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Svar på ledamotsinitiativ gällande att städa 
planer 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ledmotsinitiativet anses besvarat. 

Sammanfattning 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 december 2021 väckte 

Camilla Janson (S) för Socialdemokraternas räkning ett ledamotsinitiativ. 

Initiativet uppmärksammar svårigheterna vid bygglovsprövning i områden med 

äldre planer. För rättssäkra, moderna och likvärdiga processer och beslut i 

dessa frågor föreslår Socialdemokraterna att Samhällsbyggnadschefen får i 

uppdrag att prioritera och starta en genomgång och aktualisering av de 

detaljplaner och områdesbestämmelser som berörs. 

För närvarande finns cirka 220 gällande detaljplaner och områdesbestämmelser 

inom kommunen. Ungefär hälften av dem är över 30 år gamla. Synen på 

planers utformning har förändrats mycket under åren. Det finns därför ett stort 

antal planer som behöver ses över.  

Samhällsbyggnadskontoret planerar en genomgång av gällande planer för att 

bedöma vilka planer som är i behov av renovering samt att en bedömning görs 

vilka områden som bör prioriteras. Genomgången kommer omfatta både 

storleken på byggrätten, andelen prickmark och uppmärksamma eventuella 

riskfrågor såsom översvämningsrisker samt ras och sked. 

För att kontoret ska kunna arbeta med renovering av detaljplaner krävs att det 

avsätts en budget för detta. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2022 

 Camilla Jansons (S) ledamotsinitiativ den 1 december 2021  

 Samhällsbyggnadskutskottets beslut § 15 den 17 mars 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse tillhörande ärende KS 

21/0119, den 2 mars 2021 
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Ärendet 

Bakgrund 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 december 2021 väckte 

Camilla Janson (S) för Socialdemokraternas räkning följande ledamotsinitiativ:  

”I februari 2021 väckte Socialdemokraterna initiativ med anledning av 

problem med tolkningen av PBL och strandskyddslagstiftningen i 

områden med gamla detaljplaner och områdesbestämmelser.  

I kommunen finns många områden med gamla detaljplaner och 

områdesbestämmelser i omvandlingsområden som innehåller bestämmelser 

som inte är anpassade till dagens krav på boende. I dessa områden har 

utvecklats en ”kreativitet” bland de boende där mindre utbyggnader, tak över 

huvudutgång och uterum o.dyl. har utvecklats utan att man har ansökt om 

bygglov. Om då någon gör rätt och ansöker och får nej står Bygg- och 

miljönämnden inför problem som är svårlösta.  

Vad gäller områdesbestämmelser är problemen oftast att man vill bygga hus 

för permanentboende i tidigare fritidshusområden med områdesbestämmelser 

som inte tillåter den boyta som önskas. Kontorets förslag till beslut blir då 

oftast avslag då man följer gällande områdesbestämmelser.  

Nämnden försöker då tolka planerna och bestämmelserna på intentionerna i 

planerna och bestämmelserna och kommer då ofta till en mer tillåtande 

tolkning.  

Kontorets tjänstemän lägger ner ett stort arbete på att utreda ärendena 

professionellt där sedan annat beslut tages. Detta är inte effektivt arbetssätt.” 

” För rättssäkra, moderna och likvärdiga processer och beslut i dessa 

frågor föreslår Socialdemokraterna att Samhällsbyggnadschefen får i 

uppdrag att prioritera och starta en genomgång och aktualisering av de 

detaljplaner och områdesbestämmelser som berörs. 

Visst arbete pågår redan men vi föreslår att man gör en koncentrerad och 

förenklad process som är mer anpassad till att komma över ovan beskrivna 

problem.” 

Renovering av detaljplaner 

Renovering av detaljplaner kan ske på två sätt. Antingen görs en planändring 

eller görs en ny detaljplan.  

Planändring 

En planändring är enklare då den gällande planen fortsätter att gälla, men att 

vissa bestämmelser läggs till, tas bort eller ändras. För att kunna göra en 

planändring behöver syftet på planen vara oförändrat. Det går inte heller att 

ändra användningen vid en planändring. Prövningen av en planändring 

omfattar bara de bestämmelser som ändras.  
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En planändring kan vara olika komplicerad beroende på vilka ändringar som 

föreslås. Det är enklare att göra en ändring om plankartan inte behöver 

revideras. Mindre ändringar kräver oftast ett mindre omfattande underlag, 

medan stora ändringar är lika komplicerat som att ta fram en ny detaljplan. 

Processen för att göra en planändring är densamma som för att ta fram en ny 

detaljplan. 

Ny detaljplan 

I vissa fall är det inte lämpligt att göra en planändring. Då är alternativet att 

göra en ny detaljplan. Anledningar till att göra en ny detaljplan kan vara att 

ändringen är för stor eller att syftet för planen är annorlunda än gällande plan. 

Att exempelvis göra en plan för permanentbebyggelse när gällande plan 

medger fritidsbebyggelse kan vara en sådan.  

När en ny detaljplan tas fram i områden inom 100 meter (i vissa fall även 300 

meter) från stranden innebär det att strandskyddet återinfaller och ett 

upphävande måste prövas igen. Detta har främst betydelse på stora fastigheter 

eller obebyggda fastigheter. 

Budget 

För att kontoret ska kunna arbeta med renovering av detaljplaner krävs att det 

avsätts en budget för detta. Övriga planuppdrag finansieras via exploatörer. 

Planrenoveringar finansieras genom att planavgift tas ut när fastighetsägare 

ansöker om bygglov. Planavgiften kommer alltså in efter att planen är färdig. 

Omfattningen och antalet bygglov i ett område har betydelse för om en plan 

finansieras i efterhand. 

Om Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt ska arbeta med ett större antal 

renoveringsplaner kommer det att påverka budgetutfallet. Idag ska 

verksamheten vara självfinansierad, vilket gör att det finns ett väldigt litet 

utrymme för att arbeta med renoveringsplaner. 

Översyn av gällande planer 

För närvarande finns cirka 220 gällande detaljplaner och områdesbestämmelser 

inom kommunen. Ungefär hälften av dem är framtagna enligt Byggnadslagen 

och resten enligt Plan- och bygglagen, dvs över 30 år gamla. Synen på planers 

utformning har förändrats mycket under åren både gällande storleken på 

byggrätt och hur bebyggelsen ska begränsas. Det finns därför ett stort antal 

planer som behöver ses över. De områden som har uppfattats om mest 

angelägna finns det uppdrag för och arbete med dessa planer pågår. Utöver 

detta finns det flera planer som uppmärksammas som föråldrade i samband 

med ansökningar om bygglov.  

Samhällsbyggnadskontoret planerar en genomgång av gällande planer för att 

bedöma vilka planer som är i behov av renovering samt att en bedömning görs 

vilka områden som bör prioriteras. Genomgången kommer att omfatta både 

storleken på byggrätten, andelen prickmark och uppmärksamma eventuella 
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riskfrågor såsom översvämningsrisker samt ras och sked. Utredningen kommer 

belysa vilka planer som kan ändras och vilka som behöver ersättas. 

Genomgången är också kopplad till digitaliseringen av gällande planer.  

Barnperspektiv 

Beslutet får indirekt betydelse för barns livsmiljöer beroende ifall detaljplanen 

ändras i ett område. 

 

 

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

 

 

Bilagor 

1. Camilla Jansons (S) ledamotsinitiativ den 1 december 2021  

Beslut sänds till 

 Initiativtagaren 
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Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) 
gällande städa planer 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att prioritera och starta en genomgång 
och aktualisering av de detaljplaner och områdesbestämmelser som berörs.  

Visst arbete pågår redan men vi föreslår att man gör en koncentrerad och 
förenklad process som är mer anpassad till att komma över ovan beskrivna 
problem. 

Sammanfattning 

Vid Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 1 december 2021 väcker 

Camilla Janson (S) för Socialdemokraternas räkning följande ledamotsinitiativ: 

”I februari 2021 väckte Socialdemokraterna initiativ med anledning av 

problem med tolkningen av PBL och strandskyddslagstiftningen i 

områden med gamla detaljplaner och områdesbestämmelser. 

I kommunen finns många områden med gamla detaljplaner och 

områdesbestämmelser i omvandlingsområden som innehåller bestämmelser 
som inte är anpassade till dagens krav på boende. I dessa områden har 
utvecklats en ”kreativitet” bland de boende där mindre utbyggnader, tak över 

huvudutgång och uterum o.dyl. har utvecklats utan att man har ansökt om 
bygglov. Om då någon gör rätt och ansöker och får nej står BMN inför 

problem som är svårlösta.  

Vad gäller områdesbestämmelser är problemen oftast att man vill bygga hus 
för permanentboende i tidigare fritidshusområden med områdesbestämmelser 

som inte tillåter den boyta som önskas. Kontorets förslag till beslut blir då 
oftast avslag då man följer gällande områdesbestämmelser. 

Nämnden försöker då tolka planerna och bestämmelserna på intentionerna i 

planerna och bestämmelserna och kommer då ofta till en mer tillåtande 
tolkning. 

Kontorets tjänstemän lägger ner ett stort arbete på att utreda ärendena 
professionellt där sedan annat beslut tages. Detta är inte effektivt arbetssätt. 
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Svar på initiativet var: 

”I en genomgång av de områden som stämmer in på beskrivningen kan 
konstateras att en del av dessa planer redan är aktuella för ändringar. I en del 

andra områden kan det konstateras att det finns en efterfrågan på just de 
åtgärder som tas upp i ledamotsinitiativet. Planavdelningen delar bilden att 
det finns ett flertal äldre planer i kommunen där det finns ett behov av att 

ändringar för att de ska anpassas till moderna förhållanden, så kallad 
planrenovering, men i dagsläget har inte avdelningen resurser att arbeta med 

fler än de planer där uppdrag finns för ändring. Det pågår på planavdelningen 
ett arbete med att ställa om till en digital detaljplaneprocess. En omfattande 
översyn av äldre detaljplaner kan med fördel göras i samband med att äldre 

detaljplaner digitaliseras”. 

För rättssäkra, moderna och likvärdiga processer och beslut i dessa frågor 

föreslår Socialdemokraterna att  

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att prioritera och starta en genomgång 
och aktualisering av de detaljplaner och områdesbestämmelser som berörs.  

Visst arbete pågår redan men vi föreslår att man gör en koncentrerad och 
förenklad process som är mer anpassad till att komma över ovan beskrivna 

problem.” 

Beslutsunderlag 

 Camilla Jansons (S) ledamotsinitiativ den 1 december 2021 

 

Beslut sänds till 

 Initiativrättstagaren 
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Aktualisering av planprioritering kvartal 2, 2022 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att arbetet med detaljplaner under kvartal 2 

2022 och tills nästa beslut, ska ske efter den planprioritering som finns 

redovisad som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt på Samhällsbyggnadskontoret har ett 

stort antal ärenden att hantera. Intresset för att exploatera mark är stort och 

trycket från olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Det är 

angeläget att tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell 

och offentlig service. Det finns för närvarande 63 detaljplaneprojekt inklusive 

de delområden som pekats ut i omdaning Bro. Det finns inte tillräckligt med 

resurser på Samhällsbyggnadskontoret för att arbeta med samtliga ärenden 

samtidigt.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året för att 

löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser under den 

närmaste tiden. 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till aktualisering av planprioritering 

den 17 maj 2022 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om planprioritering 2022-02-02 § 3 

Ärendet 

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt på Samhällsbyggnadskontoret har ett 

stort antal ärenden att hantera. Intresset för att exploatera mark är stort och 

trycket från olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Det är 

angeläget att tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell 
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och offentlig service. Det finns för närvarande 63 detaljplaneprojekt inklusive 

de delområden som pekats ut i omdaning Bro. Det finns inte tillräckligt med 

resurser på Samhällsbyggnadskontoret för att arbeta med samtliga ärenden 

samtidigt.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året för att 

löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser under den 

närmaste tiden. 

För att tydliggöra hur många projekt som det för närvarande finns kapacitet för 

har prioriteringslistan ändrats, så att det tydligt framgår vilka projekt som är 

aktiva, köar eller är vilande.  

Prioriteringsnivåer 

Nivåerna för prioritering av detaljplaner är:  

Prioritet 1: Högsta prioritet och de projekt som kontorets resurser främst ska 

koncentreras till. Här finns det möjlighet att använda mer resurser för att hålla 

en högre hastighet och undvika att projektet står still. 

Prioritet 2A: Planer som är prioriterade att arbeta med när det finns tid i högre 

prioriterade projekt. De planer som ligger ovanför det röda strecket handläggs 

aktivt. Övriga planer står i kö för att påbörjas. Projekten ligger i fallande 

prioriteringsordning, dvs det projekt som ligger direkt under den röda linjen är 

det projekt som lyfts upp härnäst när resurser finns tillgängliga. 

Prioritet 2B: Planer av enklare karaktär där det inte finns någon exploatör, 

frimärksplaner samt enklare ändringar av detaljplaner. Planer som är mindre 

tidskritiska och mindre resurskrävande. Dessa planer arbetas endast med när 

det finns resurser och mindre pauser i högre prioriterade projekt. 

Prioritet 3: Vilande planer som inte arbetas med. Dessa planer har antingen ett 

begränsat allmänvärde och får stå tillbaka vid tillfällen av resursbrist. De kan 

också av olika anledningar vila i väntan på besked utan vilka arbetet inte kan 

komma vidare. 

Prioritet 4: Dessa planer handläggs inte aktivt då förutsättningarna ändrats och 

de antingen behöver omformuleras eller avslutas. 

Planbesked: Sist i planprioriteringen redovisas en lista över inkomna 

förfrågningar eller diskussioner som kan leda till kommande uppdrag. 

I prioriteringslistan har en röd linje införts för att tydliggöra hur många projekt 

som kontoret kan arbeta med samtidigt. Linjen kan komma att flyttas beroende 

på tillgängliga resurser. Projekten ligger i fallande prioriteringsordning, dvs det 

projekt som ligger direkt under den röda linjen är det projekt som lyfts upp 

härnäst när resurser finns tillgängliga. 
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Principer för prioritering 

Samhällsbyggnadskontorets utgångspunkt vid förslag till prioritering är att 

fokusera på de påbörjade projekt med bäst möjlighet att slutföras. De projekt 

som kommit längst föreslås prioriteras högst.  

De projekt som föreslås prioriteras högst är de som bedöms ge möjlighet att 

utveckla tätorterna och näringslivet samt ge förutsättningar för satsningar i 

offentlig service.  

Kontoret föreslår att stora förflyttningar av prioritering generellt ska undvikas 

då det påverkar projekten negativt. Projekt som stannar upp riskerar problem i 

uppstarten dels på grund av byte av projektledare, men även på grund av 

förändringar i lagstiftning, praxis och ändrade förutsättningar. Förändringar i 

prioriteringen föreslås därför bara under det röda strecket. 

Förändringar på listan 

Sedan förra beslutet om planprioritering har ett projekt fått planuppdrag, 

Högbytorp. De ansökningar om planbesked som ännu inte har beslutats i 

Samhällsbyggnadsutskottet tas upp på planprioriteringen vid nästa 

beslutstillfälle, under hösten. 

Tibbleängen och Svartviks strand har vunnit laga kraft och är numera 

genomförandeprojekt. De planuppdrag som har avslutats har tagits bort från 

listan. 

 

Barnperspektiv 

Beslutet har en indirekt påverkan på barns livsmiljö då det styr vilka områden 

som kontoret ska arbeta med. I de projekt som beslutas finns möjligheten att 

skapa goda livsmiljöer för barn och ungdomar av stor betydelse liksom att 

skapa goda förutsättningar för lek och rörelse. 
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Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

 

 

Bilagor 

1 Samhällsbyggnadskontorets förslag till aktualisering av planprioritering 

den 17 maj 2022 

2 Projektbeskrivningar för planuppdrag tillhörande förslag till 

planprioritering kvartal 2 2022 

Beslut sänds till 

 Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt 
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Prio Projektnamn/Uppdrag Fas/Processteg Nästa beslut Kommentar
1 Kockbacka Gärde 3.4 Antagande - upprätta detaljplan antagande juni 2022 Ny skola i Bro
1 Centrala bro 2.3 Godkännande - upprätta planprogram godkännande juni 2022 Ersätts inte, handläggs i huvudsak av Omdaning Bro
1 Tång 2:5 3.3 Granskning - upprätta detaljplan granskning Q3/Q4 2022 Icas lager i Brunna
1 Norrboda-Brunna 3.4 Antagande - upprätta detaljplan antagande Q2 2022 Planändring
1 Rankhus etapp 1 3.3 Granskning - upprätta detaljplan uppdrag Q2 2022 Bostäder norra Kungsängen
1 Bro Torg 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked uppdrag Q2 2022
1 Klövberga etapp 3 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Verksamheter
1 Kungsängens IP 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Utveckling av IP

2A Klövberga etapp 1 3.4 Antagande - upprätta detaljplan antagande Q2 2022 Verksamheter i västra Bro
2A Säbyholm 3.4 Antagande - upprätta detaljplan antagande Q2 2022 Bostäder Säbyholm
2A Ådö skog 3.3 Granskning - upprätta detaljplan gransnking Q4 2022 Planändring ökad byggrätt
2A Ålsta-Aspvik-Ensta 3.3 Granskning - upprätta detaljplan granskning Q4 2022 Bostäder
2A Örnäs etapp 1 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan samråd Q3 2022 Bostäder och verksamheter
2A Tammsvik 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan samråd Q1 2023 Bostäder, utveckling av konferensanläggningen

2A Klockaren och Härnevihage 2.3 Godkännande - upprätta planprogram godkännande Q2 2022 Bostäder
2A Jursta 3:5 och 3:6 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Ändring av detaljplan för bostäder 
2A Stationsområdet Bro 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked Blir flera planområden
2A Ekhammars gård 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder
2B Pärlan 3.2 Samråd - upprätta detaljplan antagande Q3 2022 Tillfälligt bygglov för förskola
2B Verkaviken 3.4 Antagande - upprätta detaljplan antagande Q3 2022 Ökad byggrätt
2B Sågbacken 3.4 Antagande - upprätta detaljplan antagande Q3 2022 Ökad byggrätt
2B Brogård 1:88 3.4 Antagande - upprätta detaljplan antagande Q3 2022 Golfbanan, Bro Hof

2A Högbytorp 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan

1
Utveckling längs 
Köpmanvägen 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked Blir flera planområden

2A
Enköpingsvägen öster om 
Bro Torg 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked Blir flera planområden

2A
Enköpingsvägen väster om 
Bro Torg 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked Blir flera planområden

2A
Infartsparkering/Parkerings
hus i Bro 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Lokalisering av infartsparkering 

2A Trumpetartorp 3.3 Granskning - upprätta detaljplan granskning Q2 2022 Drivmedelsstation Kockbacka trafikplats
2A Viktor Jonsson-huset 3.3 Granskning - upprätta detaljplan Bostäder
2A Korsängen etapp 1 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder, beslut om uppdrag etapp 1 saknas

2A
Korsängen 10:1 
infartsparkering 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan

2A Korsängen 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder
2A Svanudden 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder södra Kungsängen
2A Stora Lugnet m. fl. 3.2 Samråd - upprätta detaljplan Ådö, beslutat samråd, handlingar ej klara
2A Öster om Kockbacka 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder
2A Kungsängens Tibble 11:1 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Södra Kungsängen, verksamheter

2A
Trädgårdsstaden, östra 
delen 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder

2A Täppan 3.3 Granskning - upprätta detaljplan Bostäder
2A Långsand 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder norr om Svartviks strand
2A Lindormsnäs 1:5 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder
2B Länsmanstomten 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan samråd Q4 2022 Bostäder

2B Gruppboende Finnsta 2:25 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan samråd Q4 2022 Tillfälligt bygglov för gruppboende
2B Ullevi gamla tomt 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Verksamheter, kommunal mark
2B Kyrkbytorp 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Planändring, översyn byggrätter
2B Ådö 1:92-93 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Planändring, översyn byggrätter
2B Klöv och lilla Ullevi 1:23 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Tillfälligt bygglov för verksamhet
2B Arken 3.2 Samråd - upprätta detaljplan Tillfälligt bygglov

3 Ekhammar särskola 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan
3 Kasen 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder
3 Kasmo Ekhammar 4:507 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Gym
3 Klövängen 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder västra Bro

3 Komvuxhuset i Kungängen 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan
3 Lennartsnäs 2:9 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder
3 Norra stäksön 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked Program godkänt, Uppdrag för detaljplaner saknas
3 Nygård 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Verksamheter

3
Trädgårdsstaden, västra 
delen 3.3 Granskning - upprätta detaljplan Bostäder

3 Vattentornsparken 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder
3 Björknäs gård 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Camping
3 Klövberga etapp 2 3.3 Granskning - upprätta detaljplan
3 Södra Finnsta 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Bostäder

4 Fördelningsstationen i Bro 3.1 Ta fram planförslag - upprätta detaljplan Hanteras med förhandsbesked preliminärt

Förslag till planprioritering 17 maj 2022

1 (2)
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Ö Viby 3.5 Överklagad - upprätta detaljplan
GFP Blommans förskola 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad
GFP Granhammarsvägen 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad
GFP Kockbacka finplanering 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad
GFP Lillsjö badväg 4.4 Avsluta - genomföra utbyggnad 
GFP Lillsjöbadet 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad
GFP Ringvägen 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad
GFP Tegelhagen 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad

GFP Tunnlar Petterbergsvägen 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad
GNF Trädgårdsstaden etapp 1 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad
GFP Tibbleängen 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad
GFP Svartviks strand 4.3 Genomföra - genomföra utbyggnad
PB Näshagen 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked
PB Kretsloppscentral 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked
PB Tibble torg 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked
PB Storhagen 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked
PB Tibble-Önsta 4:40 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked
PB Härnevi 1:41 1.1 Ta fram plandirektiv  - prövning planbesked

2 (2)
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Projektbeskrivningar för planuppdrag tillhörande 
förslag till planprioritering kvartal 2 2022 

Prioritet 1 

Kockbacka Gärde 

Området ligger mellan Ginnlögs väg, Enköpingsvägen och Mälarbanan vid 

Finnstarondellen. Detaljplanen innehåller en skola, bostäder och 

dagvattenrening. Planen var på samråd våren 2021 och granskning hösten 

2021. Planen föreslås antas i juni 2022. 

Centrala bro  

Detaljplaneprogram för centrala Bro, kopplat till Omdaning Bro. Programmet 

kommer att mynna ut i 5 olika planuppdrag. Programmet föreslås godkännas i 

juni 2022. 

Tång 2:5 

Planen syftar till att utöka Brunna industriområde i anslutning till den fastighet 

där ICA Fastigheter bygger ett e-handelslager. Den kommer delvis att ta mark i 

anspråk som i dagsläget är en del av Kungsängens Golfklubbs banor. I 

planarbetet ligger stort fokus på att anpassa en stor volym till omgivningen 

både med avseende på påverkan på landskapet och på naturvärden. Det är 

också viktigt att studera etableringens effekter för trafiken i Brunna. 

Norrboda-Brunna 

Markägaren önskar se en förändring i planen för handelsområdet med ett ökat 

antal bostäder och en komplettering av handelsområdet med fler och mindre 

butiker och fler bostäder. En komplikation i planarbetet är att planen 

fortfarande har en pågående genomförandetid. 

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i oktober 2016 och tog under 

hösten 2019 beslut om samråd. Planen var ute på granskning under hösten 

2021. Planen föreslås antas i juni 2022. 

Rankhus etapp 1 

Ett planprogram för Rankhusområdet godkändes 2009. Samråd genomfördes 

under våren 2018 för första etappen. Inriktningen i det förslaget hade ändrats 
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en del, bl.a. avseende antalet bostäder, men huvuddragen ligger fast. Denna 

etapp är den första av sju planerade och planen omfattar cirka 2400 bostäder. 

Därefter har dialog pågått och arbete pågår med ett förslag som är närmare 

programförslaget avseende antalet bostäder. 

Dialog sker med Trafikverket och Länsstyrelsen för att diskutera hur en 

kommande utbyggnad ska kunna ske utan att påverka E18 negativt. 

Bro Torg 

Planområde inom programområdet för Centrala Bro. Området är det första att 

föreslås för uppdrag i samband med godkännandet av programmet. Syftet med 

planen är att utveckla en tillgänglighet till offentlig och kommersiell service 

och att området speglar befintliga värden som historisk karaktär, mångfald och 

lokal identitet – ett nytt ’hjärta’ för Bro. I området ska det finnas en blandning 

mellan olika boendeformer, kommersiell service, kultur, och arbetsplatser. 

Torg och offentliga rum blir även ett centralt fokus i utvecklingsarbetet.   

Klövberga etapp 3 

Området ingår i programmet för Kärrängen och Klöv som godkändes 2014. 

Uppdraget är att utveckla den norra delen av programområdet till ett 

verksamhetsområde. 

Kungsängens IP 

Ett stort tryck finns på att ordna plats för olika idrottsändamål. Området runt 

Kungsängens IP föreslås förtätas för att skapa ett idrottskluster. 

Prioritet 2 A - aktiva 

Klövberga etapp 1 

Detaljplanen ingick i detaljplaneprogrammet för Kärrängen och Klöv som 

godkändes 2014. Totalt finns tre etapper. Detaljplanen omfattar mark för 

verksamheter och ev. kompletterande handel/service. Detaljplanen var ute på 

samråd 2016 och granskning hösten 2021. Planen föreslås antas juni 2022. 

