggande öppna
gräsmarker som är viktiga för salamandrars och grodors
födosökande, till buskzon och vidare till mer bärande ädellövträd.
Brynets buskzon och trädzon ska gärna vara 30 m brett och ha en
långsiktig skötselplan.

Denna kompensationsåtgärd innefattar att i den mån det är
möjligt spara befintliga trädridåer längs planområdets södra
gräns. Utöver detta plantera slänter eller impedimentsytor inom
planområdet med träd som finns i omgivningen som tall, björk,
asp, ek, samt anlägga en ny trädridå i östra delan av planområdet
intill Garpebodavägan. Nyanöäggning och bibehållande av
trädridåer görs för att mjuka upp byggnadernas stora volymer och
få dem att landa bättre i landskapet. Ytor som kan som planteras
men där träd inte passar besås med ängsväxter för ökad ekologisk
funktion (exempelvis födosök för pollinerande insekter). I ruffen
ut mot skogen finns idag en seminaturlig miljö med ängsväxter.
Tanken är att ny ängsmark ska komplettera och/eller ersätta den
som finns idag.

I denna kompensationsåtgärd är tidsaspekten också viktig.
Inom Häradsallmänningen bedrivs traditionellt skogsbruk
utan större ekologiska hänsyn. Det är alltså inte osannolikt att
framtida slutavverkningar kan komma att ske hela vägen ut till
fastighetsgränsen mellan Häradsallmänningen och ICA:s fastighet.
Förhoppningen är att brynet ska hinna växa till sig innan en
eventuell slutavverkning sker.

Vad gäller ängsvegetation på tak föreslås detta inte som
kompensationsåtgärd på grund av skötselaspekter och
att de attraherar fåglar vilket är önskvärt i närhet till
livsmedelshantering.
Ny entré Lejondals naturreservat

Det bör också nämnas att kommunen bör arbeta för förändrade
skötselplaner inom de delar av Häradsallmänningen som är inom
naturreservatets gränser. Det kan till exempelvis handla om att
spara trädridåer ut mot ICA:s anläggning. Viktigt att notera är
dock att även om detta går att genomföra kommer brynzonen att
behövas.

Denna kompensationsåtgärd gäller för entrén i sydost precis
intill ICA:s fastighet. Åtgärden innefattar att utifrån den
befintliga parkeringen och informationsskylten förstärka och
förtydliga entrén till naturreservatet och samtidigt få den att
kontrastera och särskilja sig mot ICA:s intilliggande anläggning.
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Gestaltningsåtgärderna kan vara relativt enkla, men ska uppfylla
syftet att entrén till Lejondals naturreservat ska vara väl synlig,
välordnad, skapa orienterbarhet och inte vara alltför underordnad
ICA:s intilliggande anläggning. Även kompletterande skyltning
bör ingå i utformandet av den nya entrén.

Siktlinjer - efter åtgärder
Stor synlighet
Mindre del synlighet
Ej synligt
Ungefärligt planområde
Plats för markparkering och expansion

Växtridåer att spara
Tillskapade växtridåer eller bryn

Trafikstyrning

Cross docking

(+25)

(+38)
(+28)
(+30,5)

(+35)
Skala 1:4000 (A3)

Slänt

Fastighetsgräns
Ungefärlig plangräns

Trädzon

CFC

Naturvärdesklass 3
Naturvärdesklass 4
Rödlistad art

Alt A

Signalart
Skyddad art
0

400 m

Tång 2:5, Upplands Bro
Exploateringsskiss
2020 01 16

Typisk art

Under projektering

(+39)
Höglagerdel
30 m

Trafikstyrning

Cross docking

(+25)

P-däck
(2 plan)

(+28)
Skala 1:4000 (A3)

Slänt

Fastighetsgräns
Ungefärlig plangräns

Trädzon

CFC

Naturvärdesklass 3
(+39)

1 km

(+30,5)

Naturvärdesklass 4
Rödlistad art
Signalart
Skyddad art

0

400 m

Under projektering

Tillskapade nya bryn eller växtridåer längs planområdets västra
respektive östra sida minskar den visuella påverkan upplevd
inifrån Lejondals naturreservat, samt minskar antalet områden
där nya byggnader kan fåstor synligheten.. De föreslagna
placeringarna av byggnaden med högdel – antingen i nord-sydlig
riktning eller öst-västlig har olika påverkan, men skillnaderna
anses vara små.