Säbyholm 

Planen syftar till att möjliggöra bostäder med anpassning till den 

kulturhistoriska miljön runt Säbyholm. De byggnader som tidigare användes 

till internatskola har redan ställts om till bostäder. Området omfattar även viss 

verksamhet och service i form av förskola och skola. Planarbetet inleddes 2013 

med ett planprogram. Planen var på samråd hösten 2018 och granskning våren 

2022. Planen föreslås antas juni 2022. 



31 Aktualisering av planprioritering kvartal 2, 2022 - KS 20/0346-18 Aktualisering av planprioritering kvartal 2, 2022 : Projektbeskrivningar planprioritering kvartal 2 2022

 

Upplands-Bro kommun Datum   3 (10)  
2022-05-03   

 

 

Ådö skog 

Planen har föregåtts av planprogram för Ådöhalvön. Plan för att utöka 

byggrätten genom planändring och utreda möjligheten till fler avstyckningar. 

Planen var ute på samråd vintern 2022. 

Ålsta-Aspvik-Ensta 

Området är ett förtätnings- och omvandlingsområde. Ett förslag till detaljplan 

var ute på samråd 2013. Sedan dess har FÖP för landsbygden antagits där 

tätortsavgränsningen dragits om så att planområdet nu ligger utanför tätorten. 

Därför måste förutsättningarna för planen omprövas. Planen var ute på nytt 

samråd vintern 2022. 

Örnäs etapp 1 

Ett program finns för Örnäsområdet som pekar ut områden både för bostäder 

och verksamheter. Natur och kulturvärden ska värnas i planområdets norra del. 

Planområdet omfattar etapp 1.  

Tammsvik 

Vid konferensanläggningen Tammsvik finns ett intresse för att komplettera 

med fler byggnader samt utveckla konferensanläggningen. Området ligger 

delvis inom strandskydd. 

Klockaren och Härnevihage 

Planuppdrag gavs under 2019 för en utökad bostadsbebyggelse i närheten av 

Bro Hofs golfbana. Denna bebyggelse bör anknyta dels till utbyggnaden av 

Tegelhagen, dels till Bro IP. Programmet var ute på samråd under vintern 

2022. Programmet föreslås godkännas och delas upp i två planområden. 

Jursta 3:5 och 3:6 

Planuppdrag för att göra om befintlig detaljplan för att kunna stycka något 

mindre tomter och att ge möjlighet till tvåvåningsbebyggelse.  

Stationsområdet Bro 

Planområde inom programområdet för Centrala Bro. Området har ännu inte 

föreslagits för planuppdrag. Projektet behöver samspela med andra uppdrag om 

parkering och infrastruktur. 

Ekhammars gård 

Planen syftar till att ge möjlighet för markbostäder i området runt Ekhammars 

gård i närheten av Kungsängens kyrka. Kommunen äger mark en del av 

marken inom planområdet. Tidigare markanvisning för kommunens del i 

planområdet har löpt ut. För att komma vidare i planarbetet måste beslut ske 

kring markanvisningen. 
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Prioritet 2B - aktiva 

Pärlan 

Tillfälligt bygglov finns för förskola. Nuvarande plan är för bostäder. En 

ändring av användningen krävs för att förskolan ska kunna få ett permanent 

bygglov. Planen var på samråd under april-maj 2022. Om det inte kommer 

några omfattande synpunkter på planförslaget kommer den att gå ut på 

granskning när samrådet har sammanställts. 

Verkaviken 

En planändring föreslås för att tillåta större byggrätter. Planen har varit ute på 

samråd under hösten 2021 och granskning våren 2022. Plane föreslås antas 

under hösten 2022. 

Sågbacken 

En planändring föreslås för att tillåta större byggrätter. Planen har varit ute på 

samråd under hösten 2021 och granskning våren 2022. Plane föreslås antas 

under hösten 2022. 

Brogård 1:88 

Planen syftar till att skapa tydliga förutsättningar utifrån de domar som har 

fallit avseende bl.a. gräns mellan naturreservatet och golfbanan. Under detta 

arbete har det även arbetats in ett antal ändringar av ursprungsplanen. Planen 

var ute på granskning under vintern 2022. 

 

Prioritet 2A – ej aktiva 

Högbytorp 

Området ingick i detaljplaneprogram som godkändes 2011. Projektet omfattar 

DPL 3 i programmet. Syftet är att kunna utöka Ragnsells verksamhet. Parallellt 

pågår även en miljöprövning av verksamheten. 

Utveckling längs Köpmanvägen 

Planområde inom programområdet för Centrala Bro. Området har ännu inte 

föreslagits för planuppdrag. 

Enköpingsvägen öster om Bro Torg 

Planområde inom programområdet för Centrala Bro. Området har ännu inte 

föreslagits för planuppdrag. Projektet behöver samspela med eller slås ihop 

med uppdaget för Södra Finnsta. 
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Enköpingsvägen väster om Bro Torg 

Planområde inom programområdet för Centrala Bro. Området har ännu inte 

föreslagits för planuppdrag.  

Infartsparkering /Parkeringshus i Bro 

I uppdraget ingå både parkeringshus i Bro och uppdraget för att lokalisera 

infartsparkering i Bro. I samband med att Tegelhagen byggs ut krävs en ökning 

av antalet infartsparkeringsplatser i Bro. I uppdraget ingår att undersöka olika 

platser runt Bro station och ta ställning till var det kan vara lämpligt att ha en 

infartsparkering. I samband med antagandet av detaljplanen för 

Trädgårdsstaden lyftes en del gällande parkering ur innan antagandebeslutet. I 

uppdraget ingår att lösa den del av parkeringsfrågan som inte löstes i 

Trädgårdsstaden etapp 1. Samarbete behöver även ske med projektet 

Stationsområdet Bro. 

Trumpetartorp 

Planen syftar till att utreda möjligheten till ett tankställe och en 

snabbmatsrestaurang vid trafikplats Kockbacka. Planen var på samråd 

sommaren 2019. Viktiga frågor i projektet är riskhantering och upphävande av 

strandskydd. För att kunna upphäva strandskyddet inom området behöver det 

kunna motiveras varför verksamheterna måste placeras på platsen.  

Viktor Jonsson-huset 

Planen syftar till att möjliggöra bevarande av det s.k. Viktor Jonsson-huset i 

Bro och en förtätning med nya bostäder. Planen var ute på samråd vintern 

2022. 

Korsängen etapp 1 

Etapp 1 omfattar den så kallade Volvo-tomten vid Korsängen. Området har 

varit markanvisat, men markanvisningen har gått ut. Det finns inget beslut för 

att dela upp området i flera etapper. 

Korsängen 10:1 infartsparkering 

För att kunna bebygga infartsparkeringen på Volvotomten behöver en ny 

parkering uppföras, vilket föreslås på södra sidan om Enköpingsvägen. 

Korsängen 

Planen syftar till göra om Kungsängens gamla idrottsplats till ett område med 

bostäder och service på ett sätt som harmonierar med både intilliggande 

bostäder, Ekhammarsskolan och kulturmiljön runt kyrkan. Projektet lämpar sig 

för markanvisningstävling då marken i huvudsak är kommunägd. Planprogram 

godkändes 2012. I samband med att detaljplaner i området tas fram måste en 

helhetslösning presenteras. Området har risk för översvämningar vid höga 

flöden från Mälaren samt kraftiga regn. Områdets genomförbarhet behöver 

utredas innan planarbete kan starta. 
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Svanudden 

Nära stationen i Kungsängen finns en ansökan om att ta fram en detaljplan som 

skulle ge möjlighet att bygga ett tiotal radhus på en av de större fastigheterna i 

området. Under planarbetet kommer det bli viktigt att ta ställning till 

kulturmiljön i området samt strandskydd. Projektet kallades tidigare Gröna 

udden. 

Stora Lugnet m. fl. 

Planen omfattar området söder om Ådö skog. Området ingår i 

detaljplaneprogrammet för Ådöhalvön. Beslut om samråd finns, men 

planhandlingarna för samråd är inte färdiga och behöver bearbetas. 

Öster om Kockbacka 

Planen syftar till att undersöka möjligheten till en utökning av antalet bostäder 

öster om Kockbacka. Ett större område har undersökts i en förstudie och 

planen bör utökas till att omfatta mer än bara en fastighet. Beslut om utökat 

uppdrag krävs. 

Kungsängens Tibble 11:1 

Område väster om Korsängen, söder om Enköpingsvägen. Önskemål om att 

utveckla för verksamhetsändamål. 

Trädgårdsstaden, östra delen 

Området öster om den detaljplan som fått laga kraft i Trädgådsstaden. 

Kommunen äger större delen av marken i området. 

Täppan 

Planen syftar till att möjliggöra för en förtätning med flerbostadshus mittemot 

Härneviskolan i Bro. På platsen finns i dagsläget ett växthus som inte längre är 

bruk samt intilliggande villor. Projektet är beroende av utvecklingen kring Bro 

station och måste samverka med projektet för Stationsområdet i Bro. 

Långsand 

Fastighet norr om Svartviks strand. Uppdrag för att förtäta fastigheten med 

bostäder. 

Lindormsnäs 1:5 

Bostadsbebyggelse i forma av markbostäder föreslås vid grustaget. Området 

omfattas av riksintresse och strandskydd. 

Prioritet 2B – ej aktiva 

Länsmanstomten 

Planuppdrag om att ge möjlighet att stycka två bostadsfastigheter i östra delen 

av Sylta, vid gamla Länsmansbostaden. Den ursprungliga fastigheten är ett av 
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områdets större borde detta kunna vara möjligt utan att störa helhetsintrycket. 

Planarbetet är i uppstartsskede. 

Gruppboende Finnsta 2:25 

Gruppboendet har tillfälligt bygglov. En ändring av detaljplanen krävs för att 

befintlig byggnad ska kunna få permanent bygglov. 

Ullevi gamla tomt 

Plan för verksamheter i Skällsta industriområde i Bro. Området är idag 

naturmark. Kommunen äger marken i området. 

Kyrkbytorp 

Ändring av gällande plan. I ungefär hälften av området tillåts huvudbyggnader 

på 160 kvadratmeter medan det i andra halvan bara tillåts en huvudbyggnad på 

60 kvadratmeter. Syfte med planändringen är att ge hela området likadana 

bestämmelser om byggrätt. En viktig förutsättning för att en plan ska kunna 

antas är att en dialog förs med försvaret. 

Ådö 1:92-93 

Ändring av gällande detaljplan för att ge byggrätt enligt detaljplaneprogram för 

Ådöhalvön och liknande andra planupprdag i området. 

Klöv och lilla Ullevi 1:23 

En ändring av detaljplanen krävs då befintlig byggnad delvis är planstridig. 

Tillfälligt bygglov finns. 

Arken 

En ändring av användningen i detaljplanen krävs för att ge möjlighet för 

Församlingen Arken att bedriva sin verksamhet i befintliga lokaler. I dagsläget 

finns ett tillfälligt bygglov. Närheten till riskverksamheter är en komplikation i 

planarbetet. 

Prioritet 3 

Ekhammar särskola 

Ett planuppdrag finns för att skapa möjlighet för att skapa permanenta 

byggnader för särskola vid Ekhammarsskolan. 

Kasen 

Planuppdrag finns för att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse vid Kasmo 

industriområde. 

Kasmo Ekhammar 4:507 

Närmast E18 i Kasmo industriområde finns en tomt med gällande plan för 

industri. En ansökan finns om att ändra planen så att möjlighet ges att uppföra 
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en byggnad för ett gym. Anläggning kompletterar Kungsängens IP på ett 

naturligt sätt.  

Klövängen 

Planen syftar till att undersöka möjligheten att bygga bostäder vid 

handelsplatsen vid trafikplats Bro. 

Komvuxhuset i Kungsängen 

Planen syftar till att undersöka möjligheten att bygga bostäder vid 

handelsplatsen vid trafikplats Bro. 

Lennartsnäs 2:9 

En diskussion förs kring utveckling av bostäder kopplat till marken som 

tidigare har hört till Lennartsnäs slott. En bostadsbebyggelse skulle kunna 

komplettera den jordbruksverksamhet som finns. 

Norra stäksön 

Detaljplaneprogrammet godkändes av SBU i december 2020. Det finns inget 

uppdrag för efterföljande detaljplaner. Möjligheten att upphäva strandskydd 

påverkar när projektet kan påbörjas.  

Nygård 

Detaljplan för att möjliggöra högre byggnader samt mer flexibel användning av 

marken för industri och logistik i Nygårds industriområde.  

Trädgårdsstaden, västra delen 

Området väster om den detaljplan som fått laga kraft i Trädgårdsstaden. 

Vattentornsparken 

Ett planuppdrag har getts för att studera möjligheten att förtäta med låg 

bostadsbebyggelse längs Bergvägen. I ett första steg måste ett plandirektiv 

formuleras. 

Björknäs gård 

En anpassning av planen krävs för att kunna utveckla området runt Björknäs 

camping. Ett nytt plandirektiv antogs under hösten 2020. 

Klövberga etapp 2 

Detaljplanen ingick i detaljplaneprogrammet för Kärrängen och Klöv som 

godkändes 2014. Totalt finns tre etapper. Detaljplanen omfattar mark för 

drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Området ingick i Klövberga etapp 

1 som var ute på samråd 2016, men uteslöts ur planområdet innan 

granskningen av etapp 1. Nästa steg i för etapp 2 är granskning. 
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Södra Finnsta 

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2016. Området är i behov av 

renovering och i samband med en sådan föreslås förtätningar. En viktig 

förutsättning för en tillkommande bebyggelse är att studera hur en omdaning 

av Enköpingsvägen kan göras och att beakta möjligheten att skapa en mer 

varierad bebyggelse i ett område som präglas av en viss enformighet. Området 

är även kopplat till projektet Enköpingsvägen öster om Bro Torg. 

Fördelningsstationen i Bro 

Vid trafikplatsen i Bro finns en önskan om att uppföra en fördelningsstation. 

Stationen är viktig för att förstärka kapaciteten i elnätet. En viktig aspekt att 

bevaka under planprocessen är att gestaltningen av anläggningen stämmer in på 

platsen. Projektet görs i samarbete med både E.ON och Vattenfall. Det finns 

interna motsättningar mellan dessa parter. 

Överklagade planer 

Viby 

Planen syftar till att ställa om fastigheten Viby 19:3 där Coop tidigare hade en 

butik i Brunna. Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra 

utvecklingen av en blandad bebyggelse med bostäder i varierade bostadstyper 

och storlekar. Det planeras också för en grundskola och förskola, samt 

centrumfunktioner, bland annat en livsmedelsbutik. Planen antogs i december 

2021. Anklagandebeslutet är överklagat till Mark- och miljödomstolen. 

Genomförandeprojekt 

Blommans förskola 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Blommans förskola.  

Granhammarsvägen 

Kockbacka finplanering 

Lillsjö badväg 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Lillsjö badväg.  

Lillsjöbadet 

Ringvägen 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Ringvägen. 

Tegelhagen 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Tegelhagen. 
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Tunnlar Petterbergsvägen 

Trädgårdsstaden etapp 1 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Trädgårdsstaden etapp 1. 

Tibbleängen 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Tibbleängen. 

Svartviks strand 

Genomförande av allmänna platser för detaljplanen Svartviks strand. 

Planbesked 

Näshagen 

Fråga om plan för bostäder i Näshagen. 

Kretsloppscentral 

Fråga om placering av ny kretsloppscentral. 

Tibble torg  

Fråga om ny plan vid Tibble torg. 

Storhagen 

Fråga om ändring av områdesbestämmelser i Storhagen. 

Tibble-Önsta 4:40 

Fråga om plan för bostäder på Tibble-Önsta 4:40, intill Näshagen. 

Härnevi 1:41 

Fråga om detaljplan för ökad byggrätt på Härnevi 1:41. 
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Godkännande av planprogram för centrala Bro 
samt planuppdrag för Bro torg 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1 Att förslaget till detaljplaneprogram för centrala Bro godkänns. 

2 Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för centrala Bro 

godkänns. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1 Att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram förslag till ny 

detaljplan för Bro torg förutsatt att detaljplaneprogram för centrala Bro 

godkänns av Kommunfullmäktige. 

2 Att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Ett planprogram för Centrala Bro gick ut på samråd under december 2021 och 

januari 2022. Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett 

hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger plats”. Tidigare arbeten som har 

genomförts är FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av 

kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Från dessa dokument tydliggörs 

den strategiska inriktningen att gå från en förortskänsla till en sammanhållen 

tätort med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut 

flera viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet 

eftersträvas. Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland 

invånare, intressenter, befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och 

föreningsliv.  

Bro torg föreslås utvecklas till en central trygg och given mötesplats för alla 

Brobor där olika boendeformer, kommersiell service, kultur och arbetsplatser 

möts och skapar rörelse och aktivitet under både dag- och kvällstid. I Bro Torg 

är syftet att utveckla en tillgänglighet till offentlig och kommersiell service och 

att området speglar befintliga värden som historisk karaktär, mångfald och 

lokal identitet – ett nytt ’hjärta’ för Bro. I området ska det finnas en blandning 

mellan olika boendeformer, kommersiell service, kultur, och arbetsplatser. 

Torg och offentliga rum blir även ett centralt fokus i utvecklingsarbetet.   
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En exakt avgränsning av planområdet finns inte i nuläget, detta är något som 

kommer preciseras i ett kommande planarbete. 

Kontoret ser positivt på att inleda ett arbete med att detaljplanera Bro torg. Den 

föreslagna utvecklingen stämmer överens med inriktningarna i ÖP 2010 samt 

FÖP Bro 2040. Kommande detaljplan anses kunna handläggas med utökat 

förfarande.   

Prioritering av detaljplanearbetet beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet. 

Under förutsättning att planen får prio 1 bedöms en ny detaljplan kunna 

påbörjas efter sommaren 2022 och antas 2025. Den beräknade tiden för 

antagande kan komma att ändras.   

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 april 2022 

 Beslut om samråd, KS §138, den 27 oktober 2021 

 Beslut att ta fram planprogram för centrala Bro, SBU § 61, den 2 

december 2020 

Barnperspektiv 

Många av de förslag som presenteras i detta plandirektiv syftar till att skapa 

tydligare och tryggare stråk, något som kommer gynna barn- och unga som i 

hög utsträckning är hänvisade till gång, cykel och kollektivtrafik.  

I Bro centrum finns idag ett antal verksamheter riktade till barn- och 

ungdomar. Det pågår vid tidpunkten för upprättandet av detta plandirektiv ett 

detaljplanearbete där som möjliggör för Broskolan att flytta till Bros östra del, 

vid Finnstarondellen.    

I kommande planering är det viktigt att ta fasta på att skapa så bra 

förutsättningar som möjligt för barn- och unga.  
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Thomas Lenell   

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

 

Bilagor 

1. Planprogram för centrala Bro, den 12 maj 2022 

2. Samrådsredogörelse planprogram del 1, den 4 maj 2022 

3. Plandirektiv för Bro torg, den 22 april 2022 

4. Utvecklingsplan Bro torg, den 12 maj, 2022 
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Planprogram 
för centrala Bro 
Framtidens hållbara småstad
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Bro ska utvecklas från en tätort med 
förortskaraktär till en trivsam plats 
med småstadskänsla. Små stads miljön 
i framtida centrala Bro upplevs som en 
trygg, triv sam, levande och tillgänglig 
plats. Där närheten till Mälaren och 
omgivande landsbygd tas tillvara och 
utvecklas. Den fysiska och sociala sam
man kopplingen har ökat, såväl inom 
området som till resten av kommunen. 
I centrala Bro och framförallt Bro 
Torg samt stationsområdet, finns en 
hög tillgänglighet till offentlig och 
kommersiell service. Småstads

miljön och livet i Bro speglar områdets 
befintliga värden och historiska 
karaktär samt dess mångfald och 
lokala identitet.
Vi utvecklar Bro till en modern  
små stad genom att förtäta centralt 
och längs Enköpingsvägen med  
be bygg else av småstadskaraktär.  
Vi knyter ihop de centrala delarna av  
Bro med stationen och Bro Mälarstad 
söder om järnvägen genom att 
utveckla stråket från Bro Torg längs 
med  Köpmanvägen och stationen.

Innehåll

Vision centrala Bro   …………………………………………… 2
Inledning   ………………………………………………………………………  3
Programförslag och
framtida utveckling   ………………………………………… 6
Planområdets förutsättningar 
och avgränsningar  ………………………………………………  16
Bros historia och Bro idag  …………………………  24
Översiktliga konsekvenser 
av planprogrammet  ………………………………………… 26

Vision Centrala Bro

Definition av begreppet småstad
Småstaden är en sammanhållen  
och trygg plats där handel och 
arbets platser integreras med 
bostads områden, mötesplatser och 
rekrea tions ytor. Småstaden har torg 
och stads gata för handel och nöjen. 
Små staden består av småskalig, 

vacker bebygg else med enhetligt 
harmo ni se rande färgsättning. 
Beslutsvägarna i små staden är korta 
och transparenta. Småstaden präglas 
av tillit till det offentliga och tillit 
människor emellan. 

Planprogram för centrala Bro utgår från  kommunens 
vision ”Ett hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger 
plats” och det arbete som genomförts med FÖP Bro 
samt de projektdirektiv som beslutats av kommun-
styrelsen för projektet Omdaning Bro. Den strate-
giska inriktningen är tydlig – att gå från en tätort 
med förortskänsla till en sammanhållen stad med 
småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar 
planprogrammet ut flera viktiga ställningstaganden 
samtidigt som öppenhet och flexibilitet eftersträvas. 
Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt 
arbete bland invånare, intressenter, befintligt och 
framtida näringsliv, civilsamhälle och föreningsliv. 
Bro ska utvecklas till en plats för alla, där utrymme 
ges för ett aktivt fritidsliv, ett hållbart liv och hälsa, 
lustfyllt lärande, meningsfullt åldrande, variation i 
boende, tillgänglighet till natur och rekreation samt ett 
varierat utbud av kommersiell service och möjlighet 
till arbete. Upplands-Bro kommun och tätorten Bro 
har en stark tillväxt med en prognostiserad befolk-
ningstillväxt om ungefär 2% per år.

Plandirektiv
Det finns en tydlig strategisk inriktning att omdana de 
centrala delarna av Bro, dels för att skapa  utrymme för 
tillväxt, dels för att överbrygga de fysiska  barriärer 
som är ett resultat av tidigare planeringsideal och även 
vända utvecklingen i området. Direktiven är tydliga;

•  Att binda samman Bro till en levande och trygg 
plats med småstadskänsla.

•  Att överbrygga fysiska barriärer såsom 
Enköpingsvägen genom omvandling med 
inriktning småstadsgata med kantstensparkering 
och utrymme för fotgängare och cyklister, samt 
förtätning med ny bebyggelse längs med vägen.

•  Utveckla Köpmanvägen till ett levande stråk som 
binder samman Bro Station med Bro Torg och i 
förlängningen med nya bostadsområden söder 
om järnvägen.

•  Att utveckla och binda samman olika stråk 
genom att skapa fler och tydliga kopplingar 
mellan Bros olika delar. 

•  Integrera flera olika funktioner i stadsrummet 
såsom; aktiva mötesplatser, blandade boende-
former, kommersiella lokaler, handel/service, 
arbetsplatser och integrerat gaturum för såväl 
fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik.

Programmets syfte
Syftet med planprogrammet är att tydlig göra  strategisk 
viljeinriktning för kommande detalj planearbete och
därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP (2010),
FÖP Bro (granskning) samt PM Projektdirektiv 
Omdaning Bro (KS 21/0226) ytterligare ett steg 
 närmare ett genomförande. Det är därför av största 
vikt att planprogrammet i ett tidigt skede möjliggör 
potentialen att bredda kommunens beslutsunderlag 
genom delaktighet där intressenters och  berörda 
parters erfarenheter och synpunkter till vara tas. 
Intressenter ska ges möjlighet till både  insyn och 
påverkan. Vid arbetet med programmet ska  samråd 
genomföras i linje med det delaktighets arbete som 
pågår inom kommunen, samt följa de regler som  gäller 
för detaljplanearbete enligt Plan- och Bygglagen. 

Inledning 

Jag föreställer mig att 
det i Bro om 10 år finns 
fler parker, fler butiker 
och större centrum.

2 PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD 3



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Planprogram centrala Bro

Stjärnparken i centrala Bro.

Centrala Bro genomgår en omdaning för att möta 
framtiden, men utan att för den skull förlora sin lokala 
prägel, historia, unika identitet och stora natur- och 
kulturvärden. Omdaningen omfattar dels fysisk plane-
ring såsom beskrivs i planprogrammet men även 
av sociala aspekter där delaktighet och samhällets 
samlade förmåga att delta i och driva utveckling är 
grunden för en framgångsrik omdaning.

Delaktighet som metod och 
verktyg för utveckling
För att stärka social hållbarhet krävs det att delaktig-
het genomsyrar utvecklingen av centrala Bro. När 
invånare och andra intressenter deltar i utvecklingen 
möjliggörs en mångfald av perspektiv. Delaktighet 
skapar även en större acceptans för åtgärder och ökar 
tilliten hos invånarna. 

För att systematiskt arbeta med delaktighet utifrån 
Bros unika förutsättningar drivs metodutveckling 
inom samhällsplaneringens samtliga områden. 
Inriktningen är att genom att vidareutveckla, anpassa 
lokalt och även pröva olika verktyg för delaktighet 
skapa möjligheter för forskningssamarbeten samt 
följeforskning. 

Arbetet med metodutveckling är centralt för att nå 
ett socialt hållbart samhälle, det vill säga ett samhälle 
karaktäriserat av sammanhållning, högt samhälls-
engagemang, tillit till såväl samhället som mellan 
medmänniskor och därmed en stärkt och utvecklad 
kollektiv förmåga.

Trygghet
Finnsta i Bro är sedan 2014–2015 klassat som ett utsatt 
områden genom polisens Nationella operativa avdel-
ningens lista (NOA). Miljön präglas till viss del av livs-
kvalitetsbrott i kombination med narkotikaförsäljning 
och oroligt beteende. En upplevd ökning av ungdomar 
som värvas till destruktiva miljöer och grupperingar av 
invånare koncentrerat till ytor med visst insynsskydd 
har även identifierats. En gemensam nämnare för dessa 
ytor är att de vanligtvis inte beträds av andra invånare 
då de upplever en oro att passera vissa platser.

Bro kan idag uppfattas som slitet då markområden 
och markutrustning i området genom åren utsatts 
för skadegörelse samt slitage. Platsen förmedlar även 
ett negativt första intryck av Bro centrum och en 

fysisk barriär i form av Enköpingsvägen som delar 
upp tätorten i två olika delar och därmed bidrar till 
segregation.   

Utvecklingen av centrala Bro ska leda till följande mål: 

•  Ett tillgängligt och levande centrum och en 
mötesplats som välkomnar alla målgrupper och 
som genomsyras av gemenskap. 

•  En attraktiv och aktiv utemiljö där invånare 
kan vistas alla dygnets timmar utan att uppleva 
otrygghet, rädsla eller utsatthet.

Barnrättsperspektiv
Genom att utveckla centrala Bro till en småstad  präglad 
av gemenskap skapas goda förutsättningar för en ökad 
attraktivitet och trygghet. En socialt hållbar utveckling 
av området gynnar barnens nuvarande och framtida 
förutsättningar till ett hållbart liv och hälsa.

När jag hör begreppet 
småstad tänker jag på  
en plats som ska vara  
tillgänglig för alla.

En samlingsplats för mig 
är att kunna röra sig fritt 
utan att behöva känna 
mig otrygg.

Barn är brukare av det fysiska rummet likt alla  andra 
samhällsmedlemmar, men det finns ibland en risk att 
barnperspektivet blir mindre synligt i planeringen 
och utformningen av våra allmänna platser. Vi ska 
därför se till barnens särskilda behov och önske mål i 
utvecklingen av Bro och skapa ytor som är  fokuserade 
på barns lek. När barnen trivs och vill vara med i det 
offentliga rummet har vi goda förut sättningar för att 
centrala Bro ska vara en trivsam och trygg plats för alla.

Utvecklingen av centrala Bro ska leda till följande mål: 

•  En god miljö för barnen säkras under såväl 
dagtid, dvs i samband med skola, förskola och 
fritidsverksamhet, samt vid fritidsaktiviteter 
utanför skoltid såsom föreningsliv, idrott samt 
att möta vänner under eftermiddagar, kvällar 
och helger.

•  Barn har tillgång till park- och lekytor som är 
väl integrerade i bostadsbebyggelsen och som 
kan nås av barnen via trygga och säkra gång- 
och cykelvägar.

Det jag tycker om med Bro 
är Stjärnparken  eftersom 
det finns ytor att leka med 
 kompisar och spela fotboll.
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Programförslag och framtida utveckling
Bro ska utvecklas till en levande småstad karatäriserad 
av gemenskap, en plats att mötas och verka på. För att 
uppnå detta krävs planförutsättningar som tar både 
fysiska och sociala aspekter i beaktande. Det handlar 
om att skapa aktiva mötesplatser, att möjliggöra kopp-
lingar som sammanbinder Bros olika  delar. Det handlar 
även om att under samhällsbyggnadsprocessen och i 
bred dialog med aktörer och intressenter hitta hållbara 
lösningar för bebyggelse och infrastruktur som präglas 
av småskalighet och småstadskaraktär. Därför är det av 
största vikt att skapa förutsättningar för flexibilitet och 
dialog men samtidigt inte tappa strategisk inriktning 
eller helhetsperspektiv.

Några vägledande principer i fortsatt detalj plan arbete 
är därför viktiga att ta fasta på:

•  Förtätning görs i befintliga miljöer.

•  Planeringsinriktningen går från funktions-
separerat till integrerat stadsrum.

• En variation av upplåtelse- och boendeformer 
eftersträvas.

•  Gestaltningen är småskalig och stadsmässig, där 
offentligt, privat och halvprivat möts.

•  Fysiska barriärer byggs bort och varsamhet i 
gestaltning sker där olika planeringsideal möts. 
Det handlar om att skapa gestaltningsmässiga 
och funktionella övergångar mellan det nya och 
det gamla. Samt att fortsatt utveckla Bro mot en 
småstad med småskalig och vacker bebyggelse.

•  Arbetsplatser och kommersiell service är 
integrerade inslag i stadslivet och därmed en  
del i kommande detaljplanering.

•  Plats och rum skapas i offentliga miljöer där 
invånare med olika behov, intressen och 
bakgrund kan mötas.

•  Stråk och kopplingar i småstaden utformas på 
ett sådant sätt att de uppmuntrar rörelse och 
möjliggör fler möten mellan människor.

•  Platser som kan uppfattas som ”baksidor” eller 
otrygga aktiveras, programmeras och integreras 
med befintlig och kommande bebyggelse 
genom stråk och mötesplatser.

•  Inriktning att stärka och tydliggöra kopplingar 
mellan natur och bebyggelse för att ta tillvara 

befintliga värden samt att tillgängliggöra närhet 
till natur såväl som bebyggelse och service, 
oaktat var invånare i Bro verkar och bor.

Fördjupade utredningar  
i samband med  
detaljplanearbete
•  Fördjupat gestaltningsarbete

•  Geotekniska förutsättningar

•  Dagvattenhanteringens utformning

•  Placering av tekniska försörjningssystem

•  Bullerstudier

• Avgränsningar mot befintliga natur- och 
 kulturmiljövärden

•  Trafikanalyser

•  Parkeringsutredning

•  Utredning busstrafik i befintligt och  omgestaltat 
gatunät

•  Riskanalys tung trafik

•  Gång- och cykelanalys

•  Segregationsanalys

•  Handelsutredning

•  Volymutredning

•  Skyfallsutredning och översvämningsrisker

•  Förorenade områden 

Jag föreställer mig Bro 
om 10 år att orten  växer 
med fler byggnader,  
samtidigt som man 
 behåller den fina  
 naturen runtomkring.

En integrerad  
samhällsbyggnadsprocess
För att underlätta utvecklingen av centrala Bro 
och inte tappa kraft, riktning och genomförande - 
förmåga i kommande detaljplanearbete har en 
samhälls byggnadsprocess beslutats av kommun-
styrelsen i Upplands-Bro. Utvecklingen i Bro är 
omfattade och komplexiteten stor ur ekonomiska, 
fysiska och sociala aspekter samt ur perspektivet mark-
förhållanden. Bedömningen är att flexibilitet och 
löpande konsekvensanalyser är av största vikt i fort-
satt arbete. Enligt kommunstyrelsens beslut innebär 
processen att uppstart av flera detaljplaner hanteras 
parallellt samt att frågor rörande gestaltning, volymer, 
genomförbarhet, bedömning av risker m m hanteras 
utifrån ett helhetsperspektiv. Detta för att säkerställa 
kommunens inriktning bland samtliga intressenter, 
såväl invånare som exploatörer och näringsidkare. 

Utvecklingen i centrala Bro utgår från tre priorite rade  
områden; BRO TORG, ENKÖPINGSVÄGEN och KÖPMAN
VÄGEN med start Bro Torg. Prioritering inom och 
mellan områdena görs löpande. Detaljplanearbetet 
anpassas efter den rådighet som kommunen och dess 
bolag har över aktuella markområden.

Detaljplanearbetet föreslås ske i olika etapper.

Bro Torg
Enköpingsvägen

Enköpingsvägen

Köpmanvägen
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Bro Torg
Bro Torg utvecklas till en central, trygg och given 
mötesplats för alla Brobor där olika boendeformer, 
kommersiell service, kultur och arbetsplatser möts och 
skapar rörelse och aktivitet under dygnets alla timmar. 
Utvecklingen kring Bro Torg möter Köpmanvägen 
vid Brorondellen som omgestaltas till en  traditionell 
och småstadsmässig fyrvägskorsning. Tyngdpunkten 
rörande kommersiell service och handel förskjuts 
söderut för att möta utvecklingen av Köpmanvägen. 
Bebyggelsen i området är vacker och utvecklas små-
skaligt och harmoniskt i övergången mellan befintliga 
byggnader samt i relation till nya. Detta avser såväl 
skala som gestaltning. Bro Torg utvecklas till Bros 
hjärta, det vill säga en central plats för människor att 
mötas. Befintliga byggnader såsom Broskolan utveck-
las och omvandlas med inriktning att öka dagbefolk-
ningen i området genom till exempel tillkomsten av 
nya arbetsplatser.

1

2

Bro Torg med vypunkter.. 

1

2

1

1

2

1
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Enköpingsvägen
Enköpingsvägen omdanas från karaktären genom-
fartsled till ett småstadsmässigt huvudstråk med för-
tätning längs med vägen.  Enköpingsvägen blir en 
småstadsgata med nya kopplingar som binder samman 
Bros olika delar och på så sätt utvecklar rörligheten i 
området och därmed stärker sammanhållningen och 
smås tadskänslan. Detta bör ske med hjälp av förtät-
ning med bebyggelse av småstadstyp och medveten 
gestaltning av gaturummet. Förtätningen ska möjlig-
göra både fler bostäder och fler lokaler för verksam-
heter. Fler trafikslag ges utrymme och det skapas fler 
säkra övergångar för fotgängare. Förtätning ska inte 
begränsa framkomlighet för till exempel busstrafik.

1

1

2

1

2

2 2

1

Enköpingsvägen med vypunkter.. 
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Köpmanvägen
Köpmanvägen utvecklas till ett levande stråk som 
knyter ihop Bro Torg med stationsområdet. Detta 
med hjälp av gestaltning samt genom att skapa mål-
punkter samt mötesplatser och plats för aktiviteter 
längs med stråket. Vid utveckling av ny bebyggelse 
längs med Köpmanvägen är det viktigt att även denna 
får en gestaltning som för tankarna till småstad och 
harmoniserar med befintlig omgivande bebyggelse. 
Köpmanvägen som stråk ska ha utrymme för blandade 
trafikslag samt för småskaliga kommersiella verksam-
heter. Köpmanvägen ska utvecklas till ett livskraftigt 
stråk. Här är temporära aktiviteter, trygghetsarbete 
och rekreationella möjligheter viktiga inslag. Dessa 
aspekter lyfts därför in tidigt i utvecklingsarbetet för 
att arbeta med faktisk förändring under processen, 
dvs på kort och lång sikt. I utvecklingsfasen tas redan 
med beaktande av framtida driftkostnader.

Köpmanvägen med vypunkt.. 
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Näringsliv
Upplands-Bro kommun ska vara en trygg, trivsam 
och attraktiv kommun att arbeta, bo och vistas i. 
Därför ska planprogrammets inriktning skapa för-
utsättningar för bättre villkor genom ökad valfrihet, 
höja kvaliteten i välfärden och skapa en företagar-
vänlig miljö. Näringslivsperspektivet är därför en 
integrerad del i all fysisk planering och lyfts tidigt in 
i fortsatt detaljeplanearbete med de tre prioriterade  
område na; Bro Torg, Enköpingsvägen samt Köpman- 
  vägen.

Ett hållbart näringslivs arbete genererar tillväxt och 
skapar utrymme för välfärd, ökat välstånd och livs-
kvalitet. Det ger möjlighet till egenförsörjning och 
att nå drömmar, stora som små. Med fler växande 
företag kan kommunen erbjuda ett ökat utbud av 
välfärdstjänster. Ett integrerat och strategiskt arbete 
där näringslivsaspekter, sociala aspekter och fysisk 
planering ingår i ett tidigt skede är en förutsättning för 
att skapa framtidens småstad. Målet är ett  diversifierat 
näringsliv, det vill säga näringslivet i Bro ska vara 
mångsidigt och variera geografiskt, med olika typer 
av företag och storlek. I Upplands-Bro kommun ska 
arbetstillfällena på sikt vara fler än antalet invånare. 
Detta utgör en  central del i utvecklingen av Bro och 
den hållbara småstaden.

Strategisk inriktning  
på näringslivet
Företag ska se kommunen och Bro som en attraktiv 
plats att etablera sig på där man som företagare ges 
möjligheter att växa. Genom ett gott företagsklimat 
kan nya arbetstillfällen erbjudas och livskvalitet  skapas 
för Brobor.

För vidare planarbete rörande utvecklingen av centrala 
Bro och särskilt knutet till Bro Torg samt stations-
området tas näringslivsarbetets inriktning i  beaktande. 
I fortsatt planarbete ska ökade möjligheter till arbets-
platser och därmed dagbefolkning i centrala Bro 
säkerställas samt övrig kommersiell service för ett 
levande Bro.

God service och 
 myndighetsutövning
Upplands-Bro kommun ska erbjuda en effek tiv, till-
gänglig och rättssäker myndighetsutövning. Det är 
en del av den framtida småstaden. Servicenivån ska 
vara hög, med ett tydligt invånarfokus. Arbetet med 
att tillgängliggöra information samt förenkla och 
effekti visera företagens kontakter med kommunen 
är centralt för att nå kommunens mål.

I småstaden Bro finns en hög tillgänglighet till 
offentlig och kommersiell service. Kommunens och 
bostadsbolagens olika verksamheter finns etablerade 
kring Bro Torg, invånarnas upplevda delaktighet, 

tjänsternas närhet och den goda dialogen utmärker 
kvaliteten i bolagens och kommunens tjänster. Kring 
Brohuset utvecklas ett nav av servicekontorskaraktär 
där invånarna kan få stöd i samtliga frågor kopplat 
till välfärdsuppdraget på ett och samma ställe. God 
kommunikation, hög delaktighet och god service 
ökar tilliten och stärker demokratin. 

Näringsliv och arbetstillfällen 
i småstaden Bro
I framtiden har Bros attraktivitet bland invånare, 
besökare, verksamheter och företag ökat. En variation 
av näringslivsaktörer väljer att investera, bygga eller 
etablera verksamheter i området och  närheten till 
arbetsplatser ökar därmed. Kring Bro Torg finns ett 
varierat utbud av  restauranger, bagerier och caféer. 
Samhälls nära tjänster, närservice och olika närings-
verksamheter samsas kring torget och kring stråken 
som leder till torget. Dessa innehåller olika funktioner, 
binder samman och stärker känslan av en hållbar 
småstad.

I Bro är föreningslivet starkt och med flera offentliga 
verksamheter och arbetsplatser ökar vuxennärvaro 
och köpkraften. Detta stärker såväl positiv social 
 kontroll som tryggheten i samhället.

I småstaden Bro finns möjligheter till yrkeshög skole-
utbildningar genom nya etableringar inom utbild-
ningsområdet. Invånare som genom studier och arbete 
stärker sin etablering i samhället bor i högre grad kvar 
i området, samtidigt som inflyttning av personer och 

hushåll från andra platser ökar. I området har medel-
inkomsten ökat samt förvärvsfrekvensen. Antalet 
besökare från andra områden som tar del av utbudet 
av handel, service och upplevelser har ökat.

Natur och rekreation
Med närhet till natur och grönområden finns idag 
rekreationella värden nära till hands i Bro. Likaså 
finns andra värden såsom en idrottsplats, bibliotek, 
badhus och den nyligen anlagda Stjärnparken, samt 
flertalet grusplaner och mindre grönytor. 

I utvecklingen av centrala Bro ska  befintliga värden, 
såsom koppling till Mälaren och andra naturvärden 
tillgängliggöras och lyftas fram. Det behöver även 
utvecklas platser att mötas på, exempelvis paviljong 
med regn- och snöskydd, belysning och en upp-
levelsestig som binder samman olika delar av Bro 
med definierade målpunkter och aktiviteter knutna 
till desamma. Bro IP som ansluter till upplevelsestigen 
utvecklas till en mötesplats för alla.

Utvecklingen av centrala Bro ska leda till: 

•  Mötesplatser med ett brett och varierat innehåll 
som är relevant och attraktivt för alla Brobor 
och besökare.

•  Trygga och attraktiva fysiska kopplingar till 
omgivande naturområden. I Bro är småstaden 
nära likväl som kontakten till vatten och 
omgivande landsbygd.

Tekniska lösningar
Dagvatten

Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhänder-
tagande av dagvatten eftersträvas, t  ex genom, trög 
avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten 
från hårdgjorda ytor och tak till grönytor eller till 
andra ytor med genomsläpplig beläggning. 

Vatten och avlopp

Området för planprogrammet är sedan  tidigare för-
sedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, 
ingen förändring av detta avses i planförslaget.

Värme

Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts 
fjärrvärmenät.

El, tele, bredband

Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med 
tele och bredband i samma utsträckning som  resten 
av tätorten. Hållbara lösningar för elförsörjning, 
 exempel vis solceller på tak i söderläge, uppmuntras. 

Avfall

Avfallsutrymmen ska dimensioneras så att så kallad 
fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som 
uppkommer inom planområdet. Sophantering ska 
lösas inom respektive detaljplan.

Sätrabäcken 
rensas

Planen vid Härnevi-
skolan rustas upp 

Bro IP utvecklas 
som målpunkt

14 PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD 15



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Planprogram centrala Bro

Utdrag ur kommunkartan som visar kommunalt .ägd mark.

Hela utbredningen av det föreslagna programområdet.

Kommunfastigheter

Upplands-Brohus

Fastighet förvärvad 
av Upplands-Bro

Tomträtter

Upplands-Bro

Framtidens hållbara småstad
Småstaden har framtiden för sig. Med en växande 
urbanisering och Bros läge i en storstadsregion med 
stora natur- och kulturvärden finns goda förutsätt-
ningar att utveckla Bro till en levande plats med goda 
livsmöjligheter där människor ges utrymme att bo 
och verka. 

För att utveckla en plats som håller över tid, med 
ständiga förändringar i omvärlden, tar Upplands-
Bro kommun utgångspunkt i Agenda 2030 och dess 
mål. Hållbarhet är därmed styrande och centralt i all 
samhällsutveckling.

Planprogrammet utgår därför från social, eko nomisk 
och ekologisk hållbarhet genom att tematiskt  definiera 
och geografiskt föreslå  viktiga funktioner som aktiva 
mötesplatser, förtätning i befintliga  miljöer, ta tillvara 
och utveckla platser med naturvärden och rekrea-
tionella möjligheter, skapa utrymme och förut-
sättningar för klimatneutrala transport alternativ 
samt skapa  förutsättningar för att definiera  framtida 
exploaterings möjligheter med inriktning god sam-
hälls ekonomisk hållbarhet.

Markägoförhållanden
Marken i området ägs av kommunen eller  kommunens 
bolag, av fastighetsbolaget Hembla samt av privata 
markägare.

Planområdets förutsättningar och avgränsningar
Programområdets  
avgränsning
Området för programarbetet består av tre samman-
hängande delar. Den första omfattar Enköpingsvägen 
från Råbyrondellen till Finnsta rondellen och de 
fastigheter som ligger norr och söder om vägen i 
denna sträckning. Den andra delen vid Bro centrum 
sträcker sig genom området norrut och avgränsas 
av  Råbyområdet till väster, parken som ligger norr 
om centrum och österut i gränsen  mellan centrum 
och Finnstaområdet. Det tredje delområdet är 
Köpmanvägen ner till Prästvägen och de fastigheter 
som ligger öster och väster om denna. Den exakta 
gränsdragningen kan komma att justeras i kommande 
detaljplanering.

16 PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD PLANPROGRAM FÖR CENTRALA BRO: FRAMTIDENS HÅLLBARA SMÅSTAD 17



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Planprogram centrala Bro

Dessa detaljplaner gäller i dag i Bro.

Gällande planer och 
 inriktning för fortsatt 
 detaljplanearbete
I programområdet gäller i dagsläget följande pla ner, 
från väster till öster: 0203, 6901, 6803, 9301, 8302, 
7101, 9601, 0208. 

Styrande dokument  
och planförutsättningar
Dessa dokument är förutsättningar för  program - 
 förslaget och kommande detaljplanearbete. 

•  Översiktsplan 2010.

•  FÖP Bro, under granskning och ej beslutad vid 
planprogrammets färdigställande.

•  Mål och budget 2022.

•  Markstrategi tätort Bro.

•  Utvecklingsprogram Stationsområdet.

•  Omdaning Bro: Projektdirektiv, beslutade av KS 
14 april 2021.

•  Spacesyntax analys i samband med förstudie 
Brostationsområdet.

Översiktsplan
Den kommunövergripande översiktsplanen för 
Upplands-Bro kommun, ÖP 2010 antogs av kommun-
fullmäktige i december 2011.

Översiktsplanen är utformad för att möjliggöra en 
hållbar samhällsutveckling samtidigt som kommunen 
ges möjlighet till expansion. Översiktsplanen syftar 
till att stödja Upplands-Bro som tillväxtkommun och 
blickar cirka 20-30 år framåt i tiden. Planberedskap ska 
finnas för en befolkning på omkring 35 000 invånare i 
kommunen år 2024. Kommunen planerar därmed med 
god marginal för att bidra till den fortsatta be byggelse-
utveckling som behövs enligt Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen – RUFS 2010.

Övergripande planeringsinriktning är enligt över   sikts  - 
planen: 

•  Säkra kommunens tillväxt och långsiktigt 
hållbara utveckling i ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt avseende.

•  Möjliggöra utbyggnad av transportsystem och 
bebyggelsestruktur som stimulerar hållbar 
tillväxt i en storstadsregion.

•  Principen ska vara att all exploatering ska bära 
sina egna kostnader i form av grönstruktur, 
vägar, VA-ledningar och annan infrastruktur.

•  Värna och vidareutveckla historiska värden, 
kulturell särart och unika natur- och 
miljökvaliteter.

FÖP Bro 2040
Under vintern 2018 gav kommunstyrelsen samhälls-
bygg nadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att särskilt 
belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett för-
ändrat klimat och trafikens brister och behov. Utöver 
dessa teman förhåller sig planen också särskilt till FNs 
globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro tätort. Den 
26 maj 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om 
att skicka ut den för djupade översiktsplanen för Bro 
(FÖP Bro 2040) på granskning. Granskningsperioden 
pågick 7 juni – 30 september 2021.

FÖP Bro tar ett helhetsgrepp om utvecklingen i  tätorten 
och förtydligar förutsättningarna och inriktningen 
på den fysiska planeringen i Bro på lång sikt. Planen 
visar kommunens mark- och vattenanvändning fram 
till 2040 med utblick mot 2050. FÖP Bro ska under-
lätta för kommande processer som detaljplanering, 
bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska 
vara vägledande för exploatörer och andra som har ett 
intresse av att delta i kommunens utveckling. Planen 
ska också ge stöd för kommunens egna prioriteringar 
i arbetet för ett mer ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt hållbart samhälle.

Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot 
2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna 
tätortsavgränsningen för Bro enligt FÖP 2016 med 
fyra förslag till ändringar.

FÖP Bro är en geografisk fördjupning och utgör alltså 
en ändring av ÖP 2010. FÖP Bro 2040 ersätter kapitel 
10 i ÖP 2010, ”Bro”. FÖP Bro innebär också föränd-
ringar i kapitlen om boende och  infrastruktur för 
de delar av Bro som ligger innanför tätortsgränsen.  
I övrigt fortsätter alla kapitel i ÖP 2010 och FÖP 2016 
att gälla som vanligt. Det innebär att vissa tema avsnitt, 
som exempelvis risk och säkerhet och teknisk för-
sörjning, inte beskrivs ingående i och med att ÖP 
2010:s riktlinjer fortfarande gäller. Däremot tas dessa 
aspekter upp i de fall där FÖP Bro föreslår något 
där det krävs särskild hänsyn eller där vi ser att det 
förekommer en målkonflikt.

FÖP Bro innehåller fem utvecklingsstrategier:

1

Centrala Bro ska utvecklas till  
en modern småstad

Vi utvecklar Bro till en modern småstad genom 
att förtäta centralt och längs Enköpingsvägen med 
 bebyggelse av småstadskaraktär. Vi knyter ihop de 
centrala delarna av Bro med stationen och Träd gårds-
staden söder om järnvägen genom att utveckla stråket 
från Bro Torg mot Köpmanvägen och stationen.
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Ett socialt hållbart Bro är ett livskraftigt samhälle för alla..

2

Bro torg ska vara en trygg  
och levande  mötesplats 

Torget ska vara tryggt, välkomnande och tillgängligt 
för alla; kvinnor och män, flickor och pojkar, unga och 
gamla från alla delar av Bro. Förtätning och gestaltning 
av torget och aktivering av ytorna runt omkring ska bidra 
till en levande och trivsam mötesplats för alla. 

3

Broborna ska få närmare till Mälaren

Vi stärker kopplingen till Mälaren genom att för-
stärka gång- och cykelvägar, peka ut besöks mål vid 
vattnet för utveckling, och genom att bygga ihop 
tätorten hela vägen från Tegelhagen och Rättarboda 
till centrala Bro. 

4

Bro Station ska bli en knutpunkt  
och mötesplats som binder ihop  
norra och södra Bro med varandra

Bro Station ska utvecklas för att möta behoven hos en 
växande befolkning. Med gestaltning, fler funktioner 
och aktivering av allmänna platser ska stationen bli en 
mötesplats norr och söder om järnvägen.

5

Naturen och kulturen ska få ta plats i Bro

Vi sätter värde på naturen som finns i och runt 
omkring Bro. Vi uppmuntrar till  bebyggelse som 
harmonierar med kulturmiljö och bidrar positivt till 
både grön och blå infra struktur och ekosystemtjänster 
i kommunen..