Typisk art

Tång 2:5, Upplands Bro
Exploateringsskiss
2020 01 16

För- och nackdelar – olika placering av byggnad
Nord-sydlig riktning

Öst-västlig riktning

• Lång front mot Lejondal naturreservat och därmed risk för
ökad synlighet inifrån naturreservatet, samt större känslighet vid
avverkning på Häradsallmänningen.
• Byggnad kommer längre bort från naturreservatets gräns, vilket
ökar möjligheterna för att få plats med dagvattendammar, öppen
gräsyta och brynzon.
• Mindre bullerutbredning in i naturreservatet.
• Mindre exponering mot E18 då byggnaden får gaveln mot vägen.
• Byggnaden är bättre anpassad till den befintliga topografin.

• Större sy nlighet från E18, Brunna verksamhetsområde och
Örnässjöns karaktärsområde.
• Exponeringen mot naturreservatet blir mer koncentrerad.
Byggnad och trafik kommer överlag närmare, men på ett kortare
avsnitt på naturreservatsgränsen.
• Utrymme för två separata bryndelar finns. Det är negativt att
brynet delas upp, men samtidigt kan det göras djupare.
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Slutsats

Synlighet
Då omgärdande höjdryggar och växtridåer gör att exploateringen
av Tång 2:5 blir mycket synlig från E18 samt från Brunna
verksamhetsområde. Då exploateringen inte karaktärsmässigt
bryter mot dessa omgivningar antas påverkan bli låg.
Från intilliggande karaktärsområden som Lejondal/Örnäs
skogslandskap, Örnässjön, Livgardets mosaiklandskap och
Kungsängens golfbana blir exploateringen och främst högdelen
synlig, men ofta på långt avstånd. Ofta är det växtridåer utanför
planområdet som skymmer sikten. Här finns en stor risk med att
dessa växtridåer plötsligt försvinner. Kommunen äger en del, men
långt ifrån all den mark som dessa viktiga trädridåer står på.
Rekreation och friluftsliv
Rekreation och friluftsliv påverkas i låg grad utanför
planområdet, förutsatt att kompensationsåtgärderna genomförs.
Inom planområdet påverkas rekreation och friluftsliv i mycket
stor grad, då det förvandlas från golfbana till verksamhetsområde.
I det längre perspektivet, utanför de direkta effekterna av detta
exploateringsprojekt, finns dock större risker för rekreation och
friluftsliv. Det kan sammanfattas med de kumulativa effekter för
andra projekt och utvecklingsinriktningar som presenteras i FÖP
Kungsängen för området. Det innefattar ny avfart i höjd med
Tång 2:5, ny väg (parallell med E18) mellan denna nya avfart och
den i Bro, samt en ekodukt/sociodukt mellan Lillsjön-Örsnässjöns
naturreservat och Lejondals naturreservat. Exploateringen inom
utredningsområdet för denna rapport kommer fortsätta och
pressen på naturreservaten kommer fortsätta. Detta på grund av
ökad befolkningsmängd men även på grund av att skogsområdena
fortsätter att naggas i kanten. Det är alltså av stor vikt att
kopplingen mellan Lejondalssjöns naturreservat och LillsjönÖrnässjöns naturreservat bevaras och stärks.

tillräckligt långt bort eller skärmas av från planområdet genom
höjdryggar och/eller vegetation.
Den nya bebyggelsen kommer dock att göra att den buffert
som golfbanan idag utgör mellan verksamhetsområdet och
naturreservatet samt mosaiklandskapet norr om golfbanan
försvinner och bidra till den snabba förändringstakten i
landskapet.
Kompensationsåtgärder
Även om planområdet inte ligger på nybruten mark, så
försvinner den buffert som golfbanan tidigare utgjort
mellan verksamhetsområde och naturreservat. Gränsen
mellan verksamhet och naturreservat blir plötslig och
kompensationsåtgärderna syftar till att förstärka gränsen och till
och med försöka dölja exploateringen inifrån naturreservatet. De
syftar också till att vara ekologiskt funktionella som ersättning för
de miljöer och den växtlighet som försvinner vid exploateringen.
Eftersom ett flertal av de växtridåer som hindrar exploateringen
från att synas finns utanför planområdet så utgör brynet i väst
och växtridån i östra delen nyetableringar av växtzoner inom
planområdet. De är tänkta att förhindra full synlighet från
omgivningen i de fall andra växtridåer försvinner.

Kulturmiljö och tidsjup
Sammanfattningsvis bedöms exploateringen av Tång 2:5 inte
bryta någon historisk karaktär eller ge någon större negativ
påverkan på befintliga kulturmiljövärden. Observera att
påverkan på enskilda fornlämningar har inte undersökts i denna
studie. Exploateringen blir en utökning av det befintliga Brunna
verksamhetsområdet på mark som idag inte har något högt
läsbart tidsdjup. De viktigaste läsbara historiska elementen i
utredningsområdet påverkas inte av exploateringen då de ligger
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