Övergripande mål  
och budget
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur 
kommunen ska utvecklas mot 2035. Visionen lyder 
”Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger 
plats”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem 
som tar sin utgångspunkt i vad Upplands-Bro gör för 
bättre service och nytta för invånarna.

Vilka effekter och vilka långsiktiga  resultat som 
ska uppnås beskrivs i kommunens övergripande 
mål. Dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter 
 invånarnas förväntan på kvalitet och service och där 
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom-
syrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

Upplands-Bro har sex övergripande mål som beskriver 
effekter och resultat som ska uppnås. 

Målen är:

•  STÄRKA DEMOKRATIN – invånare är involverade 
och engagerade i frågor som berör dem själva 
och samhället i stort. 

•  MENINGSFULLT ÅLDRANDE – livskvalitet och 
känslan av meningsfullhet hos våra äldre 
invånare är god. 

•  LUSTFYLLT LÄRANDE – i Upplands-Bro skapas 
lust till lärande och utveckling för dagens och 
morgondagens invånare.

•  HÅLLBAR HÄLSA OCH LIV – invånare i Upplands-
Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och 
känner trygghet i vardagen. 

•  HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE – Upplands-
Bros befolkning växer med 2 % varje år och 
samhällets utveckling tar tillvara kommunens 
unika plats. 

•  I Upplands-Bro finns FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
VALFRIHET OCH KONKURRENSNEUTRALITET.

Omdaning Bro
Våren 2021 fattade kommunstyrelsen beslut om projekt - 
direktiv för Omdaning Bro. 

Utvecklingen inom ramen för Omdaning Bro ska 
karaktäriseras av faktisk och bestående förändring 
i den fysiska miljön och ta sig uttryck i ett levande 
Bro Torg, en utveckling av centrumfunktioner som 
binder samman utvecklingen runt stationsområdet 
med de centrala delarna av Bro, samt utveckling av 
bostäder och infrastruktur.

För att tydliggöra inriktningen i arbetet har social 
hållbarhet samt utveckling mot framtidens småstad 
överordnats som riktning och perspektiv i kommande 
fysisk planering och utvecklingsarbete. Detta innebär 
att fysisk planering och sociala aspekter integreras 
tidigt i processen och blir vägledande för arbetssätt 
och metodutveckling i projektet. Hållbarhet handlar 
i mångt och mycket om människors möjlighet att 
leva ett bra liv. Att ha ett arbete att gå till, bra skolor 
för barnen och en känsla av trygghet – ett samhälle 
att växa upp, leva och verka i. Ett hållbart samhälle. 
Omdaning Bro ska initiera, aktivera och engagera 
dess intressenter med detta som utgångspunkt och 
utveckla metoder för samverkan.

I framtidens hållbara småstad Bro står hög  tolerans, 
trygghet och människors lika värde i centrum. 
Människor känner tillit till samhällets institutioner 
och har förtroende för varandra. I småstaden Bro 
har många fler ett arbete att gå till och segregationen 
har minskat.
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Småstaden Bro har ett sammanhängande stråk från 
stationsområdet mot Bro Torg som präglas av mång-
fald i service och handel och centrumbildningen har 
utvecklats och sträcker sig längs de centrala stråken. 
Exempelvis har Köpmanvägen och Enköpingsvägen 
karaktären av småstadsgator snarare än en sträcka att 
passera eller en genomfartsled. Här kan man köra bil 
i låg fart, promenera eller låna en elcykel från den 
gemensamma cykelpoolen som finns tillgänglig för 
alla invånare och besökare via digitala verktyg. I små-
staden Bro har nya bostäder utvecklats, med  varierande 
upplåtelseformer som välkomnar människor i olika 
skeden av livet och som därmed har olika behov. 
Bro Torg är en livlig mötesplats med handel, service, 
bostäder, och arbetsplatser. Längs med Köpmanvägen 
möter man unga såväl som yrkesverksamma och äldre 
som rör sig mellan skola, arbete, station, bostad och 
fritidsaktiviteter.

Småstaden Bro är en plats där näringsliv och till-
komsten av arbetstillfällen är en integrerad och natur-
lig del i småstadslivet. I den trygga småstaden Bro 
samlas invånare och besökare kring nöjen, handel 
och service och alla uppskattar det lugna men ändå 
aktiva småstadslivet kombinerat med fantastisk  natur 
inpå knuten. I Bro finns det många olika miljöer som 
främjar samspel och möten. Både direkta möten med 
människor vi redan känner eller inte känner, men även 
indirekta möten, dvs att se andra och att själv synas. Bro 
har många bra mötesplatser där flera olika aktiviteter 
kan pågå sida vid sida, med eller utan interaktion. 
Miljöer som är flexibla och som kan möta upp många 
olika människors behov oavsett bakgrund, ålder eller 
intresse är också en del av Bro.
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I dagsläget är kopplingarna i gångstråken svaga i Bro. Med fler kopplingar mellan olika gångstråk ökar sammankopplingen.
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Beskrivning av framtida effekter  
av fler kopplingar till Enköpingsvägen:

”Kartan beskriver integrationen i gångnätet i Bro när 
Trädgårdsstaden är utbyggd och Enköpingsvägen är 
ombyggd till stadsgata i enlighet med  intentionerna 
i FÖP Bro 2040. Omvandlingen till stadsgata antas 
här innebära ökat antal korsningar tvärs Enköpings-
vägen samt gångbanor på båda sidorna av gatan. 
Omvandlingen av Enköpingsvägen får stor effekt, 
och stråket har potential som ett viktigt orienterande 
stråk i Bro. Trädgårdsstaden blir förhållandevis lite 
integrerat, framför allt på grund av få kopplingar över 
spåren till den välintegrerade delen i norr.”

Planprogrammet har tagit det arbete som genom-
förts rörande integration, rörlighet och möjligheten 
att binda samma Bros olika delar i beaktande. Detta 
ligger till grund för fortsatt planarbete.

Att binda samman Bro
På följande sidor visas en så kallad integrationsanalys. 
Denna är framtagen i samband med den Förstudie 
av Bro stationsområde som genomförts. I förstudie 
finns följande text:

Beskrivning av nuläget

”Integrationsanalysen fångar hur väl samman hängande 
gatunätet är, och stråk med hög integration kan sägas 
vara stråk som är tydligt orienterande i området. 
Dessa stråk har också potential för höga flöden, om 
de kombineras med viktiga målpunkter. Stråk med 
låg integration innebär ofta att området upplevs 
som avskilt från andra delar av tätorten. Analysen 
visar att centrum är centralt beläget i korsningen 
Köpmanvägen och de östvästliga gångstråken genom 
Råby och Finnsta. Köpmanvägen är också ett tydligt 
stråk mellan centrum och stationen.”
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Bros historia och Bro idag

Bros historia
Brobygden har sedan 400-talet haft en bofast befolk-
nin g och de många fornlämningarna vittnar om detta. 
Bro kyrka uppfördes under 1100-talet och vid den 
tiden var Upplands-Bro en strategisk centralbygd 
mellan Birka, Sigtuna och Uppsala. 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 ång-
båtstrafiken förlorade i betydelse till förmån för 

järnvägen utvecklades Bro i läget mellan järnvägen 
och Enköpingsvägen till det nya navet för person- och 
godstransporter.

På 1950-talet började Bro att växa i ett betydligt snabbare 
tempo. Vid början av 1960-talet täckte Bro större delen 
av marken mellan järnvägen och Enköpingsvägen. 
Upplands-Bro kommun köpte marken öster om 
Enköpingsvägen som tillhörde gårdarna Råby och 
Finnsta och en omfattade utbyggnad genomfördes. 
Under åren 1968–1975 producerades 1900 lägen-
heter. 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. 
På senare tid har den  negativa situationen vänt, bland 
annat beroende på förlängningen av pendeltåget till 
Bro och Bålsta.

Bros karaktär och  
befintliga värden
Bro tätort karaktäriseras av järnvägssamhället från 
början av 1900-talet (Gamla Bro), 1960-talets miljon-
program (Råby och Finnsta) samt 1990-talet (Bro 
centrum). Gamla Bro präglas av låg bebyggelse om 1–3 
våningar, medan Råby och Finnsta består av lamellhus 
i 3 våningar. Bro Centrum har något högre bebyggelse 
om 3–5 våningar.  

I och i anslutning till Bro tätort finns idag parker, 
odlingsområden, jordbruksmark och skog.

Bro idag
Bros läge i regionen

Bro ligger i Upplands-Bro kommun som tillhör 
Stockholms län och ligger därmed i det kraftigt 
 växande Storstockholm, vid gränsen till Uppsala län. 
Samtidigt ligger kommunen mitt i Mälardalen, en av 
Sveriges mest expansiva storstadsregioner som har ett 
strate giskt läge både i Sverige och i Norden. Pulsådror 
genom kommunen är järnväg och motorväg i form av 
Mälarbanan och E18. Kommunens nordvästliga läge 
i Storstockholm innebär också närhet till Arlanda. 
Regionen är en  gemensam arbets- och bostadsmarknad 
och även handel samt service är i många delar  regional. 
Infrastrukturerna i form av kommunikations- och led-
ningsnät binder ihop kommunerna inom regionen. 

Det jag tycker om med 
Bro är omgivningen  
och naturen samt  
gemenskapen.

Stockholm tillsammans med Mälardalen håller på att 
utvecklas till en enda funktionell region. Från att ha legat 
perifert i Storstockholmsområdet ligger nu Upplands-
Bro i en central del av regionen.

Bro tätort

Precis som på många andra platser runt om i landet är 
Bro en produkt av dåtida konventionella planeringsidéer 
och ideal. Här finns 1970-talets funk tionalism, ”kyrkan 
mitt i byn”, villasamhällets framväxt runt kommunika-
tionsstråk och bilens givna plats i samhället längs större 
stråk. I Bro finns även ett tydligt lokalsamhälle med 
starka krafter på gott och ont. Området karaktäriseras 
idag av synliga (fysiska) och osynliga (socioekonomiska) 
barriärer. Med andra ord finns här socio ekonomiska 
och sociala utmaningar samt utmaningar i den fysiska 
miljön. Det pågår redan ett omfattande utvecklings-
arbete i Bro, vilket är fördelat på flera olika aktörer. 
Utvecklingen kring de centrala delarna av Bro har 
stort fokus på en trygg och säker utemiljö med insatser 
från lokala fastighetsägare, kommunen, näringsliv och 
Polismyndigheten och genom Omdaning Bro. Även på 
den södra sidan om järnvägen pågår utvecklingsarbete 
med de nya bostadsområdena Trädgårds staden och 
Tegelhagen.

Kommunal service

I Bro centrum finns Brohuset med bibliotek, simhall 
med upplevelsedel, sporthall, dagcentral för äldre 
samt Brohuset. I Brohuset finns gym, café, babysim 
och vattengymnastik.

Finnstaskolan, Härneviskolan och Råby skolan är så 
kallade F/5-skolor, dvs. har en organisation med för-
skoleklass och grundskola år 1–5 år. Broskolan har 
undervisning för årskurs 6–9. 

Upplands-Brogymnasiet ligger i Kungsängen och  
ca 4 km från Bro ligger Säbyholms Natur  bruks - 
 gymnasium.

Kommersiell service

I Bro centrum ligger bland annat mataffär, apotek, 
bankomat, blomsteraffär, optiker,  frisör, skrädderi, 
kemtvätt och restaurang. 

Längs stråket från centrum mot stationen finns mat-
affär, pizzeria, tobaksaffär, fotvård samt trafikskola.  
I Skällsta industriområde finns även handel.

Kommunikationer
Kollektivtrafik

Inom Bro tätort går busslinje 555 sträckan Kungsängens 
station - Bro(Finnsta) - Bro station – Råby - Skällsta 
industriområde 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 halvtimmes-
trafik och resan tar ca 30 minuter. Pendeltågsresan 
mellan Bro och Kungsängen tar ca 5 minuter. På natten 
går nattbussar mellan Stockholm-Kungsängen-Bro.

Efter att citybanan öppnades genomfördes Trafik-
verket en ÅVS-utredning som publicerades hösten 
2020. I ett avsnitt om fortsatta förslag och utred-
ningar lyftes behovet av tätare trafik väster om 
Kungsängen. Trafikverket och region Stockholm har 
inlett  processen för lösningar som innebär att pen-
deltågen kan gå i 15-minuterstrafik vid Bro station. 
Tätare turer och ökad befolkning i Bro innebär ökat 
nyttjande av  stationen och stationsområdet. 

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

Biltrafik

Bro ligger vid E18 som är den primära förbindelsen 
och försörjningsnerven för Stockholmsregionens 
nordvästra sektor. Påfart på E18 sker vid Skällsta.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelförbindelse under järnvägen finns 
dels vid pendeltågsstationen, dels i områdets södra 
del. Cykelparkering finns vid stationen.

Trafikseparation

Bro tätort karaktäriseras delvis av lösningar enligt 
1960-talets normer om separation av  trafikslag. För 
invånarna innebär det begränsad framkomlighet i 
området. Trafikseparationen bidrar även till fysisk 
segregation  mellan olika områden i tätorten.

Bro station och stationshuset byggdes 1876. Bild tagen 1910-1917.
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Översiktliga konsekvenser av planprogrammet
Nedan redogörs översiktligt för de konsekvenser en 
exploatering av området kan medföra. Vid fortsatt 
detaljplanearbete görs fler utredningar för att visa hur 
negativa konsekvenser kan undvikas eller reduceras.

Ekologiska konsekvenser
Planområdet innehåller få naturvärden vilket medför 
att de negativa ekologiska konsekvenserna väntas 
vara låga.

Indirekt kan positiva ekologiska konsekvenser åstad-
kommas genom att skapa goda förut sättningar för en 
tätare stadsmiljö. På så sätt kan man stärka möjligheten 
att nå planområdet och dess verksamheter med gång-, 
cykel- eller kollektivtrafik och på så sätt möjliggöra 
ett hållbart resande till och från planområdet.

Det är också positivt ur ett ekologiskt perspektiv att 
använda befintlig infrastruktur, för att på så sätt spara 
både mark och resurser men ändå kunna erbjuda fler 
bostäder och lokaler för verksamheter. 

Sociala konsekvenser
En av ambitionerna med att få till en förändring av 
Bro är att öka variationen av utbud, arbetsplatser och 
olika upplåtelseformer på bostäder. En annan är att 
skapa bättre kopplingar mellan olika områden i Bro. 
I båda fallen är förhoppningen att bidra till att fler 
personer vistas och rör sig i de centrala delarna. Fler 
personer i rörelse ger bättre möjligheter för butiker 
och caféer att kunna gå runt och leder i sin tur till 
att fler personer uppehåller sig i de centrala delarna.

Det är viktigt att få till ett allsidigt utbud som lockar 
olika grupper. Känslan av trygghet i ett samhälle ökar 
där det finns många olika människor.

Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av planprogrammets innehåll 
medför en rad kommunala ekonomiska åtaganden. 
Utbyggnaden förutsätter investeringar i infrastruktur 
som av gator, dagvatten och parker. Driftkostnaderna 
för dessa anläggningar bedöms dock inte öka med 
hänsyn tagen till att ytorna redan idag är ianspråk-
tagna samt att gatubredder minskas.

Trygghet för mig är att 
gatorna är upplysta och 
att det finns människor 
ute i alla åldrar, även sent 
på kvällarna.
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Existerande skolkapacitet räcker, även med det till-
skott av bostäder som planeras. Däremot bedömer 
kommunen att en ny förskola behövs.Förskolan och 
dess finansiering kan utföras i såväl kommunal som 
privat regi.

Planarbetet finansieras med planavgifter avseende 
externa fastighetsägares del av planarbetet som 
 genererar en utveckling med nya byggrätter.

En bedömning av exploateringsekonomin behöver 
göras i planarbetet då planprogrammet inte har den 
detaljeringsgrad som möjliggör en säker bedömning. 
Vid en utbyggnad med låg bebyggelse med små-
stadskaraktär, enligt planprogrammets inriktning, 
för det med sig utmaningar avseende investeringar 
mot intäkter för byggrätter. 

Längs Enköpingsvägen görs en bedömning om 
 utmaning att skapa en ekonomisk effektivitet i nya 
parkeringslösningar då nuvarande markparkering 
delvis bebyggs med bostäder.

Köpmanvägen är idag delvis bebyggd med gles små-
husbebyggelse. Köpmanvägen ska utvecklas till ett 
levande stråk som binder samman Bro Torg och 
Bro Station karaktäriserad av låg bebyggelse med 
inriktning stadsradhus, småhus och låga flerbostads-
hus. Köpmanvägen byggs även om för att möjlig-
göra  blandade trafikslag. För att åstadkomma önskad 
utveckling krävs förutom investeringar i vägen förvärv 
av fastigheter med småhus med stora tomter. Nya 
tomter med byggrätter bedöms inte väga upp mot 

kostnaderna för exploateringskostnader och fastighets-
förvärv utan bedöms ge ett underskott som behöver 
täckas av de andra områdena inom planprogrammet.

För de verksamheter som finns i området idag och i 
framtiden ges positiva ekonomiska konsekvenser med 
ambitionen om att få fler personer i rörelse. Då detta 
ger bättre förutsättningar för livskraftiga verksamheter 
såsom butiker och andra kommersiella lokaler.
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telefon: 08 - 581  690  00 • e-post: kommun@upplands-bro.se
postadress: Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen

besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
webbplats: www.upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun har cirka 30 000 invånare och  
är en  växande kommun, både när det gäller invånare och 

 före tags etableringar. Kommunen ligger vid Mälaren, unge fär  
två mil nordväst om Stockholm och pendel tåget tar ungefär  

25 minuter till Stockholms central. Här finns två tätorter, 
Kungsängen och Bro, och en levande landsbygd.

Upplands-Bro växer och vi utvecklar kommunen för att möta  
framtidens behov. En kommun som du som bor, arbetar eller 
 besöker ska trivas i, en kommun som erbjuder både närhet  

till grönområden och vatten, ett aktivt kultur- och föreningsliv och 
goda möjligheter för företag att växa och anställa. 
En modern kommun, som fokuserar på det viktiga.
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Bakgrund  

Samhällsbyggnadsutskottet gav den 2020-12-02 § 61 samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram 

förslag till detaljplaneprogram för centrala Bro.  

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med planprogrammet är att tydliggöra strategisk viljeinriktning för kommande 

detaljplanearbete och därmed ta strategiska styrdokument såsom ÖP (2010), FÖP Bro 

(granskning) samt PM Projektdirektiv Omdaning Bro (KS 21/0226) ytterligare ett steg 

närmare ett genomförande. Det är därför av största vikt att planprogrammet i ett tidigt 

skede möjliggör potentialen att bredda kommunens beslutsunderlag genom delaktighet där 

intressenters och berörda parters erfarenheter och synpunkter tillvaratas. Intressenter ska 

ges möjlighet till både insyn och påverkan. Vid arbetet med programmet ska samråd 

genomföras i linje med det delaktighetsarbete som pågår inom kommunen, samt följa de 

regler som gäller för detaljplanearbete enligt Plan- och Bygglagen.  

Hur samrådet har bedrivits 

Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2021 § 138 att sända ut förslag till planprogram för 

centrala Bro, på samråd enligt reglerna i plan- och bygglagen 5 kap 11 §. 

Förslaget till planprogrammet var under tiden 20211206 – 20220131 utsänt för samråd och skickades 

till berörda fastighetsägare samt myndigheter med mera enligt remisslista. Under remisstiden var 

förslaget till planprogram utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum och i Brohuset samt på 

kommunens webbplats.  

Informationsmöte hölls den 19 januari i kommunhuset samt digitalt. Cirka 20 personer deltog.  

Flera av remissinstanserna och de inkomna synpunkterna är positiva till planprogrammets syfte och 

inriktning till den föreslagna utvecklingen av Bro tätort och visionen om en hållbar småstad. Det har 

framförts flera synpunkter avseende planingsförutsättningar som behöver förtydligas och fördjupas. 

Bland annat har det påpekats att trafikförutsättningar och miljökvalitetsnormer för flera områden 

behöver tydliggöras. 

De fördjupade utredningarna inklusive trafikförutsättningar kommer studeras i detaljplaneskedet. 

Inkomna synpunkter, lista 

Med anledning av förslaget till detaljplan har 32 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 

8 synpunkter efter samrådsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 

synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Myndigheter 

1 Region Stockholm inkom 2022-03-02 

2 Lantmäteriet inkom 2022-01-25 

3 Länsstyrelsen Uppsala län  inkom 2022-01-31 

4 Länsstyrelsen Stockholm  inkom 2022-03-10 

5 Trafikverket  inkom 2022-02-28 

Kommunala nämnder 

6 Tekniska nämnden  inkom 2022-03-11 

7 Bygg- och miljönämnden - Bygglovsavdelningen  inkom 2022-02-01 
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8 Bygg- och miljönämnden - Miljö- och livsmedelsavdelningen  inkom 2022-02-01 

9 Kultur-och fritidsnämnden  inkom 2022-02-01 

Övriga remissinstanser 

10 Hyresgästföreningen  inkom 2022-01-31 

11 Käppalaförbundet  inkom 2022-02-02 

12 Brandkåren i Attunda  inkom 2022-01-25 

13 Bro-Lossa Hembygdsförening  inkom 2022-01-20 

14 E.ON Energidistribution AB inkom 2022-01-17 

15 Skanova  inkom 2022-01-12 

16 Håbo kommun  inkom 2022-01-31 

17 LVF  inkom 2022-01-24 

18 Vattenfall Eldistribution  inkom 2021-12-06 

19 Skogsstyrelsen  inkom 2022-01-18 

20 Energimyndigheten  inkom 2021-12-27 

21 Sjöfartsverket  inkom 2022-01-04 

22 Svenska Kraftnät  inkom 2022-01-03 

23 Swedavia  inkom 2022-01-31 

Fastighetsägare 

24 Fastighetsägare 1  inkom 2022-01-25 

25 Fastighetsägare 2  inkom 2022-01-30 

26 Fastighetsägare 3  inkom 2022-01-05 

27 Fastighetsägare 4  inkom 2022-01-31 

28 Fastighetsägare 5  inkom 2022-01-31 

29 Fastighetsägare 6 inkom 2022-01-31 

30 Fastighetsägare 7 inkom 2022-01-31 

31 Fastighetsägare 8  inkom 2022-01-31 

32 Fastighetsägare 9-18 gemensamt inkom 2022-01-31 

 

Inkomna synpunkter med kommentarer 

I det följande kommenteras synpunkter på förslag till planprogram för centrala Bro. Synpunkter som 

inte innebär särskilda överväganden med avseende på planprogrammets utformning eller innehåll, 

kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den 

fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkterna som kan 

erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas kommunens 

kommentarer. 
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Myndigheter 

1 Region Stockholm  inkom 2022-03-02  

1.1 Region Stockholm har svårt att bedöma planprogrammet i relation tillkommande bostäder 

och arbetsplatser. 

1.2 Region Stockholm anser att det är otydligt hur planprogrammet fördjupar och förtydligar 

eller skiljer sig från FÖP Bro 2040 (granskningsförslag) och de förstudier med flera 

styrdokument och beslut för Bros utveckling som tagits fram. Det gäller för såväl 

ställningstaganden som planeringsinriktningar samt hur planprogrammet förhåller sig till de 

synpunkter som framförts under granskningsskedet av FÖP Bro 2040. FÖP Bro 2040 har 

inte antagits och utgör därför formellt ännu inte en ändring av ÖP 2010 respektive FÖP 

2016. Det finns därför inte heller något granskningsutlåtande att ta del av. 

1.3 Planprogrammet redovisar, utöver visionsbilder och en integrationsanalys, inte några mer 

konkreta fysiska och rumsliga riktlinjer eller ställningstaganden för själva 

markanvändningen. I FÖP Bro 2040 (granskningsförslag) och planprogrammet anges att 

förtätning längs huvudstråken inte ska begränsa framkomlighet för till exempel busstrafik 

och att hinder för lantbruksfordon ska undvikas. Planprogrammet lägger inte fram några 

förslag på hur detta kan eller ska lösas i form av principutformning och standard.  

1.4 Det har inte förtydligats var och hur många bostäder och arbetsplatser som tillkommer på 

olika platser. Region Stockholm anser att detta behöver förtydligas i planprogrammet, inför 

framtagandet av detaljplaner och för att komma ytterligare ett steg närmare ett 

genomförande. 

1.5 Region Stockholm bedömer att de fördjupade utredningar, som föreslås tas fram i samband 

med detaljplanearbetet, åtminstone i översiktlig skala, hade kunnat förtydliga 

planprogrammets inriktningar. Det skulle också underlätta att frågor rörande gestaltning, 

volymer, genomförbarhet, bedömning av risker med mera hanteras utifrån ett 

helhetsperspektiv. Exempelvis hade volymstudier och principskisser med breddmått hjälp till 

med detta.  

1.6 Planprogrammet ger inga svar på hur förtätningen ska rymmas, utan att äventyra de krav 

som finns på ytor och avstånd för såväl friytor och teknisk försörjning som för att 

upprätthålla god tillgänglighet för olika typer av fordon och transporter. 

1.7 Planprogrammet behandlar inte hur Enköpingsvägens utformning i de centrala delarna 

förhåller sig till Enköpingsvägens fortsatta sträckning i angränsande planuppdrag för Södra 

Finnsta.  

1.8 Region Stockholm vill informera om den nya regionala cykelplanen som finns framtagen 

och som antogs av regionfullmäktige i november 2021. Den kan vara till användning i den 

fortsatta planeringen, särskilt för att säkerställa regional standard enligt rekommenderade 

utformnings principer på det regionala cykelstråket som går längs Enköpingsvägen genom 

centrala Bro och som förbinder kommunen med Håbo kommun i väster respektive Järfälla 

med flera kommuner i öster och även vidare in mot den centrala regionkärnan. För att 

underlätta genomförandet av cykelplanen har dokumentet Vägledning för genomförande av 

regional cykelplan tagits fram. 

1.9 Region Stockholm anser att direktivet ”Att överbrygga fysiska barriärer såsom 

Enköpingsvägen genom omvandling med inriktning småstadsgata med kantstensparkering 

och utrymme för fotgängare och cyklister, samt förtätning med ny bebyggelse längs med 

vägen” inte är tydlig om vad detta konkret betyder för kollektivtrafiken. Regionen bedömer 

att det finns en risk att direktivet kan medföra negativa konsekvenser för kollektivtrafiken 

och därför bör utredas vidare. 
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1.10 Eftersom Köpmanvägen har begränsat utrymme redan idag efterfrågar regionen därför att 

planprogrammet kompletteras med måttsatta principskisser för de gaturum där 

kollektivtrafik är tänkt att bedrivas i ett framtida Bro.  

1.11 Att integrera flera olika funktioner i stadsrummet såsom; aktiva mötesplatser, blandade 

boendeformer, kommersiella lokaler, handel/service, arbetsplatser och integrerat gaturum för 

såväl fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik kan också få begränsande 

konsekvenser för kollektivtrafiken utveckling och behöver därför utredas vidare innan 

regionen kan göra en konsekvensbedömning för busstrafiken. 

1.12 Regionen anser att en utredning av befintlig och framtida busstrafik ska utredas i 

planprogramsskedet eftersom detta ger bättre förutsättning för kommande detaljplaner. 

1.13 Regionen stödjer viljan till att utreda busstrafik i befintligt och omgestaltat gatunät som det 

identifierats under Fördjupade utredningar i samband med detaljplanearbete. I detta 

utredningsarbete bör Region Stockholms trafikförvaltning delta. 

1.14 Det är viktigt att förtätning och andra åtgärder i stads- och gaturum inte begränsar 

framkomlighet för kollektivtrafiken att bedrivas utifrån de riktlinjer som Region Stockholm 

utgår ifrån i sin planering av kollektivtrafik. 

1.15 Det behövs måttsatta principsektioner för gaturummen för att planprogrammet ska formulera 

direktiv som kommande detaljplaner kan förhålla sig till i kommande planeringsskeden. 

Region Stockholm anser att det är oklart om markytorna för det som kommunen vill 

åstadkomma finns tillgängliga. 

1.16 Köpmanvägen är exempelvis redan idag smal och lever inte upp till regionens riktlinjer för 

utformning av infrastruktur som berör buss. Om utökad busstrafik ska trafikera vägen ska 

regionens riktlinje RiGata-Buss följas för att säkerställa att detta är möjligt. Det betyder att 

vägen bör breddas. 

1.17 Framkomligheten är viktig på alla vägar som regionen bedriver busstrafik på. Regionen vill 

också framlyfta att norra delen av Ginnlögs väg planeras att ha busstrafik. Regionen 

tillämpar riktlinjer i sin planering av kollektivtrafiken, för framkomlighet för buss är det 

RiGata-Buss. Regionen vill upplysa kommunen att denna riktlinje är uppdaterad och finns 

att tillgå på regionens hemsida. 

1.18 Busstrafik generar buller och vibrationer som kommande planering behöver ta höjd för. 

Regionen har riktlinjer för störningar och buller som ska efterlevas i kommande 

detaljplanering. Även riktlinjer för säkra passager och övergångar finns att tillgå på 

regionens hemsida.  

Kommentar 

Kommunen instämmer med Region Stockholm att det hade varit önskvärt att fördjupade 

utredningar från FÖP Bro till planprogrammet hade utförts. De fördjupade utredningarna 

kommer ske i detaljplaneskedet. Förutsättningar för busstrafiken kommer studeras i samråd 

med Regionen och Trafikverket. 

 

2  Lantmäteriet inkom 2022-01-25  

Vid genomgång av handlingarna till förslaget till planprogram har Lantmäteriet inte funnit 

anledning till synpunkt.  

Kommentar 

Tack för yttrandet  



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Samrådsredogörelse del 1 planprogram centrala Bro

6(22) 

 

 

 

Planprogram för centrala Bro  Samrådsredogörelse  

 

 

3 Länsstyrelsen Uppsala län  inkom 2022-01-31 

Länsstyrelsen i Uppsala län avstår från att lämna synpunkter på samrådsförslaget till planprogram 

för centrala Bro, i Upplands-Bro kommun. 

 

4 Länsstyrelsen Stockholm  inkom 2022-03-10 

4.1 Länsstyrelsen anser det är positivt att kommunen vill utveckla centrala Bro och att 

kommunen vill överbrygga fysiska barriärer. Det är också bra att kommunen anser att 

sociala aspekter behöver beaktas, så som barnperspektivet och trygghetsperspektivet. Dock 

saknas underlag kring flera viktiga planeringsförutsättningar. Länsstyrelsen kan därför inte 

på nuvarande underlag avgöra lämpligheten med planprogrammet utifrån Länsstyrelsens 

prövningsgrunder. Länsstyrelsen anser dock att vissa frågor är särskilt viktigt att beakta till 

inför kommande detaljplanearbeten, vilka framförs i yttrandet.  

4.2 Inför kommande detaljplanering behöver kommunen särskilt miljökvalitetsnormer för vatten, 

buller, luftkvalitet, förorenade områden, transporter med farligt gods, översvämningsrisk och 

geoteknik. Länsstyrelsen har, i detta skede, lämnat synpunkter på de områden som 

Länsstyrelsen senare har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL vid detaljplaneskedet och som 

inte har redovisats i planprogrammet. 

4.3 Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Dock så 

framgår det i den genomförda undersökningen att det inte går att utesluta risk för betydande 

miljöpåverkan i kommande skede med detaljplanering, beroende på hur planförslaget 

konkretiseras samt hur identifierade miljörisker beaktas. Länsstyrelsen instämmer med 

undersökningens slutsatser, och bedömer att en betydande miljöpåverkan inte går att 

utesluta. 

Kommentar 

Kommunen instämmer med Länsstyrelsen Stockholm att det hade varit önskvärt att fördjupade 

utredningar som Länsstyrelsen anger hade utförts i planprogrammet. De fördjupade 

utredningarna kommer ske i detaljplaneskedet.  

 

5 Trafikverket   inkom 2022-02-28  

5.1 Planprogrammet redovisar inte hur attraktiviteten för befintliga och tillkommande bostäder 

kan stärkas till Bro station på ett betydande sätt. Kommunen behöver konkretisera 

planprogrammet genom att redovisa vilka detaljplaner som planeras att starta till följd av 

planprogrammet, samt redovisa ungefär hur många nya bostäder som planeras inom ramen 

för planprogrammet för centrala Bro. 

5.2 Trafikverket ser att planprogrammet bör utökas söder om Köpmanvägen för att omfatta 

gatuvägnätet ner till Bro station. Det behövs eftersom det ser ut att vara låg integration i 

slutet av Köpmanvägen ner till stationen. Även fler gator runtikring stationen har låg 

integration. 

5.3 Enligt målpunktsanalys/integrationsanalys förstärks vissa lokala vissa gator ner till Bro 

station, genom åtgärder. Dock kvarstår ett par viktiga sträckor att åtgärda som fortsatt visar 

lägre integration och attraktivitet (se figur 1, inringat i gult streck). Det är viktigt att åtgärda 

även dessa länkar och tydliggöra hur de ska hanteras för att få till enklaste och genaste vägen 

till stationen” samt tydliggöra alternativa vägar för andra målpunkter än Bro centrum till 
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stationen. Detta så att det skapas attraktiva och utvecklade stråk för gående och cyklister i 

centrala Bro. 

5.4 Trafikverket saknar kopplingar till Bro IP, Kockbacka gärde/skola, Trädgårdsstaden och de 

kopplingar som visas söder om järnvägen, som fortsatt har låg integration. 

5.5 Kommunen behöver tydliggöra vilka fördjupade utredningar som planeras inom ramen för 

planprogrammets fortsatta granskningsskede.  

5.6 Trafikverket förespråkar att det inom ramen för planprogrammet tas fram ”Riskutredning för 

Enköpingsvägen”, där kommunen hanterar transporter av farligt gods/tung trafik och 

alternativa vägar.  

5.7 Genom omdaningen av Enköpingsvägen försämras framkomlighet för motortrafik. 

Trafikverket ser därför att kommunen behöver redovisa och lokalisera alternativt lokalt 

vägnät, som ska hantera den lokala trafiken, på ett gent och bra sätt.  

5.8 Trafikverket förespråkar också att en gång- och cykelutredning tas fram som underlag, som 

redovisar/illustrerar befintliga gång-cykelvägar och framtida åtgärder till och från dagens 

och framtidens målpunkter runtikring Bro. 

5.9 Kommunen behöver redovisa och föra ett resonemang kring planprogrammets påverkan på 

trafiken. Planprogrammets påverkan kan med fördel ingå i kommunens sammanvägda 

trafikanalys (övergripande trafikanalys för hela kommunen) som Trafikverket inväntar inom 

ramen för FÖP Kungsängen. Enköpingsvägen avses omdanas från en genomfartsled till 

småstadsgata med förtätning längs med vägen som binder samman Bros olika delar. 

5.10 Trafikverket noterar att genom att omvandla Enköpingsvägen till stadsgata/ småstadsgata 

försämras framkomligheten för den lokala motortrafiken på sträckan.  

5.11 Trafikverket framhåller att det är viktigt att den lokala trafiken i Bro med omnejd hanteras på 

det lokala vägnätet och att lokalt vägnät fortsatt har god funktion. E18 kommer i framtiden 

vara hårt belastad i rusning och bör nyttjas främst av nationell och regional trafik. Med en 

allt för dålig framkomlighet kommer trafik omfördelas till E18. Trafikverket anser därför att 

planprogrammet behöver förtydliga vilket/vilka lokala vägar som ska ta över lokaltrafiken 

som får försämrad framkomlighet på Enköpingsvägen. I FÖP Bro föreslås nya vägar med 

strategisk koppling öst-väst som kan möjliggöra avlastning längs Enköpingsvägen. Avses 

dessa användas och vad får de för följder? En annan möjlig lokalväg är Ginnlögs väg. Anser 

kommunen att denna är alternativ väg istället för Enköpingsvägen genom Bro centrum? 

5.12 Kommunen behöver utveckla frågan om hantering av farligt gods användning på 

Enköpingsvägen och huruvida en annan del av det lokala vägnätet behöver ta över denna 

trafik i framtiden. 

5.13 Idag saknas omledningsvägnät för E18 förbi Bro. Detta är något Trafikverket och 

kommunen kan föra dialog om framöver. 

5.14 Kommunen behöver tydliggöra hur busstrafiken påverkas av föreslagen förtätning och 

omdaning av Enköpingsvägen samt säkerhetsställa att busstrafiken fortsatt har god 

framkomlighet till viktiga målpunkter så som t ex Bro station. 

5.15 Det är viktigt att en förtätad version av Enköpingsvägen genom Bro tar hänsyn till att 

cykelstråket fortfarande kommer vara prioriterat för cykelpendling, och dimensionerar 

utrymmet för cyklister efter de cykelflöden kommunen önskar se i framtiden. Om en 

småstadskaraktär är efterfrågad kan det vara önskvärt att tidigt planera lösningar för att 

minimera konflikter mellan gående och cyklister. Om dessa behov omhändertas förbättras 

både tillgängligheten och förutsättningarna för framtida cykling på sträckan. 
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5.16 Det är bra att möjligheterna att cykla mellan centrum och stationen längsmed 

Köpmanvägens norra sträcka förstärks. Däremot är det inte den genaste lösningen för alla 

cyklister till stationen. Cyklister som kommer mot stationen från andra håll än från centrum 

kan tänkas gena och ta Stationsvägen eller Härnevi skolväg, delvis i blandtrafik, istället. Där 

kan det vara önskvärt att förbättra nuvarande cykelinfrastruktur för att förstärka 

kopplingarna mellan stationen och det utpekade regionala Bålstastråket och Kungsängens 

Kommentar 

Kommunen instämmer med Trafikverket att det hade varit önskvärt att fördjupade utredningar 

från FÖP Bro till planprogrammet hade utförts. De fördjupade utredningarna kommer ske i 

detaljplaneskedet och inte vidare i planprogrammet.  

  

Kommunala nämnder 

6 Tekniska nämnden   inkom 2022-03-11 

6.1 Inriktningen i detaljplaneprogrammet kommer att innebära en ökad trafikmängd inom 

planområdet. Tekniska nämnden anser därför att det är viktigt att i det fortsatta arbetet se 

över trafiksituationen för samtliga trafikslag såsom oskyddade trafikanter, tunga fordon samt 

kollektivtrafik. Det måste göras en trafikutredning som innefattar anslutande vägar samt 

även alla korsningspunkter som kommer att påverkas av den ökade trafikmängden. 

6.2 Tekniska nämnden anser att det måste göras en utredning avseende ökade bullernivåer och 

ökade avgasutsläpp för omgivande bebyggelse på grund av det ökade trafikarbetet. 

6.3 Enligt detaljplaneprogrammet behöver en del av den befintliga parkeringen tas i anspråk för 

bostadsbebyggelse. Till det tillkommer ett ökat behov av parkering för nya bostäder, service 

samt arbetsplatser. Tekniska nämnden anser att det inför detaljplanearbete är ytterst viktigt 

att utreda hur parkeringssituationen kan lösas för alla intressenter. 

6.4 Tekniska nämnden ser inget hinder för att planprogrammet ska kunna genomföras när det 

gäller vatten och avlopp. En fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till 

kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning. 

6.5 Tekniska nämnden är mycket positiv till att avfallsutrymmen ska dimensioneras så att så 

kallad fastighetsnära källsortering kan ske inom planområdet. Det är viktigt att 

avfallshanteringen synliggörs tidigt i planprocessen för att uppfylla arbetsmiljö och 

framkomlighetskrav för hämtningsfordon och hämtningspersonal.   

6.6 Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver 

tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen i framtiden som en 

effekt av planen. 

Kommentar 

Fördjupade utredningar avseende trafik, parkering och buller kommer utföras i 

detaljplanearbetet. Samråd avseende tekniska lösningar kommer ske med Tekniska 

avdelningen. 

 

7 Bygg- och miljönämnden - Bygglovsavdelningen   inkom 2022-02-01 

7.1 Bygglovsavdelningen gör bedömningen att bebyggelseantikvarisk utredning ska läggas till 

de utredningar som planeras i planprocesserna. Detta för att säkerställa att ny och gammal 

arkitektur samspelar och förstärker varandra. 
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7.2 Det är viktigt att kommande detaljplaner blir detaljstyrande i gestaltning och volym så att det 

är tydligt vad som förväntas av berörda parter i bygglovs- och byggprocessen. 

7.3 Planer gällande ombyggnation av rondell till fyrvägskorsning kan vara i tidigaste laget i ett 

planprogram, även om det kan finnas en god och funktionell idé med åtgärden. 

7.4 Barnkonsekvensanalys bör finnas med i planerade fördjupade analyser i kommande 

detaljplaneprocesser. 

Kommentar 

Synpunkt om bebyggelseantikvarisk utredning och barnkonsekvensanalys noteras. Ett 

gestaltningsprogram kommer tas fram i detaljplanearbetet. 

 

8 Bygg- och miljönämnden - Miljö- och livsmedelsavdelningen  inkom 2022-02-01 

8.1 På sida 10 i ”Planprogram för centrala Bro” anges att förtätning planeras runt en tungt 

trafikerad väg (Enköpingsvägen). Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att en 

undersökning av luftföroreningar kan vara bra samt att en Bullerutredning bör göras för att 

säkerställa att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. 

8.2 På sida 17 och 20 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att möjligheten att 

öka inslag av grönska i området finns samt att tätt bebyggda miljöer riskerar att ge områden 

med höga temperaturer i samband med värmeböljor, vilket kan orsaka hälsoproblem. Miljö- 

och livsmedelsenheten bedömer att det är viktigt att se till att man tar in grönska för att 

mildra effekten av ett varmare klimat och minska risken för hälsorelaterade problem till följd 

av värme. Detta behöver beaktas i det fortsatta arbetet. 

8.3 På sida 14 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att Enköpingsvägen idag har 

karaktären av en genomfartsgata med risk för störning på omgivningen i form av buller, 

luftkvalitet och olycksrisker. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det är viktigt att en 

bullerstudie görs i och med att förtätning ska ske runt Enköpingsvägen. 

8.4 På sida 16 i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” anges att vid förtätning av 

stadsmiljöer finns risk för ökade luftföroreningshalter i ett allt trängre gaturum där 

luftföroreningar riskerar att bli stående. Dock anges det vidare att platsen bedöms i stort inte 

vara av den karaktär som riskerar större problem, men kan behöva beaktas vid utformning av 

bebyggelse och gaturum. Småstaden ger samtidigt möjlighet att premiera mer hållbara 

transporter som ger mindre påverkan på luft. Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att det 

är viktigt att risken för luftföroreningar vid förtätning beaktas vid detaljplanering. Det är inte 

säkert att transporterna som används är av det slag att de ger mindre påverkan på luft. 

Kommentar 

Bullerutredningar kommer att genomföras i detaljplaneskedet. Planprogrammet syftar till att 

trafiken på Enköpingsvägen ska minska. 

 

9 Kultur-och fritidsnämnden   inkom 2022-02-01 

9.1 Det är viktigt att tidigt planera och hitta en balans mellan ny bebyggelse och bevarande/ 

anläggandet av nya grönområde. En alltför hård förtätning riskerar att bygga bort för många 

grönytor som redan idag kan fungera som naturliga mötesplatser. I centrala Bro ska det 

finnas ytor som lockar barn, unga och vuxna att vistas utomhus, vilket bidrar till ökad 

trygghet och trivsel. 
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9.2 Det är förtjänstfullt att eftersträva en utveckling som harmoniserar och tar hänsyn till de 

särskilda förutsättningarna som redan finns. Detta är särskilt viktigt att beakta i området 

längst Köpmanvägen.  

9.3 En önskad åtgärd är att framtida vägar anpassas till befintligt vägnät. Inom karaktärsområdet 

Bro stationssamhälle, där gatunätet är helt oregelbundet och till stor del oförändrat sedan 

tidigt 1900-tal, bör t.ex. inte det befintliga huvudsakliga gatunätet ändras vid ändringar och 

kompletteringar. 

9.4 Befintliga miljöskapande byggnader med olika tidsringar längst Köpmanvägen kan såväl 

lyftas fram. På så vis kan befintliga strukturer bli en tillgång i en framtida utveckling för att 

nå visionen om småskalighet och småstadskaraktär. 

9.5 Samtidigt som framtiden ska präglas av småskalighet och småstad så bör den framtida 

utvecklingen av centrala Bro även reflektera en framtidsanda och innovationskraft för en 

hållbar småstad i framkant.  

9.6 Planprogrammet bör tydligare uppmuntra innovation och nyfikenhet på nya lösningar som 

kan vara till nytta för invånarna i det framtida Bro, men även i hela Upplands-Bro kommun. 

9.7 En viktig aspekt i den framtida utvecklingen av centrala Bro är en stärkt orienterbarhet. Idag 

kan Bro upplevas som svårorienterat och orienterbarheten inom centrala Bro och kopplingen 

till Mälaren är ej självklar. Viktigt därför att i den framtida planeringen beakta detta.  

9.8 Kultur- och fritidskontoret ser gärna att kopplingen mellan centrala Bro och Mälaren stärks. 

Detta gäller även besöksmål utanför Bro som t.ex. Kvistaberg, Fiskartorpet och Lejondals 

naturreservat som är eller kan bli attraktiva besöksmål. Bro IP och aktivitetsområdet i 

Råbyskogen är andra målpunkter utanför själva området för planprogrammet där tydlig 

orienterbarhet och starka kopplingar är viktiga. 

9.9 Viktigt att trafiksäkerheten inte försämras i framtidens utveckling av Bro. En förtätning som 

resulterar i att centrala grönytor som idag används som lekytor tas i anspråk kan dock få en 

negativ påverkan utifrån barnperspektivet. 

Kommentar 

Synpunkterna är noterade och beaktas i detaljplanearbetet. Trafiksäkerheten kommer vara 

viktig och gatunätet anpassas till behov och säkerhet med beaktande av omgivningen. 

 

Övriga remissinstanser 

10 Hyresgästföreningen   inkom 2022-01-31 

10.1 Hyresgästföreningen anser att tillkommande flerfamiljshus ska utföras med en byggnadshöjd 

som inte överskrider de nuvarande husen i Bro centrum.  

10.2 Hyresgästföreningen anser att en tredjedel av tillkommande bostäder ska utgöras av 

hyreslägenheter och helst med det kommunala bostadsbolaget som ägare. 

10.3 Hyresgästföreningen ifrågasätter om det är realistiskt att lösa in och riva befintlig bebyggelse 

för att bygga flerfamiljshus 

10.4 Den kommersiella servicens villkor förbättras sannolikt när det blir fler bostäder i närheten 

men ska inte överskattas.  

10.5 Om parkeringsmöjligheterna försämras genom att mycket parkeringsyta försvinner till 

förmån för bostäder så blir det svårare för kommuninvånare längre ifrån att besöka bibliotek 

och simhall och den konsekvensen belyses inte i programmet. 
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10.6 Hyresgästföreningen ser att de sociala problemen ska angripas genom att efterfrågan på 

narkotika och olaglig andrahandsuthyrning av lägenheter och annan exploatering av 

människor som ska förhindras och försvåras. Detta genom sociala insatser och tidiga insatser 

(skola och fritid) riktade till barn och ungdomar. 

10.7 Hyresgästföreningen ser att parallella planarbeten inte är nödvändiga och hastigheten 

behöver inte vara hög. 

Kommentar 

Bebyggelsen som planeras kommer inte direkt vara högre än den omgivande bebyggelsen. 

Upplåtelseformer och exploatörer kommer hanteras i ett senare skede. Rivning av befintlig 

bebyggelse kommer bara ske där nya byggnader bedöms tillföra nödvändiga kvalitéer. 

Parkeringsyta som tas i anspråk för bebyggelse kommer ersättas med andra 

parkeringslösningar. 

 

11 Käppalaförbundet   inkom 2022-02-02 

11.1 Vi har inga invändningar mot planprogrammet. 

Kommentar 

Tack för yttrandet  

 

12 Brandkåren i Attunda   inkom 2022-01-25 

12.1 Brandkåren Attunda ser att det kan bli problematiskt då Enköpingsvägen ska förtätas till en 

stadsgata. De ser att det bör utredas vilka typer av farligt gods som transporteras på 

Enköpingsvägen och vilken påverkan dessa transporter kan ha på den bebyggelse som 

planeras intill Enköpingsvägen. Enköpingsvägen är klassad som en sekundär transportled ffr 

farligt gods. Länsstyrelsen anser att det, för de flesta sekundära leder, behöver finnas ett 

bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägen och markanvändning. I en del 

fall kommer det vara möjligt att bygga närmare än 25 meter, även om det sannolikt inte blir 

aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15–20 meter. 

12.2 Inom det aktuella området finns det bensinstationer. Dessa kommer behöva tas hänsyn till 

vid en eventuell förtätning av områdena i närheten. 

12.3 Brandkåren Attunda anser en skyfallsutredning bör göras för ett dimensionerade 100-års 

regn med klimatfaktor. 

12.4 Brandkåren Attunda ser positivt på att planprogrammet nämner att en fördjupad utredning av 

geotekniska förutsättningarna ska göras i samband med detaljplanarbete. 

12.5 Brandkåren Attunda rekommenderar att i samband med utökning av Bro också ser över 

eventuella riskplatser, exempelvis spårområdet. Fokus bör ligga på exempelvis begränsa 

tillträde till platsen eller till medel för självmord, maximera möjligheten för att någon 

utomstående kan ingripa, maximera möjligheten för personen att själv söka hjälp och ändra 

den publika bilden av platsen. 

12.6 I samband med de planerade detaljplanarbetena rekommenderas ta fram en fördjupad 

utredning av räddningstjänstens förmåga inom det aktuella området där fokus bör ligga på 

utrymning med hjälp av räddningstjänsten, åtkomligheten för räddningstjänstens fordon och 

brandvattenförsörjning. 
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12.7 Brandkåren Attunda ser att det för detta planområde finns det begränsningar i möjligheterna 

till att utrymma med hjälp av räddningstjänstens medverkan. Detta eftersom insatstiden 

överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen med höjdfordon. Insatstiden 

understiger dock 10 minuter från den närmsta brandstationen med bärbar utskjutsstege samt 

20 minuter till närmsta station med höjdfordon, vilket enligt Boverkets byggregler kap. 

5:323 medger viss möjlighet till utrymning med hjälp av räddningstjänsten. 

12.8 I det aktuella området finns det flera byggnader som idag är utformade med utrymning med 

hjälp av räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg. Brandkåren Attunda ser att om 

miljön runt dessa byggnader ska ändras behöver hänsyn ta till de befintliga 

uppställningsplatserna för våra bärbara stegar och höjdfordon. 

12.9 Brandkåren Attunda ser att hänsyn till åtkomligheten för räddningstjänstens fordon ska 

säkerställas i det fortsatta detaljplanearbetet. Avståndet mellan uppställningsplatser och 

angrepps vägar får inte överstiga 50 meter. 

12.10 Brandkåren Attunda ser att om utrymning ska kunna ske med räddningstjänstens medverkan 

krävs särskilt utformade uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon alternativt 

bärbara stegar. För att klara åtkomligheten kan särskilda räddningsvägar och 

uppställningsplatser behöva anordnas. Detta innebär att stora hårdgjorda ytor samt tydlig 

skyltning kommer behöva upprättas i närheten av byggnaderna. 

12.11 Brandkåren Attunda ser att om utifrån det som beskrivs samt illustrationsbilderna i 

planprogrammet, exempelvis snävt gaturum, kantstensparkeringar, trädplanteringar, 

linspända ljusarmaturer över gata, långt avstånd mellan gata och fasad, lekplatser etc. ser 

Brandkåren Attunda en problematik om de kommande detaljplanerna tillåter utrymning med 

hjälp av räddningstjänsten då detta kommer begränsa hur gatumiljön kan utformas med 

hänsyn till åtkomligheten för våra stegbilar och bärbara stegar.  

12.12 Brandkåren Attunda har märkt att byggnader och miljön runt byggnaderna projekteras i olika 

projekt där kommunikationen inte alltid fungerar. Detta innebär ofta att miljön runt 

byggnaderna får ändras för att ge plats till uppställningsplatser för att klara utrymningen från 

byggnaderna. Detta resulterar i att gatumiljön inte blir som den planerades från början. 

12.13 Om målet är att utforma gatumiljön enligt planprogrammet rekommenderar Brandkåren 

Attunda att man begränsar möjligheten till utrymning med hjälp av räddningstjänsten i de 

kommande detaljplanerna. 

12.14 För att bedriva en effektiv räddningsinsats behövs tillgång till vatten. Brandkåren Attunda 

anser att man i projektet ska säkerställa att brandvattenförsörjning finns i tillräcklig 

omfattning. Mer information finns i Brandkåren Attundas riktlinjer för 

brandvattenförsörjning. 

Kommentar 

Synpunkterna kommer beaktas till detaljplanearbetet och fördjupade utredningar kommer ske 

i detaljplaneskedet. 

 

13 Bro-Lossa Hembygdsförening   inkom 2022-01-20 

13.1 Bro-Lossa Hembygdsförening ser att de tankar om Bro som ”småstad” känns främmande 

och saknar förankring i den historiska kontexten.  

13.2 För att uppnå våra idéer krävs att samhällets olika områden knyts ihop med hjälp av vägar, 

cykelbanor och gångstråk, det måste vara möjligt att förflytta sig mellan bostad och olika 

verksamheter utan hinder.  
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13.3 Det finns behov av att utveckla kollektivtrafiken på sådant sätt att övriga delar i kommunen 

kan nås på ett enkelt sätt exempelvis de olika affärscentrum som byggs. 

13.4 Bro-Lossa Hembygdsförening ser att Bro är idag splittrat i flera olika bostadsområden där 

kommunikationerna mellan delarna i stor utsträckning saknas eller är dåligt utbyggda, ett 

flertal hinder har också uppstått i form av vägnät och järnväg. Dessa hinder bör byggas bort 

och ersättas med broar och viadukter för att underlätta framkomligheten. Exempelvis borde 

Assurs väg måste öppnas från Tegelhagen förbi Bro kyrka och ner till stationsområdet. 

13.5 Bro centrum och stationsområdet bör utvecklas var för sig till mötesplatser med olika 

verksamheter, centrum blir handelsplatsen och stationsområdet blir platsen för restauranger 

och caféer en oas för vila och möten. De båda mötesplatserna knyts ihop via Köpmanvägen 

som görs om till gågata öppen för långsamgående biltrafik. 

13.6 Gamla Enköpingsvägen borde omformas till en mindre gata med nya bostadshus på båda 

sidorna.  

13.7 Hela Bro centrum borde förtätas med bostäder och möjligheter för fler näringsverksamheter 

och parkeringen för besökande till centrum snyggas till, torget rustas upp med planteringar 

och sittplatser. 

13.8 Bro-Lossa Hembygdsförening ser att det ska finnas ett flertal lokaler för mötes- och 

kulturverksamhet, kanske ett Föreningarnas Hus men även ett Ungdomens hus med 

tillräckliga öppettider och bra verksamhet. Sådana möteslokaler kan inrymmas i de lokaler 

som frigörs när Broskolan flyttas. 

13.9 Bussarnas angöringsplats bör flyttats till motsatt sida av järnvägen, i form av ett 

resecentrum.  

13.10 Pendeltågsstationen bör byggas ut för att motsvara resandebehovet och hindret i form av 

järnvägsspår har tagits bort via broar och tunnlar. 

Kommentar 

Hembygdsförenings yttranden är i många avseenden synonymt med inriktningen för den 

planerade utvecklingen. Bostadsområdena planeras knytas ihop, gång- och cykelvägar 

utvecklas. Kollektivtrafiken kommer ha en stor betydelse i ett utvecklat Bro vilket kommer 

studeras och planering föras tillsammans med Region Stockholm. Stationsområdet ingår inte i 

planområdet.  

I planförslaget anges inte någon skarp planeringsinriktning för hur många våningar som ska 

tillåtas för bebyggelsen i centrala Bro. Planeringsinriktningarna för bebyggelseutveckling 

anger att Bros måttliga skala ska bibehållas. 

 

14 E.ON Energidistribution AB  inkom 2022-01-17 

14.1 E.ON har anläggningar inom planområdet i form av nätstationer och kabelstråk. E.ON vill 

gärna medverka så tidigt som det är möjligt i kommande planarbeten inom Upplands-Bro C, 

förtätning kan innebära att en eller flera nya nätstationer måste få ett utrymme och då är tidig 

samverkan av godo. 

Kommentar 

Önskemålet noterat 
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15 Skanova   inkom 2022-01-12 

15.1 Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 

för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

15.2 Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

Ledningspåverkan studeras i detaljplaneskedet. Eventuell kostnadsfördelning mellan parter 

följer vad som avtalats. 

 

16 Håbo kommun  inkom 2022-01-31 

16.1 Håbo kommun ställer sig mycket positiva till att centrala Bro utvecklas och förtätas. Detta 

stärker bland annat behovet av en utökad pendeltågstrafik till Bro och Bålsta. 

Kommentar 

Tack för yttrandet 

 

17 LVF   inkom 2022-01-24 

17.1 LFV har inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om CNS-

utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid 

tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna 

av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. Inga höga byggnader planeras 

 

18 Vattenfall Eldistribution   inkom 2021-12-06 

18.1 Vattenfall Eldistribution AB har inga elnätsanläggningar inom området och har därför inget 

att erinra. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. 

 

19 Skogsstyrelsen   inkom 2022-01-18 

19.1 Verksamhet rörande detaljplanläggning är inte att betrakta som skogsbruksåtgärd, varför 

Skogsstyrelsen inte har något att erinra. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. 

 

20 Energimyndigheten  inkom 2021-12-27 

Energimyndigheten avstår att yttra sig i detta samråd. 
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21 Sjöfartsverket   inkom 2022-01-04 

21.1 Sjöfartsverket har tagit del av rubricerad samrådshandling angående förslag till 

detaljplaneprogram och har inget att erinra. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. 

 

22 Svenska Kraftnät   inkom 2022-01-03 

22.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har inga synpunkter. 

Vi har i dagsläget inga anläggningar eller intressen i det aktuella området. 

Kommentar 

Tack för yttrandet 

 

23 Swedavia   inkom 2022-01-31 

23.1 Marken i planområdet är ca + 20 m och den tillåtna höjden i planområdet är + 213 meter 

över havet innan en vidare flyghinderanalys behöver göras. Då det är svårt att läsa in några 

höga byggnader i planprogrammets vision, ser Swedavia att byggnadshöjderna inte torde 

utgöra något problem för flygtrafiken på Bromma Stockholm Airport och Stockholm 

Arlanda flygplats. 

Kommentar 

Tack för yttrandet. Inga höga byggnader planeras. 

 

 Fastighetsägare 

24 Fastighetsägare 1   inkom 2022-01-25 

24.1 Det är inte förenligt med Alliansens löften inför valet 2018: att ”värna småskaligheten och 

en hållbar bostadspolitik”.  

24.2 Fastighetsägaren förordar ”tätort med förortskänsla” i stället för ”sammanhållen stad med 

småstadskänsla”. 

24.3 Fastighetsägaren ser negativt på förtätning av området utmed Enköpingsvägen. Detta då tätt 

placerade huskroppar för nära gata bedöms medföra för mycket skugga och för lite utrymme 

mellan husen, vilket inte ses som barnvänligt.  

24.4 Fastighetsägaren förordar mer gles bebyggelse med förgårdsmark mot vägar. 

24.5 Enköpingsvägen behövs mer som ”genomfartsled” än småstadsgata.  

24.6 Det finns redan tre ”tunnlar/förbindelser” mellan gamla delen av Bro och Bro C med 

omgivande Råby, respektive Finnsta området. Fastighetsägaren ser inga problem i nuläget att 

ta sig mellan dessa områden och ser absolut inte Enköpingsvägen som en ”barriär” mellan 

dessa områden.  

24.7 Fastighetsägaren ser det viktigt att ha bra tillgång till parkering i anslutning till Bro Torg. 

24.8 Fastighetsägaren ser att området nere vid pendeltågsstationen och låt det bli mera inbjudande 

än vad det är idag – men mera viktigt är att få högre turtäthet. 
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Kommentar 

Barnperspektivet i utvecklingen av Bro torg värnar att de små barnens plats på torget ska 

synliggöras genom fler lekytor för mindre barn. Planeringsinriktningen för Bro torg är att 

torget ska utvecklas som en trygg mötesplats med aktiverade ytor, vilket ska gynna Brobor i alla 

åldrar. 

 

25 Fastighetsägare 2   inkom 2022-01-30 

Härnevi 1:75 och 1:26  

25.1 Fastighetsägaren undrar om Köpmanvägen kommer breddas att minska trängseln. 

25.2 Fastighetsägaren ser att sikten är dålig i korsningen mellan Kamrervägen och Köpmanvägen 

och ser att detta behöver hanteras. 

25.3 Fastighetsägaren ser att det hade varit bra att se hela Köpmanvägen ner till Stationsvägen 

inkluderades i planprogrammet.  

Kommentar 

Köpmanvägen studeras tillsammans med utredningar för det framtida behovet av busstrafik 

och linjedragning mm. tillsammans med utvecklingen av stationsområdet. Den framtida 

gatuutformningen för Köpmanvägen inklusive korsningen vid Kamrervägen kommer utformas 

i detaljplaneskedet. 

 

26 Fastighetsägare 3   inkom 2022-01-05 

26.1 Fastigheten har alltid haft odlingsrätten på en bit av kommunens mark gränsande ut mot 

Enköpingsvägen. Detta område har av de tidigare fastighetsägarna och nu mig själv använts 

för svartavinbär, hallon, rabarber och potatisodlingar etc. Det vore väldigt tråkigt att bli av 

med detta och dessutom få mycket större insyn från allmänningen på fastigheten. 

Fastighetsägaren erbjuder sig att friköpa denna lilla odlingsplätt från kommunen.  

Kommentar 

Köp av kommunens mark är inte aktuellt.  

 

27 Fastighetsägare 4   inkom 2022-01-31 

27.1 Fastighetsägaren invänder mot byggnation av gångväg och hus på dennas fastighet.  

27.2 Fastighetsägaren har invänder mot hög exploateringen och förordar byggnation av småhus i 

stället för höga flerbostadshus. 

Kommentar 

Planprogrammet anger ingen byggnation av gångväg eller hus på fastigheten och det kommer 

inte vara aktuellt med någon ny husbyggnation utan en vilja från fastighetsägaren.  

I planförslaget anges inte någon skarp planeringsinriktning för hur många våningar som ska 

tillåtas för bebyggelsen i centrala Bro. Planeringsinriktningarna för bebyggelseutveckling 

anger att Bros måttliga skala ska bibehållas. 
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28 Fastighetsägare 5   inkom 2022-01-31 

28.1 Vad kommer att hända med husen på Snickarvägen och Norrgårdsvägen?  

 

Kommentar 

Det finns ingen planeringsinriktning på att något ska hända med husen. Om det i 

detaljplaneskedet finns ett intresse från fastighetsägarna att utveckla området kommer det att 

studeras. 

 

29 Fastighetsägare 6  inkom 2022-01-31 

29.1 Att binda samman bostadsområdena på norra sida Enköpingsvägen med det på södra sidan 

Enköpingsvägen kommer innebära att otrygghets- och utsatthetsproblem sprids.  

29.2 Genom att skapa förbindelser mellan norra och södra sidan Enköpingsvägen riskerar det 

utsatta området på norra sidan Enköpingsvägen till att omfatta hela Bro. 

29.3 På sidan 4 under rubriken Trygghet framställs felaktigt att hela Bro skulle vara utsatt 

område. Flerfamiljshusen på norra sidan Enköpingsvägen samt Bro Centrum är utsatt 

område och har den lägsta graden på denna skala nämligen utsatt område 2015 och även 

2021. Övriga Bro utgör inte utsatt område enligt Nationella Operativa Avdelningen, NOA. 

29.4 Fastighetsägaren ser att det måste tydliggöras att trygghetsarbete måste i första hand inriktas 

på Bro Centrum och Flerfamiljshusområdena på norra sidan Enköpingsvägen.  

29.5 Upplösningen i bilden på sidan 7 måste förbättras så det går att förstora bilden utan den blir 

suddig. 

29.6 Ordet ”kulturlandskap” på s. 20 pkt. 5 ska ersättas av ”kulturmiljön”. I en tätort som 

behandlas i planprogrammet finns inte kulturlandskap utan där finns det kulturmiljöer. 

29.7 I s. 20 pkt. 5 ska följande text tas bort: ”Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med 

kulturlandskapet………..”. Detta då det finns flera exempel redan på att det bakom denna 

formulering avsiktligt finns en ambition från SBK att tillåta byggnadsexpansion som skadar 

kulturmiljön genom ovarsam överexploatering i kulturmiljöområden. Hämta istället 

formuleringar som finns i ÖP 2010 sidan 48–49 gällande Planeringsinriktning i 

vänsterkanten på sidorna. 

29.8 Under s. 20 pkt. 5 ser fastighetsägaren att det behöver läggas till att den småskaliga 

bebyggelsen på södra sidan Enköpingsvägen med villor och hus i två våningar ska bevaras. 

Det är det bebyggelsen som är attraktiv att bosätta sig i och i detta hänseende har Gamla Bro 

något unikt att erbjuda i pendeltågsnära miljö. Detta är väsentligt eftersom det finns 

kulturmiljöer i Bros tätort, se dokumentet Kulturmiljövärden i Bro, 19 februari 2020 

Avdelningen för övergripande samhällsplanering, Samhällsbyggnadskontoret. 

29.9 Fastighetsägare ser att det under s. 20 pkt. 5 ska läggas till att inriktningen är att ”Värna 

historiska värden” vilket står i gällande översiktsplan ÖP 2010. 

29.10 Under s. 23 pkt. 5 Vägförbindelse och ”kommunlinje för kollektivtrafik” från Råbyrondellen 

söderut till Ginslövs väg enligt ÖP 2010, Kf 2011-12-15 § 162, sidan 27 finns inte med. 

29.11 På s. 23 kallas områden som idag utgör det som i planprogrammet kallas småstadområden, 

d.v.s. flerfamiljshus och Centrum norr om Enköpingsvägen, är de otrygga områdena. 

Planprogrammet skapar ytterligare otrygghet genom att sprida otryggheten från norra sidan 

Enköpingsvägen till södra sidan med de kopplingar som visas. 
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29.12 Den nuvarande texten ”Bro station 1911–1917” under bilden på s. 24 tas lämpligen bort. 

Texten kan tolkas som att stationen byggdes 1911–1917, vilket är felaktig information. 

29.13 På s. 24 är det viktigt att i inledningen lyfta fram att det finns flera byggnader i Gamla Bro 

från 1800-talet. 

Kommentar 

Det stämmer att inte hela Bro omfattas av utsatt område enligt NOAs lista utan området avser 

Finnsta, korrigeras i planprogrammet. 

Kulturlandskap ändras till kulturmiljö. Planeringsinriktningen i planprogrammet 

överensstämmer med FÖP Bro 2040. 

I planprogrammet anges att bebyggelsen ska vara småskalig och vara av småstadskaraktär. I 

planprogrammet sätts inte förutsättningarna för specifika våningshöjder utan det sker i 

detaljplanearbetet. 

Planprogrammets utbredning omfattar inte en eventuell koppling från Råbyrondellen till 

Ginnlögs väg. 

Justeras att bilden på stationshuset är från en tidpunkt i intervallet 1910–1917. 

 

30 Fastighetsägare 7  inkom 2022-01-31 

30.1 Fastighetsägaren ser att på det sätt som Planprogrammet visas på Bro Bibliotek finns det 

stort utrymme för förbättring. Valet av plats för informationen är ett hörn med bristfällig 

belysning, väggen där materialet satts upp är ej tillräckligt belyst. Strukturen på de 

förevisade planerna var usel för att inte säga obefintlig. Några mappar och lösblad låg på ett 

ståbord framför den totalt osammanhängande visningsväggen. Mig veterligt har väl 

kommunen ett antal tjänster där det finns ordet kommunikation i titeln, ambitionen måste 

sättas högre än detta. Ska en medborgare besöka biblioteket för att få en tydligare bild måste 

det visas upp på ett överskådligare sätt. Jag har bara besökt biblioteket i Bro men jag kan ej 

tro att någon av orterna är särbehandlade så det lär väl se lika illa ut på kommunhuset. 

30.2 Den föreslagna förtätningen av Bro kommer inte innebära större tillgång till människor med 

kapital att spendera. 

30.3 Det bör först presenteras en plan för att förbättra den socioekonomiska strukturen i centrala 

Bro. 

30.4 Nuvarande centrum kommer även med en förskjutning söderut fortfarande bära sin 

historiska ryggsäck om inget omdanande har skett socioekonomiskt. 

30.5 Fastighetsägaren ser att Upplands-Brohus har ju släppt till en möjlighet att ombilda 

fastigheter på Fasanstigen, är detta en början på något större projekt på kommunägda 

fastigheterna i Råby?  

30.6 Finns det planer från fastighetsägaren i Finnsta att renovera / ombilda till bostadsrätter? 

30.7 Gamla Bro söder om Enköpingsvägen har inget behov av att förtätas. 

30.8 Det "borgerliga blocket" var under förra valrörelsen väldigt tydliga med att bevara 

karaktären och ej förtäta gamla delen av Bro.  

30.9 Förslaget kommer innebära ökad insyn för de som bor närmast Enköpingsvägen. 
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30.10 Fastighetsägaren undrar vilka förmodas avnjuta måltider, kafébesök på en trafikdämpad 

genomfartsgata? Det är ju inte stora ytor som ställs till buds för en byggnation på bägge 

sidor om Enköpingsvägen.  

30.11 Det nämns inget om att förvärva fastigheter längs Enköpingsvägen för att ge plats åt ny 

byggnation. 

30.12 Det fanns planer på att köpa in fastigheter längs Köpmanvägen innebärande en förtätning av 

området och att den lugna gatan med parkeringsplatser längs gatan som ska trafikeras av 

bussarna till och från stationen. Därtill ska det även byggas söder om Kamrervägen med 

punkthus innebärande ett ökat parkeringsbehov. Vad som händer är att närliggande gator blir 

buffertzoner för parkering av bilar som ägs av människor som drabbats av visionen att det 

ska vara <1 parkering per lägenhet och villagator i Gamla Bro får betala priset för 

förtätningen. 

30.13 Led om bussar från norra Bro till stationen med på och avstigning söder om stationen. 

Köpmanvägen blir en lugn gata och vi får större flöden av människor på det nya torget söder 

om stationen som ger de tänkta verksamheterna där större kommersiella möjligheter och 

uthållighet. 

Kommentar 

Den fysiska utvecklingen ingår i projektet Omdaning Bro vilket är en satsning som tar ett 

helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Det handlar om att utveckla Bro, både socialt och 

fysiskt fram till 2030. Social hållbarhet är ramen för hela arbetet. 

Fastighetsägarnas planer för sina nuvarande fastigheter i Råby och Finnsta avseende 

ombildning till bostadsrätter och underhåll är inget som hanteras inom ramen för 

detaljplanerna. 

Inriktningen i planprogrammet för Köpmanvägen är låg bebyggelse i form av stadsradhus, 

småhus och låga flerbostadshus. 

Utredning av den framtida busstrafiken och bussangöringen till stationen utreds i kommande 

detaljplan samt i arbetet med utvecklingen av stationsområdet. 

 

31 Fastighetsägare 8   inkom 2022-01-31 

31.1 De verksamheter som har möjlighet att etablera sig på Köpmanvägen är de som är redan 

finns etablerade. Ett ökat utbud av lokaler kommer leda till tomma lokaler och icke 

önskvärda verksamheter. 

31.2 Fastighetsägaren efterfrågar en utredning av om förslaget kan leda till ökad brottslighet som 

droghandel och personrån.  

31.3 Konceptet ”småstad” är inte tillämpligt i ett centralt område och av den storleken som Bro är 

och med den expansion som pågår. 

Kommentar 

Koncentrering av verksamheter planeras till Bro Torg. Hela projektet syftar till att minska 

utanförskap, otrygghet och brottslighet. 
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32 Fastighetsägare 9–18 gemensamt inkom 2022-01-31 

32.1 Den information som skickades ut från kommunen och fanns på kommunen hemsida var 

otydlig. De som inte är insatta i processer kring stadsplanering är det inte lätt att veta vad en 

programplan innebär.  

32.2 Fastighetsägarna tolkar skrivning på sid 26 som att kommunen vill köpa upp dessas 

fastigheter för att kunna bygga om hela Köpmanvägen. I det område som är inritat för detta i 

programplanen finns även den norra sidan av Kamrervägen med.  

32.3 Mellan pizzerian och Kamrervägen finns ett lummigt område med stora, vackra lindar och 

lönnar. Där finns nu färdiga planer för byggnation av flervåningshus, vilket fastighetsägarna 

motsätter sig.    

32.4 Fastighetsägarna motsätter sig byggnation på det som idag är garage och parkering för 

radhusområdet. 

32.5 Fastighetsägarna vill inte ha högre bebyggelse än de en- till tvåvåningshus som kantar 

Köpmanvägen och Kamrervägen. De ser att högre bebyggelse skulle förstöra karaktären på 

Gamla Bro. 

32.6 Fastighetsägarna bedömer att kundunderlaget för de nyetablerade affärer och matställen som 

finns med i ”småstadsmiljön” inte kommer att finnas. 

32.7 Med ökad tågtrafik behöver även busstrafiken förtätas. Detta kommer att ge en fördubbling 

av busstrafiken på Köpmanvägen, vilket skulle påverka boendemiljön mycket, dels med 

buller och dels med ökade avgaser. 

32.8 Den miljö som redovisas i CF Möllers presentation ”Vy 5 Köpmanvägen” kommer innebära 

dålig framkomlig för busstrafiken. Med en förtätning av bebyggelsen på Köpmanvägen 

innebärande gångväg på båda sidorna blir det inte mycket plats kvar för bil - och busstrafik. 

Med ökat antal boende i området kommer sannolikt både gång- och biltrafik att öka. 

32.9 Fastighetsägarna ser att med ombyggnation av stationsområdet vore det önskvärt att de 

busslinjer som går söder om Bro, som sannolikt kommer att utökas i takt med att de nya 

bostadsområdena byggs, skulle få en hållplats på den södra sidan av stationen.  En sådan 

hållplats finns i detaljplanen för Trädgårdsstaden.  

32.10 Redan i dagsläget bedöms det saknas tillräckliga kommunikationer för de som nu bor i Bro i 

form av pendeltågsavgångar och busslinjer. Med tanke på den stora inflyttning som 

förväntas i Bro Mälarstrand, Tegelhagen och Trädgårdsstaden kommer stora satsningar på 

nya busslinjer samt ökad tillgänglighet till pendeltåget i form av flera nya stationsentréer 

samt utökade tågavgångar att krävas. Lägger man därtill framtida planer på fyrspårig järnväg 

kommer det att krävas ytterligare utbyggnad av lokaltrafiken. Denna utökade busstrafik kan 

inte enbart belasta Köpmanvägen, där den mesta busstrafiken från stationen går idag, utan 

man måste sprida ut den och lägga om rutterna. 

32.11 Fastighetsägarna är inte intresserade av att sälja sina fastigheter för att möjliggöra föreslagen 

exploatering.  

32.12 Fastighetsägarna är inte intresserade av att bo i en ”småstadsmiljö” utan trivs bra i den miljö 

vi nu bor i.  

32.13 Fastighetsägarna ser att Bro centrum är inte speciellt attraktivt eller inbjudande, ännu mindre 

så efter den ”uppfräschning” som gjordes för några år sedan med stenläggning och stolar. 

Tillgängligheten för synskadade är nedsatt pga. låga sten plintar och kanter. Där finns 

absolut utrymme för utveckling, vilket de välkomnar. 

32.14 Fastighetsägarna är oroliga för att byggarbete kommer påverka boendemiljön. 
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32.15 Fastighetsägarna ser att ett ökat antal boende i området skulle både biltrafiken och mängden 

människor som rör sig till fots öka, vilket skulle kunna öka risken för olyckor.  

32.16 Fastighetsägarna ser att med de områden där det förutom centrumområdet finns mer 

otrygghet, Råby och Finnsta, som av polisen klassas som utsatta områden, finns inte alls med 

i denna programplan trots att det skulle falla väl in i de vägledande principerna som nämns 

på sid 6, att ”Platser som kan uppfattas som ”baksidor” eller otrygga aktiveras, 

programmeras och integreras med befintlig och kommande bebyggelse genom stråk och 

mötesplatser.”.  

32.17 Där finns till stor del de områden som nämns på sidan 4. På den centralt placerade 

obebyggda marken där skulle man kunna förtäta bebyggelsen och ändå bevara 

grönområdena. Man skulle kunna skapa mötesplatser med aktiviteter för ungdomar. I dag 

känner sig föräldrar otrygga med att låta sina barn leka utomhus. Droghandel bedrivs på 

undanskymda platser. Om syftet med ”Omdaning Bro” är att öka tryggheten är det konstigt 

att de områdena inte finns med, medan vårt område, där det inte finns samma utsatthet och 

otrygghet ska byggas om. 

32.18 Fastighetsägarna har en oro för hur en eventuell ny detaljplan över området kommer att 

påverka värdet på deras fastigheter. 

32.19 Fastighetsägarna efterfrågar specialistvård i området som barnmedicinsk 

specialistmottagning. De ser att det ökande invånarantal innebär att behovet av detta behöver 

tas med i beräkningen.  

32.20 Fastighetsägarna motsätter sig den planerade bebyggelsen vid lindarna och lönnarna på 

Köpmanvägen. De ser att det hade varit bättre att ha en parkmiljö där med lekplats som 

komplement till fotbollsplanen som används flitigt av både Härneviskolan och boende i 

närheten och ett sätt att göra stationsområdet mer attraktivt. 

32.21 Fastighetsägarna önskar en fortsatt dialog med kommunen kring planerna för Köpmanvägen 

och Kamrervägen samt för hela centrala Bro.  

Kommentar 

Inriktningen i planprogrammet för Köpmanvägen är låg bebyggelse i form av stadsradhus, 

småhus och låga flerbostadshus. Redan antagna detaljplaner gäller dock planeras för 

stadsradhus i två våningar på Köpmanvägen söder om Kamrervägen trots att detaljplanen 

medger 4 våningar. 

Utredning av den framtida busstrafiken och bussangöringen till stationen utreds i kommande 

detaljplan samt i arbetet med utvecklingen av stationsområdet. Alternativ till att köra 

dubbelriktad busstrafik på Köpmanvägen utreds. 

Områdena i Råby och Finnsta kommer studeras med nuvarande fastighetsägarna vilket 

eventuellt kan bli aktuellt med detaljplanearbete för att med fysisk planering förbättra 

tryggheten. 

En fortsatt dialog planeras med boende i Bro för utvecklingen av Köpmanvägen.  
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Planprogram för centrala Bro  Samrådsredogörelse  

 

Resultat av samrådet 

Ändringar i planförslaget 

Endast redaktionella ändringar har genomförts i förslaget till planprogram och kompletteringar 

avseende preciserade fördjupade utredningar i samband med detaljplanearbetet. 

- Handelsutredning 

- Skyfallsutredning och bedömning av översvämningsrisker 

- Förorenade områden 

 

Underlagsmaterial 

• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet.  

 

Materialet går att beställa från kommunens enhet för Samhällsutvecklingsprojekt. 

 

 

Upprättad 2022-05-04  

 

 

 

Maria Acaldo        Niclas Sandberg  

Projektledare Omdaning Bro     Projektledare exploatering 
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PLANDIREKTIV 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Datum Vår beteckning 

 2022-04-22 KS 22/0288 
 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

 

 

Plandirektiv för Bro torg, 
centrala Bro 
 
 
 
 
 
 

 
Översikt över planområdets ungefärliga gräns markerat i rött.   
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Fastighetsägare 
I det aktuella området är den största delen antingen kommunägd eller ägd av 
kommunala bolag. I området Bro torg finns också fastigheter som ägs av 
bostadsrättsföreningar. Kommunen planerar att påbörja diskussioner kring 
fastighetsägandet med de privata markägarna inom ramen för planarbetet. 
 
Tabellen nedan visar på de fastigheter som finns i planområdet samt dess 
ägoförhållanden. I området finns även samfälligheter och 
gemensamhetsanläggningar som inte redovisas i tabellen. 
 

 
Översikt över planområdets ungefärliga gräns markerat i rött. 
 
 

Fastighetsbeteckning Ägoförhållande 
BRO PRÄSTGÅRD 2:1 Privat 
BRO PRÄSTGÅRD 2:2 Privat 
BRO PRÄSTGÅRD 2:3 Privat 
BRO PRÄSTGÅRD 4:1 Upplands-Bro kommun 
BRO-RÅBY 3:90 Upplands-Brohus AB 
BRO-RÅBY 3:128 Upplands-Bro kommun 
FINNSTA 1:2 Upplands-Bro kommun 
FINNSTA 1:10 Upplands-Brohus AB 
FINNSTA 1:163 Bostadsrättsförening  
FINNSTA 1:164 Upplands-Brohus AB 
FINNSTA 1:165 Upplands-Brohus AB 
FINNSTA 1:166 Upplands-Bro Kommunfastigheter 

AB 
FINNSTA 1:229 Upplands-Bro Kommunfastigheter 

AB 
FINNSTA 1:269 Upplands-Bro Kommunfastigheter 

AB 
FINNSTA 1:270 Bostadsrättsförening 
HÄRNEVI 1:59 Privat 
HÄRNEVI 1:71 Upplands-Bro kommun 
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Tabell över fastigheter i planområdet med ägo förhållanden Ljusgråa rader är kommunägda, 
alternativt kommunägda bolag som är fastighetsägare.  

Önskad åtgärd  

Utvecklingsförslag 
Bro torg föreslås utvecklas till en central trygg och given mötesplats för alla 
Brobor där olika boendeformer, kommersiell service, kultur och arbetsplatser 
möts och skapar rörelse och aktivitet under både dag- och kvällstid. I Bro Torg 
är syftet att utveckla en tillgänglighet till offentlig och kommersiell service och 
att området speglar befintliga värden som historisk karaktär, mångfald och lokal 
identitet – ett nytt ’hjärta’ för Bro. I området ska det finnas en blandning mellan 
olika boendeformer, kommersiell service, kultur, och arbetsplatser. Torg och 
offentliga rum blir även ett centralt fokus i utvecklingsarbetet.  

Utvecklingen kring Bro Torg möter Köpmanvägen vid Brorondellen som 
omgestaltas till en traditionell och småstadsmässig fyrvägskorsning. En ny 
tyngdpunkt rörande kommersiell service och handel skapas för att möta 
utvecklingen av Köpmanvägen. Bebyggelsen i området utvecklas småskaligt 
och harmoniskt i övergången mellan befintliga byggnader samt i relation till nya.  

Inom området önskas olika parkeringsåtgärder för att minska p-tal och skapa en 
mötespunkt där hållbara färdsätt uppmuntras. Förslagsvis sker detta genom olika 
mobilitetsåtgärder som utreds vidare i detaljplanearbetet.  

En exakt avgränsning av planområdet finns inte i nuläget, detta är något som 
kommer preciseras i ett kommande planarbete. 

Bakgrund 
Upplands-Bro kommun önskar möjliggöra en förändring där Bro kan utvecklas 
från en tätort med förortskaraktär till en trivsam plats med småstadskänsla. 
Småstadsmiljön i framtida centrala Bro kan på så sätt upplevs som en trygg, 
trivsam, levande och tillgänglig plats. Syftet är att den fysiska och sociala 
sammankopplingen ökar, såväl inom området som till resten av Bro. Med 
bakgrund i detta samt arbetena med FÖP Bro och Omdaning Bro togs ett 
planprogram för centrala Bro fram för att påbörja ett vägledande arbete för 
kommande detaljplanering av området. Ett av områdena som planprogrammet 
fokuserar på är Bro torg. 

Gällande planer och program för området 

Gällande planer 
Det finns tre gällande plan för området:  
 

• Plan 9301, Detaljplan 6 Bro centrum. 
• Plan 17103, Förslag till stadsplan 1 för Bro centrum 
• Plan 1501, detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl. (Förskolan Blomman) 
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Översikt över befintliga detaljplaner, planområdets ungefärliga gräns markerat i rött. 

 

Plan 9301, Detaljplan 6 Bro Centrum.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen upphörde gälla 2011.  

Användning och bestämmelser 
Gällande plan är en detaljplan från slutet av 1990-talet. I detaljplanen finns ett 
flertal bestämmelser om användning som i huvudsak stämmer överens med den 
användning som också har kommit till stånd. De huvudsakliga användningarna 
i gällande plan är bostäder, olika former av centrum och handelsverksamheter, 
skolor samt parkering. Även gator och gång- och cykelvägar ingår i 
planbestämmelserna.  
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Utdrag ur gällande detaljplan med planbestämmelser. 
 

Plan 17103, Förslag till stadsplan 1 för Bro centrum 

Genomförandetid 
Genomförandetid är inte aktuell.  

Användning och bestämmelser 
Gällande plan är en stadsplan från början av 1970-talet. I detaljplanen finns ett 
flertal bestämmelser om användning som i huvudsak stämmer överens med den 
användning som också har kommit till stånd. De huvudsakliga användningarna 
i gällande plan är park, område för allmänt ändamål, område för bostads- och 
begränsat handelsändamål, område för centrumbebyggelse samt område för 
idrottsändamål. Gator och torg finns även med i planbestämmelserna.  
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Utdrag ur gällande detaljplan med planbestämmelser. 

Plan 1501, detaljplan för Finnsta 1:230 m.fl. (Förskolan Blomman) 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen upphör gälla september 2022. 

Användning och bestämmelser 
Gällande plan är en detaljplan från 2017. I detaljplanen finns ett flertal 
bestämmelser om användning som i huvudsak stämmer överens med den 
användning som också har kommit till stånd. De huvudsakliga användningarna 
i gällande plan är park, natur, skola och förskola samt parkering. Även gator och 
gång- och cykelvägar ingår i planbestämmelserna.  
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Utdrag ur gällande detaljplan med planbestämmelser. 

  

 

Planprogram för Centrala Bro 
Ett planprogram för Centrala Bro gick ut på samråd under december 2021 och 
januari 2022. Planprogram för centrala Bro utgår från kommunens vision ”Ett 
hållbart Upplands-Bro, kommunen som ger plats”. Tidigare arbeten som har 
genomförts är FÖP Bro samt de projektdirektiv som beslutats av 
kommunstyrelsen för projektet Omdaning Bro. Från dessa dokument tydliggörs 
den strategiska inriktningen att gå från en förortskänsla till en sammanhållen 
tätort med småstadskänsla. För att säkra inriktningen pekar planprogrammet ut 
flera viktiga ställningstaganden samtidigt som öppenhet och flexibilitet 
eftersträvas. Detta för att möjliggöra bred delaktighet i fortsatt arbete bland 
invånare, intressenter, befintligt och framtida näringsliv, civilsamhälle och 
föreningsliv. 

Programarbetet består av tre sammanhängande delområden, Bro torg, 
Enköpingsvägen samt Köpmanvägen. Bro torgs delområde omfattar torget och 
avgränsas av Råbyområdet till väster, parken som ligger norr om centrum samt 
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Finnstaområdet österut. Enköpingsvägens delområde inkluderar 
Enköpingsvägen från Råbyrondellen till Finnstarondellen och de fastigheter som 
ligger norr och söder om vägen i denna sträckning. Köpmanvägens delområde 
omfattar Köpmanvägen, ner till Prästvägen och de fastigheter som ligger öster 
och väster om denna.  

Planprogrammet stämmer överens med inriktningen i kommunens översiktsplan. 

 

 
Bild över planprogrammets delområden. 

Senaste arbetsutveckling – med avstamp i planprogrammet  
Sedan planprogrammet har arbetet med Bro torg vidareutvecklats. Principer och 
ställningstaganden som gjorts i planprogrammet för centrala Bro har behållits 
och man har i detta skede fortsatt arbetet kring främst gestaltning och samverkan 
med exploatörer.  
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Nuvarande förhållanden 
 

 
Flygfoto över Bro. 

Landskapsbild och stadsbild 
Tätorten Bro, som den ser ut idag, har en speciell karaktär som har präglats av 
hur den har vuxit fram under de senaste dryga hundra åren där en anpassning har 
skett till skiftande förutsättningar. 
 
Resultatet har blivit en ort med en särpräglad karaktär där stationssamhällets 
oregelbundna gatustruktur definierar området mellan järnvägen och 
Enköpingsvägen. Norr om Enköpingsvägen finns områdena Råby och Finnsta 
med en tydlig modernistisk planering med en trafikseparerad gatustruktur. 
Mellan dessa områden ligger Bro centrum och Bro torg. Skalan på bebyggelsen 
i Bro är småskalig och inte högre än fyra våningar, med undantag för några av 
flerbostadshusen i centrum.  
 
Bro torg är idag ett utomhustorg med en varierad småstadsstruktur. På torget 
finns ett mindre antal affärer och restauranger, och i direkt anslutning ligger 
också Brohuset med bibliotek och simhall. Torget omges vidare av bostäder, 
både fler-och enfamiljshus och skolbyggnader. Ett antal nedgångna byggnader 
finns även i anslutning till torget och även EON:s fjärrvärmepanna.  
 
Ett av problemen med den fysiska strukturen är att Enköpingsvägen i hög grad 
fungerar som barriär mellan de olika delarna av orten. Enköpingsvägen i sig själv 
är en bred genomfartsled som kantas av stora grässlänter. På norra sidan av 
Enköpingsvägen, inom planområdet, ligger stora parkeringsplatser som inte är 
fullbelagda. För att komma mellan de olika sidorna är man som gångtrafikant 
hänvisad till ett antal gångtunnlar vilket gör att kopplingen mellan de båda 
sidorna är svag. Kopplingen från Bro torg är förhållandevis svag till 
Enköpingsvägen. Visserligen är platsen tillgänglig för bilar, det första man möts 
av är en stor parkeringsplats, men för fotgängare är platsen otydlig. 
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Bro torg har ett bekvämt gångavstånd till Bro Station, via Köpmanvägen. 
Avståndet till pendeltågsstationen är cirka 700 meter. Köpmanvägen saknar 
riktmärken och kantas av villatomter och öppna ytor, något som gör att det för 
gångtrafikanter kan upplevas som ett otydligt och svårorienterat stråk, samt ett 
stråk som upplevs som längre än vad det egentligen är.. 
 

Kulturhistoriska värden  
Till FÖP Bro 2040 har det tagits fram en kulturmiljöutredning för hela tätorten. 
I denna pekas två områden, som finns i utkanten av planområdet Bro torg, ut 
som karaktärsområden; stationssamhället och Finnsta. Dessa områden innehar 
en gemensam viktig karaktär, där särskild hänsyn behöver tas till kravet om 
varsamhet.  

Stationssamhället började utvecklas under slutet av 1800-talet när järnvägen 
mellan Stockholm och Västerås anlades. Området som utgör det tidiga 
stationssamhället Bro berättar om 1900-talets bostads- och samhällsutveckling 
från agrart bunden näring till förvärvsarbete och högre bostadsstandard i tätort. 
Området karaktäriseras av ett organiskt vägnät, småskalig och låg bebyggelse 
samt en oregelbunden tomtindelning. 

Finnsta uppfördes under rekordåren, där området karaktäriseras av 
miljonprogrammets gestaltningsideal med robusta modernistiska byggnader, 
stora volymer samt trafikseparering.  
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Utdrag ur kulturmiljöinventering för FÖP Bro 2040, WSP. 

 

Fornminnen 
Inom planområdet finns kända fornlämningar som framgår ur 
Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök (se bild nedan).  
 
I planområdet finns tre fornlämningar, belägna på områdets nordöstra, västa, 
samt sydöstra delar. Dessa fornlämningar består av två hällristningar (RAÄ-nr: 
Bro 238 och RAÄ-nummer Bro 327) samt en bytomt/gårdstomt (RAÄ-nr: Bro 
185:1). Arkeologiska utredningar kan vara nödvändiga i ett kommande 
planarbete.  
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Karta över fornlämningar i området (rödmarkerade). Riksantikvarieämbetet - Fornsök. 

 

Natur 
Större del av planområdet är hårdgjort men naturen i området som finns består 
idag av grönområden, parkmark samt trädplanteringar. Trots att finns 
grönområden samt parkmark i nära anslutning till planområdet, upplevs platsen 
inte vara nära sådana kvalitéer, då områdets stadsmiljö inte reflekterar eller 
identifierar denna koppling. 
 
En stor del av området har av Länsstyrelsen pekats ut som viktiga 
spridningsamband för arter knutna till ädellövmiljöer. En del av planområdet 
ingår också i värdetrakter för ek. Planområdet angränsar vidare till ett område 
som pekas ut som högt naturvärde (klass 2) enligt Länsstyrelsens 
naturvärdesinventering samt till ett område som pekas ut som är betydelsefullt 
för ekosystemtjänsten hälsa och inspiration. Flertalet naturvårdsarter finns även 
inom planområdet. När det gäller högt naturvärde, framgår ur den fördjupade 
översiktsplanen att områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras.  
Planområdet ligger vidare cirka 2,3 kilometer från Natura 2000-området 
Broängarna.  
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Karta över naturvärden i området – gröna fält indikerar på spridningssamband för arter 
knutna till ädellövmiljöer, röda punkter indikerar naturvårdsarter, ljusrött fält visar på 

naturvärde klass 2 och mörkare rött fält visar på betydelsefulla områden för ekosystemtjänsten 
hälsa och inspiration samt naturvärde klass 2. 

 
Karta som visar värdetrakter för ek, Länsstyrelsens WebGIS. 

Vatten 
Markavvattningsföretag finns inte inom planområdet. Planområdet ingår i 
Nygårdsbäckens avrinningsområde. Nygårdsbäckens avrinningsområde leder 
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vatten till recipienten Mälaren-Görväln, vars ekologiska status är klassad som 
”måttlig” och den kemiska statusen ”ej god”. Mälaren-Görväln är en del av 
Broviken, ett Natura 2000-område, inom detta område finns även ett 
naturreservat vid namn Broängarna. Brovikarna är viktiga yngelkammare för 
fisk och sällsynta vattenväxter. Broängarna är en av länets fågelrikaste platser 
med skyddsvärd flora i hagmarkerna.  

Området ligger i anslutning till vattenskyddsområdet för östra Mälaren. Mälaren 
utgör dricksvattentäkt för de flesta kommuner i Stockholms län varför ett 
skyddsområde av råvattentäkten finns. Det innebär restriktioner avseende bland 
annat kemikaliehantering och industriell verksamhet. Hantering och 
omhändertagande av dagvatten, avlopp, dränering av mark, hantering av hälso- 
och miljöfarliga ämnen med mera, ska ske på sådant sätt att förorening av 
Mälaren och dess tillflöden förhindras.  

Då området redan i dagsläget är utbyggt är en stor del av marken redan 
hårdgjord. Hur en eventuell tillkomst av bebyggelse skulle påverka 
dagvattenhanteringen och dess påverkan på slutrecipienterna i området måste 
utredas vidare i kommande dagvattenutredningar. Vatten och 
avloppsanslutningar finns idag inom området, dock måste kapaciteten av dessa 
utredas för att säkerställa att de är tillräckliga vid en expansion av området. 

Strandskydd 
Strandskydd är inte aktuellt.  

Buller 
I de översiktliga bullerkarteringar som gjorts inför planprogrammet påvisas att 
bullernivåerna närmast Enköpingsvägen ligger något över de som är tillåtna för 
bostäder utan att åtgärder vidtas. Vilka åtgärder som bör tas för att minska 
bullerpåverkan på tillkommande bostäder behöver utredas i ett kommande 
planarbete.   

Riskfrågor 
Söder om planområdet sträcker sig väg 269 (Enköpingsvägen) i öst-västlig 
riktning. Väg 269 utgör sekundär led för farligt gods. Det innebär att vägen 
används för transporter av farligt gods mellan primär transportled för farligt gods 
(E18) och lokala mottagare eller producenter längs vägen.  Enligt Länsstyrelsens 
rekommendationer ska olycksriskerna analyseras och en riskanalys upprättas om 
verksamheter eller bebyggelse ska lokaliseras inom 100 m från en väg som 
används för transporter för farligt gods. En sådan riskanalys bör göras i 
kommande planarbete.  

Enköpingsvägen är utpekad som sekundärled för farligt gods. Kommunen har 
lämnat in en hemställan till Länsstyrelsen att ta bort klassningen av Sekundärled 
för Enköpingsvägen. Det har inte skett ännu.  
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Markföroreningar påvisas inte enligt Länsstyrelsernas kartor över potentiellt 
förorenade områden, fastigheterna i planområdet är inte riskklassade. En 
hetvattencentral finns i planområdets västra del, som är tillståndspliktig enligt 
Miljöbalken. Det finns vidare en drivmedelsstation i den sydöstra delen av 
korsningen Enköpingsvägen-Köpmanvägen.  
 
Översvämningsrisker med hänsyn till 100- eller 200-årsflöden samt beräknat 
högsta flöde framgår inte från MSB:s översvämningskarteringar. Från SGU:s 
kartering av skred i finkornig jordart – finns ett område öster om rondellen där 
det påvisas en risk för skred (se bild nedan). En geoteknisk utredning bör göras 
i ett kommande planarbete.  
 

 
Utdrag ur SGU:s WebGIS, gult fält indikerar på förutsättningar för skred i finkornig jordart. 

 
Flertalet lågpunkter finns i området, där Länsstyrelsens dynamiska 
skyfallskartering visar att flera av dessa kan översvämmas över en meter (se 
bild). Således finns risk för översvämning inom området vid ett 100-års regn.  
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Bild från Länsstyrelsens dynamiska skyfallskartering där de färgade områdena visar maxdjup 

vid ett 100-årsregn, Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Utredning av risker gällande skred samt översvämning vid skyfall bör utföras 
vid ett kommande planarbete. 

Ledningar 
Ledningar finns i planområdet. Dessa är förlagda i mark, främst i 
Enköpingsvägen och berör tjänster så som värme, el, vatten och telefoni. 
Servisanslutningar för vatten och avlopp finns i området.  

Kommunikationer 
Ett flertal busslinjer går längs Enköpingsvägen och Köpmanvägen. 

Angöringen till området sker i dagsläget från Köpmanvägen, Finnstastigen via 
Blomstervägen samt Norrgrindsvägen som ansluter till Enköpingsvägen. 
Planområdet ligger cirka 650 meter fågelvägen från Bro Station, därifrån både 
pendeltåg till Stockholm samt bussar finns tillgängliga. Bussar trafikerar även 
Enköpingsvägen. Vidare finns gång- och cykelvägar i anslutning till området. 



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Plandirektiv Bro torg

 

    17 (19)  
   

 
 

Tillgänglighet 

Området är relativt flackt och är har därför gynnsamma förhållanden ur ett 
tillgänglighetsperspektiv - en god tillgänglighet till området finns med bil, gång-
cykel och kollektivtrafik. 

Förhållningssätt 

RUFS 
Området är utpekat i RUFS 2050 som primärt bebyggelseläge. Med detta menas 
ett område som kännetecknas av potential att utvecklas till täta och 
sammanhängande miljöer med vissa urbana kvaliteter. Som användning utpekas 
bostäder, verksamheter, lokal grönstruktur, service med mera. 

FÖP Bro 2040 
FÖP Bro 2040 som antogs av kommunfullmäktige februari 2022, ersätter den 
kommunövergripande översiktsplanen, ÖP 2010:s kapitel angående Bro 
(kapitel 10). 
I FÖP Bro 2040 finns ett eget avsnitt för Bro torg där planeringsinriktningen är: 
 

• Utveckla Bro torg genom att förtäta och gestalta den offentliga miljön på 
ett sätt som stärker området som mötesplats och dess koppling till 
stationen. 

• Skapa utrymme för fler arbetsplatser i centrala Bro, för ett levande 
näringsliv och torgområde. 

• Förtäta centrala Bro med genomtänkta boendeformer av hög kvalitet som 
stärker småstadskänslan. 

 
Vidare pekas området ut som ”Torg, service och handel” samt är utpekat som 
område för bebyggelseutveckling.  

Riksintressen 
Området påverkas inte av några riksintressen. 

Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 
konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
Planområdet har närhet till naturvärden, vilka kan påverkas negativt i och med 
ökad exploatering.  

Indirekt kan positiva ekologiska konsekvenser åstadkommas genom att skapa 
goda förutsättningar för en tätare stadsmiljö. På så sätt kan man stärka 
möjligheten att nå planområdet och dess verksamheter med gång, cykel eller 
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kollektivtrafik och på så sätt möjliggöra ett hållbart resande till och från 
planområdet.  

Det är också positivt ur ett ekologiskt perspektiv att använda befintlig 
infrastruktur, för att på så sätt spara både mark och resurser men ändå kunna 
erbjuda fler bostäder och lokaler för verksamheter. 

Sociala konsekvenser 
En av ambitionerna med att få till en förändring av Bro är att öka variationen av 
utbud, arbetsplatser och olika upplåtelseformer på bostäder. En annan är att 
skapa bättre kopplingar mellan olika områden i Bro. I båda fallen är 
förhoppningen att bidra till att fler personer vistas och rör sig i de centrala 
delarna. Fler personer i rörelse ger bättre möjligheter för butiker och caféer, 
vilket i sin tur leder till att fler personer uppehåller sig i de centrala delarna.  
Det är viktigt att få till ett allsidigt utbud som lockar olika grupper. Känslan av 
trygghet i ett samhälle ökar där det finns många olika människor. Boendemiljön 
är relativt tillgänglig, det finns goda möjligheter att åka kollektivt samt gå och 
cykla från platsen till resten av Bro.  

Barnkonsekvenser 
Många av de förslag som presenteras i detta plandirektiv syftar till att skapa 
tydligare och tryggare stråk, något som kommer gynna barn- och unga som i hög 
utsträckning är hänvisade till gång, cykel och kollektivtrafik. 

I Bro centrum finns idag ett antal verksamheter riktade till barn- och ungdomar. 
Det pågår vid tidpunkten för upprättandet av detta plandirektiv ett 
detaljplanearbete där som möjliggör för Broskolan att flytta till Bros östra del, 
vid Finnstarondellen.   

I kommande planering är det viktigt att ta fasta på att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt för barn- och unga. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det som föreslås i detta plandirektiv innebär en del investeringar i form av 
ombyggda gator och parker. Även om ytor redan är ianspråktagna idag, kommer 
driftskostnaderna troligen öka, eftersom större investeringar kommer göras för 
skapandet av offentliga rum. Drift av offentliga rum är en viktig aspekt av 
trygghetsskapande åtgärder, då detta bidrar till välfungerande och välanvända 
offentliga rum.   

Lämpliga ytor för förtätning finns även i området, vilket kan medföra att det 
skapas ett ekonomiskt utrymme för de förändringar som nämnts, genom bland 
annat ett ökat underlag. Det är samhällsekonomiskt gynnsamt att bygga ut och 
utveckla området för att utnyttja den omkringliggande infrastrukturen och den 
planerade utvecklingen skulle ge ett ökat ekonomiskt underlag till kommunen i 
form av arbeten men även ett ökat underlag för service.  För de verksamheter 
som finns i området ger det positiva ekonomiska konsekvenser om ambitionen 
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att få fler personer i rörelse lyckas, då detta ger bättre förutsättningar för service 
och verksamheter i området. En utökad VA-kapacitet kan medföra extra 
kostnader om dagens ledningar inte kan hantera en kommande expansion.  

En del av marken inom planområdet ägs av privatpersoner och 
bostadsrättsföreningar. En del av de ekonomiska konsekvenserna av projekten beror 
på förhandlingar med dessa aktörer, då detta har stor påverkan på vilket sätt 
planområdet kan utformas och tidplanen för detaljplanearbetet.  

Upplands-Bro kommun har vidare skrivit under ett intentionsavtal med fyra 
exploatörer som vill utveckla Bro Torg. Kommunen åtar sig därmed att sälja 
mark i centrala Bro. Exploatörerna åtar sig att investera i Bro genom byggande, 
men också genom sociala investeringar. Exploatörerna är Bonava, 
Sveafastigheter, Stena Fastigheter och Wilma Stadsutveckling. Genom att dessa 
exploatörer är en del av utvecklingen kommer en del av de kommunala 
kostnaderna för utvecklingen att minska. I samband med markanvisningar 
tecknas plankostnadsavtal.  

Utlåtande 
Planavdelningen ser positivt på att inleda ett arbete med att detaljplanera Bro 
torg. Den föreslagna utvecklingen stämmer överens med inriktningarna i ÖP 
2010 samt FÖP Bro 2040. Kommande detaljplan anses kunna handläggas med 
utökat förfarande.  

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare utredningar kan tillkomma i planskedet. 

• Bullerutredning  

• En förprojektering med fokus på trafik 

• Trafikutredning med fokus på parkering 

• Dagvattenutredning  

• Skyfallskartering 

• Riskanalys 

• Geoteknisk utredning  

 
Tidplan och prioritering 
Prioritering av detaljplanearbetet beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet. Under 
förutsättning att planen får prio 1 bedöms en ny detaljplan kunna påbörjas 2022 
efter sommaren och antas 2025. Den beräknade tiden för antagande kan komma 
att ändras. 



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Utvecklingsplan Bro Torg

1 |  2022.05.12        UTVECKLINGSPLAN BRO TORG

Bro Torg
UTVECKLINGSPLAN BRO TORG
22-05-12



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Utvecklingsplan Bro Torg

2 |  2022.05.12        UTVECKLINGSPLAN BRO TORG

Innehåll
VAD ÄR BRO 2040?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Mål 1 - Gemenskap  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Mål 2 - Trygghet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

Mål 3 - Småskalig karaktär  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Mål 4 - Sammanhållet och lätttillgängligt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

Mål 5 - Naturnära plats med småstadskänsla  .  .  .  .  .  .  9

BRO TORG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Nulägesbeskrivning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Strategi 1 - Hållbarhet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Strategi 2 - Befintliga kvaliteter .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

Strategi 3 - Bebyggelse struktur och offentliga rum  22

Strategi 4 - Grön- och blåstruktur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55

Strategi 5 - Program och funktioner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  58

Strategi 6 - Mobilitet och parkering  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

Strategi 7 - Gestaltning  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  66



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Utvecklingsplan Bro Torg

3 |  2022.05.12        UTVECKLINGSPLAN BRO TORG

Vad är Bro 2040?



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Utvecklingsplan Bro Torg

4 |  2022.05.12        UTVECKLINGSPLAN BRO TORG

Vad är Bro 2040?

MÄNNISKOR OCH PLATSER
Vad Bro är 2040 bestäms framför allt av de människor som bor och verkar här . Alla de 
relationer som uppstår på platsen och hur de föder och utvecklar livet . Här finns redan 
idag en stark identitet och många människor som älskar sitt Upplands - Bro . Här finns 
också, som överallt, brister och längtan efter något mer och ännu bättre . Bro 2040 är en 
plats där trygga, attraktiva och tillgängliga miljöer skapar förutsättningar för att stärka 
denna gemenskap och stolthet . Här finns ett brett utbud av aktiviteter och verksamheter 
som erbjuder invånarna en meningsfull fritid och möjlighet till rekreation . Detta attraherar 
också människor från andra delar av regionen . Bro 2040 är en plats där det är attraktivt 
för näringslivet att etablera sig och för människor att bo . Dessa mål kan sammanfattas i de 
nedanstående ledorden . I detta dokument presenteras visions- och inspirationsbilder  och 
texter som beskriver möjligheter för den fysiska miljön att hjälpa till och ge förutsättningar 
för att skapa detta Bro 2040 . 

• Gemenskap

• Trygghet

• Småskalig karaktär

• Sammanhållet och lättillgängligt

• Naturnära plats med småstadskänsla

BRO!

NATUR STAD

+



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Utvecklingsplan Bro Torg

5 |  2022.05.12        UTVECKLINGSPLAN BRO TORG

BRO!

NATUR STAD

+

BRO 2040 | MÅL 1 - GEMENSKAP

HUR NÅR VI MÅLEN GENOM FYSISK PLANERING?

Lyfta fram den befintliga identiteten och 
kulturmiljön

Skapa tillhörighet till mötesplatser och stråk för 
naturliga möten

mötesplatser
naturliga möten

för alla i alla åldrar

möten mellan olika åldrar

möten mellan olika intressen
för samtliga Brobor samt besökare

nytta för alla

engagemang

trygghet
identitet

stolthet

delaktighet

vi-känsla

kollektiv förmåga

samhällsengagemang

sammanhållet

Kopplingar till naturen Tillgodose en mångfald av intressen
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VISUAL RELATION
ACTIVE GROUND FLOOR ACTIVE GROUND FLOOR

Mötesplatser för att se och synas

Levande bottenvåningar som aktiverar 
gaturummet och mötesplatserna

Rama in mellanrummen  
Gaturum där vi ser varandra

Program och gatukaraktär kopplade till flöden av 
människor

LIV OCH RÖRELSE DEFINIERAR RAMAS IN AVPLATS BYGGNADER LÄNKAS TILL MOBILITETSNODER

mötesplatser
naturliga möten

synliggöra

aktiva bottenvåningar

året runt

dygnet runt

ökad aktivitet

ökad rörelse

tillhörighet

mänskliga skalan

tydliga målpunkter

omhändertagna miljöer

gatuhierarki
offentliga rum

mellanrum

BRO 2040 | MÅL 2 - TRYGGHET

HUR NÅR VI MÅLEN GENOM FYSISK PLANERING?

överblickbarhet interaktion

barnperspektiv

belysning

vistelse

grannsamverkan

identitet

barnperspektiv
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Blandning av byggnadstypologier

GENERELL KOMMENTAR FÖR ALLA BILDER: 

“VARMA” BILDER (LJUS), BRYTA FASADER (VOLYM, MATERIAL, FÄRG), MÅNGA SEKVENSER AV FASAD/
LIV/MÄNNISKOR OCH SMÅSTADKÄNSLA SOM:

*** NÄR JAG PRATAR OM GRADIENT 1, 2 OCH 3 I ENKÖPINGSVÄGEN MENAR JAG ATT I “GRADIENT 1” FINNS HÖGSTA BYGGNADER I OMRÅDET, 
BRYTA LÄNGRE FASADER MED MYCKET SEKVENS, STÖRSTA FLÖDE AV MÄNNISKOR  OCH LEVANDE BOTTENVÅNINGAR MEDAN I “GRADIENT 
1” FINNS ANNAN TYPOLOGI TYP RADHUS, FÄRRE FLÖDE AV MÄNNISKOR OCH BARA BOSTÄDER PÅ BOTTENVÅNINGAR. “GRADIENT 2” SKULLE 
VARA NÅGOT I MITTEN.

Från intensitet vid Bro Torg till lugnare 
omgivningar 2-4 våningar

”Knäckta” gaturum skapar sekvenser i 
stadsrummet

Mänsklig skala och naturliga material

BRO 2040 | MÅL 3 - SMÅSKALIG KARAKTÄR

HUR NÅR VI MÅLEN GENOM FYSISK PLANERING?

ombesörjda detaljer
grönska i gatubilden

varierade byggnadshöjder

naturliga material
aktiva bottenvåningar

mänsklig skala

sekvenser i gaturummet

varierade fasadmaterial och takutformning
balkonger mot gatan

variation i fasadliv och sockelvåningar

belysning
skulpturer

urbana möbler

planteringar

STAD
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Ta bort fysiska och mentala barriärer

Återkommande gatumarkörer som belysning, 
skulpturer, urbana möbler och planteringar

Sociala sammanhållningen

Gående och cyklister prioriteras framför bilister 
och bussar

kopplingar i strukturen

naturliga möten

hög tillgänglighet till hållbara resande
GC-banor

hög tillgänglighet till aktiviteter

gatumarkörer

vi-känsla

för samtliga Brobor samt besökare

nytta för alla

sociala sammanhållningen

Hög tillgänglighet till offentlig och kommersiell service

BRO 2040 | MÅL 4 - SAMMANHÅLLET OCH LÄTTILLGÄNGLIGT

HUR NÅR VI MÅLEN GENOM FYSISK PLANERING?

LIV OCH RÖRELSE DEFINIERAR RAMAS IN AVPLATS BYGGNADER LÄNKAS TILL MOBILITETSNODER

välplanerad trafik
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Koppling till naturvärden Gårdsbildningar med goda solförhållande

Nya kopplingar till naturen Grön- och blåstruktur med dagvattenhantering, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Koppling till naturvärden

lummigt

naturlek

spontanaktivitet

blomsterprakt

mötesplats

äng

sittplats

damm

koppling till Mälaren
livskvalitet

BRO 2040 | MÅL 5 - NATURNÄRA PLATS MED SMÅSTADSKÄNSLA

HUR NÅR VI MÅLEN GENOM FYSISK PLANERING?

odling

god hälsa

välbefinnande

grillplats

dagvattenhantering

biologisk mångfald ekosystemtjänster

natur på gångavstånd

gårdsbildningar

öppen struktur

grön- och blåstruktur
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Bro Torg
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NULÄGESBESKRIVNING
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BRO TORG | NULÄGESBESKRIVNING - BEFINTLIGA KVALITETER

SIKTLINJER 

SIKTLINJER 

SIKTLINJER 

AKTIVITETER

NATUR PÅ GÅNGAVSTÅND

UPPLANDS-BRO LEDEN

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

FÖRSKOLA

SKOLA

NATURLIGA MÖTEN

BROPLAN + LOKALER

BIBLIOTEK+BROHUSET+SIMHALL

HÄLLRISTNINGAR

VÅRDCENTRAL
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BRO TORG | NULÄGESBESKRIVNING - UTMANINGAR

SVÅRORIENTERADE
GÅNGSTRÅK

KNÄCKTA FASADER

MÅNGA PRÅNG

STÄNGT GATUNÄT

STÄNGT GATUNÄT

PLANSKILD KORSNING

PLANSKILD KORSNING

BAKSIDOR

BAKSIDA

STOR PARKERING 
I CENTRUM

RONDELL I DET NATURLIGA 
GÅNGFLÖDET

PLANSKILD KORSNING

ANGÖRINGSGATA

LASTKAJ OCH BAKSIDA
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BRO TORG | NULÄGESBESKRIVNING

Busshållplats

GC-bana

Gångbana

Tunnlar för GC

Parkering

Bilväg

Byggnader som ska rivas

Möjliga platser för utveckling

BYGGNADER SOM SKA RIVASNULÄGET TRAFIK OCH PARKERINGKOLLEKTIVTRAFIK OCH GC-BANA
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BRO TORG | NULÄGESBESKRIVNING

Parker

Skog

Hällristningar

Aktiva fasader

Slutna fasader

Fysisk och mental barriär

Mental barriär . Samband som kan 
knytas närmare

Tunnlar för GC . Viss mental barriär

Förskolor och skolor

Brohuset: bibliotek, simhall, gym, 
fritidsgårdar

Vårdcentral

Kontor kommun . Upplands Brohus

Kraftvärmeverk

Handel och service

Bensinstation

FYSISKA OCH MENTALA BARRIÄRER PROGRAM OCH FUNKTIONER GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR BOTTENVÅNINGAR
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STRATEGI 1
HÅLLBARHET
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Hållbarhet
SOCIAL HÅLLBARHET OCH DELAKTIGHET
Social hållbarhet har en avgörande betydelse för pro-
jektet . Målet är en plats där medborgare känner stolt-
het över sin stad . En offentlig miljö som välkomnar, 
utvecklar och stärker den lokala identiteten . Bro Torg 
värderar Bros kvalitéer och värden och lyfter särskilt 
den mänskliga skalan och småskaligheten i gestalt-
ningen . Människorna är i fokus .

De nya platserna vänder sig till alla invånare i Bro och 
skapar möjligheter till möten mellan olika grupper i 
samhället . Målet är att möjliggöra för naturliga möten 
mellan människor med olika åldersgrupp, bakgrund 
och olika intressen . Gemenskap är ledordet . När möten 
sker öppnar det upp för delaktighet och engagemang 
kring Bros framtida utveckling på ett naturligt sätt . Ett 
brett och kontinuerligt deltagande bland Bros invånare 

är därför en integrerad del i planeringen och genom-
förandet av samtliga aktiviteter genom hela gestalt-
ningsprocessen .

Bro Torg blandar funktioner och är planerad för en 
mångfald av besökande, arbetande och boende . Syftet 
är att skapa förutsättningar för ett vardagsliv på gång-
distans . Ett mer sammanhängande och sammanhållet 
samhälle där olika stadsdelar är kopplade med varan-
dra . Ett Bro som är jämställt, tryggt och tillgängligt för 
alla .

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Bro Torg är en naturnära plats och ett stort fokus lig-
ger på dess grön- och blåstruktur . Grönskan i staden 
och kopplingen till den omgivande naturen är kvali-
teter som ska tas tillvara och vårdas . Det planeras för 

ekosystemtjänster och biologisk mångfald . Dagvatten-
hanteringen integreras genom mångfunktionella lös-
ningar och beaktar klimatutmaningar som skyfall .

Ny naturmark tas inte i anspråk . Bro Torgprojektet för-
tätar  och bygger om det befintliga centrumet där in-
frastrukturen och resurser redan finns, vilket syftar till 
en effektiv resurs- och energianvändning . Samtidigt 
skapas ett bra mikroklimat med fokus på solförhållan-
den, vind, dagsljus, bra luft och ljudmiljö .

Projektet möjliggör användningen av bil . I nuläget är 
detta viktigt i en tätort som Bro . Samtidigt skapar pro-
jektet nödvändiga förutsättningar för att uppmuntra 
till ett hållbart resande genom att planera för cykel, gå-
ende och kollektivtrafik .

EKONOMISK HÅLLBARHET
Projektet syftar till att stärka den ekonomiska hållbar-
heten i Bro . Detta görs genom att skapa en långsiktig, 
flexibel och genomförbar strategi för utveckling av be-
byggelsestrukturen . Den utvecklade bebyggelsestruk-
turen blir central i att stärka den lokala ekonomin och 
inhysa ett ökat befolkningunderlag . Härigenom skapas 
en levande, attraktiv och trygg stad med goda förut-
sättningar för etableringen av nya verksamheter och 
ökad sysselsättning . En viktig del i strukturen är den ut-
vecklade kollektivtrafiken som ökar förutsättningarna 
för pendling och innebär minskade avstånd till och från 
Bro . Framtidens Bro ska vara en stad där folk vill bo och 
där företag finner det attraktiv att etablera sig .

EKOLOGISK
HÅLLBARHET

1. Markanvändning och ekologi
Val av plats
Ekologiska värde och skydd
Biologiska mångfalden
Fornlämningar 

2. Grön- blå- och vitstruktur
Naturvärden och riksintresse
Ekosystemtjänster
Gröna korridorer
Dagvattenhantering
Grundvatten
Bevattningssystem

3. Mikroklimat
Solförhållande
Vind
Dagsljus
Ljudmiljö
Luftmiljjö

4. Klimatanpassning
Livscykelkostnad/planering
Ansvarsfullt byggande
Skyfall

5. Transport
Tillgång till kollektivtrafik
Närhet till bekvämligheter
Alternativa transportsätt

Samnyttjande av bilparkering
Resplan - hållbar resande

Omklädningsrum
Bilpool

Cykelpakering

Laddningsplatser

Prioritering av gående/cyklister

6. Föroreningar
Köldmediers påverkan
NOx-utsläpp (från uppvärmning)
Ytvattenavrinning
Ljusföroreningar nattetid
Ljudföroreningar

7. Material
 Livscykelanalys och klimatpåverkan
 
 Återbruk

Ansvarsfull byggvaror 

 
 Farliga ämnen

Materiale�ektivitet och resiliens

 Stommens klimatpåverkan
8. Energi
 
 Solvärmelast

Värmee�ektbehov

 Andel förnybar energi
 Luftcirculation
 Minskad energianvändning
 Energiövervakning
 
 Utformning för låga koldioxidutsläpp

Energie�ektiv belysning

Energie�ektiv kylförvaring
Energie�ektiva transportsystem
Energie�ektiva laboratoriesystem
Energie�ektiv utrustning

 
 
 
 
 Torkutrymme 
9. Vatten
 Vattenanvändning
 Vattenmätning
 Detektering av vattenläckage

Vattene�ektiv utrustning 
10. Avfall
 Hantering av byggavfall
 Återvunnen ballast
 Avfall från driftskede
 Ytskikt i spekulativa byggprojekt
 Klimatanpassning
 Funktionell anpassningsbarhet

1d

1c

1b

1a

2d

2c

2f

2e

2b

2a

7d

7c

7f

7e

7b

7a

5d

5c

5f

5e

5b
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5i

5h

5j

5g

8d
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8f

8e

8b
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8i

8h

8j

8l

8k

8m

10f

10e

10d

10c

10b

10a

9a

9c

9b

9d

8g

3d

3c

3e

3b

3a

6d

6c

6e

6b

6a

4c

4b

4a
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Nivån som projektet 
befinner sig i nuläget,
0-5.

Nivån som projektet 
vill uppnå, 0-5.
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CERTIFIERINGSSYSTEM
Indikatorerna ovan är kopplade till olika certi-
fieringssystem. Indentifiera dem i god tid om 
det finns ambitioner att certifiera projektet:

Miljöbyggnad

BREEAM

LEED

Green Building

NollCO2

Svanen

Citylab

WELL
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SOCIAL
HÅLLBARHET

1. Integration - Kopplingar av stadsdelar
2. Blandade funktioner och samnyttjande funktioner
3. Mångfald av människor
4. Identitet och igenkännbarhet
5. Kulturmiljö och riksintresse
6. Medborgardialog - barnperspektiv - ungdomar
7. Utbud av bostadstyper, arbetsplatser, service och utemiljöer
8. Drabbade grannar - skuggning, etc
9. Trygghet, jämställdhet och tillgänglighet
10. Orienterbarhet
11. Mänskliga skala och småskalighet
12. Sociotoper
 Rekreationsvärde
 Upplevelsevärde
 Vistelsevärde
13. Hälsa och välmående - inomhusklimat
 

Dagsljus 
Visuell konfort 
Luftkvalitet inomhus 

Säker inneslutning i laboratorier
 

Termisk komfort  (vinter/sommar)
 

Ljudmiljö
 

Mikrobiell förorening

 

Radon

 

Fuktsäkerhet

 

Ventilation

 

Legionella

 

Arbetsmiljö
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Nivån som projektet 
befinner sig i nuläget,
0-5.

Nivån som projektet 
vill uppnå, 0-5.

CERTIFIERINGSSYSTEM
Indikatorerna ovan är kopplade till olika certi-
fieringssystem. Indentifiera dem i god tid om 
det finns ambitioner att certifiera projektet:
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EKONOMISK
HÅLLBARHET

1. Process
2. Strukturens flexibilitet
3. Genomförbarhet
4. Resursanvändning
5. Cirkulär design och cirkulär ekonomi
6. Funktionell anpassningsbarhet 
7. Markförorening
8. Sanering
9. Anläggning under mark
10. Risk
11. Lokal ekonomi
12. Förutsättningar till sysselsättning

14. Vardagsliv på gångdistans
13. A�ärsmodeller med hållbara investeringar

15. Innovation
16. Ledning och styrning

Förstudie och projektering
Driftsättning och överlämning
Förvaltningsstöd
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CERTIFIERINGSSYSTEM
Indikatorerna ovan är kopplade till olika certi-
fieringssystem. Indentifiera dem i god tid om 
det finns ambitioner att certifiera projektet:
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Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet
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Kvaliteter vi har
HISTORIEN
Upplands - Bro har lager av historia som sträcker sig 
åtminstone tillbaks till Järnåldern . Den tätort som vi ser 
idag är resultatet av en bebyggelseutveckling som tar 
sin början i samband med järnvägens utbyggnad och 
som sedan har ett antal distinkta utvecklingsskeden 
fram till de plan- och byggprojekt som pågår idag .
Tätorten Bro och området för det aktuella planarbetet 
präglas av hur samhället byggts upp runt olika tiders 
kommunikationsstråk . När järnvägen kom bebyggdes 
framför allt området mellan den gamla landsvägen 
(Enköpingsvägen) och järnvägen . Detta är det område 
som idag kallas Gamla Bro . De stadsdelar som bygg-
des under 60- och 70-talet ligger i huvudsak mellan 
gamla landsvägen och den då förhällandevis nya E18 . 
Råby och Finnsta (och Skällsta) har fina interna park- 

och grönsamband men är på många sätt skilda från 
andra delar av Bro . Förändringar i kommunikationer 
och de sätt vi använder platsen resulterar i vissa delar 
till att äldre tiders lösningar för samband och tillgäng-
lighet idag har blivit till barriärer . Enköpingsvägen är 
ett exempel . Ett annat exempel är parkeringen vid Bro 
Torg . Som parkering till den tidigare centrumanlägg-
ningen var den begriplig . Nu när den är en stor öppen 
yta bredvid en annan öppen yta – torget – blir den mer 
barriär än kommunikation . 

GRÖNSKAN OCH PARKERNA
I området runt Bro Torg finns stora sammanhängande 
områden där gående och cyklande prioriteras och kan 
röra sig utan att oroa sig för biltrafik . Enköpingsvägen 
däremot fungerar som en kraftig barriär . Detta beror 

både på den faktiska trafikmängden, egendomliga 
gångstråk och den mentala åtskillnaden mellan gamla 
och nya Bro . Grönskan och parklandskapet i området 
runt Bro Torg är idag en resurs för de som bor och vis-
tas i området . Grönskan i staden och kopplingen till 
den omgivande naturen är kvaliteter som ska tas tillva-
ra och vårdas . Den parksekvens som går från Råbypar-
ken via odlingslotterna och Stjärnparken och sedan ut 
i skogen har stora kvaliteter och en potential att vårda .

SMÅSKALIGHETEN
Bebyggelsen idag har en småskalighet som gör att de 
boende har en nära koppling till marken runt husen, 
gator, vägar och naturområden . Hushöjderna och öp-
penheten gör att det finns gott om ljusa platser både 
utomhus och inomhus . Landskapet dominerar över 

bebyggelsen på gott och ont . Den stora öppenheten 
och kopplingen till omgivningarna kan ibland göra att 
stadsrummen upplevs som alltför odefinierade och 
svårfångade . Lyhördhet inför  småskalighetens kvalite-
ter i det befintliga ger en bra grund för att skapa fina 
kvaliteter i den nya, tätare staden .

Småskaligheten Grönskan och parkerna Historien

STRATEGI 2  | BEFINTLIGA KVALITETER
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Levande gaturumVarma material Intimt och varierat

Kvaliteter att tillföra och förstärka

STOLTHET OCH ROMANTIK
Genom referenser från andra platser kan vi få inspira-
tion och influenser som tillför nya kvaliteter till Bro . Nya 
uttryck och former bryts mot och förstärker de kvalite-
ter som finns . Platser som kan vara relevanta är både 
äldre tiders småstäder och nyare tiders grannorter runt 
Stockholm och i Mälardalen . Genom att tillföra element 
av pittoresk och romantisk ”småstad” kommer det be-
fintliga i nytt ljus .  Det byggdas kvaliteter synliggörs, 
förstärks och får nya dimensioner av stolthet . En om-
sorg och värme i materialen som möter människor som 
rör sig i Bro . En gestaltning av stadsrummen som un-
derstödjer liv, närhet och intensitet .

STRATEGI 2  | BEFINTLIGA KVALITETER
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STRATEGI 3
BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM
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Plats och sammanhang
Vägledande för utvecklingen av Bro torg och omgivan-
de områden är att med lyhördhet för platsens kvalite-
ter skapa ett mer sammanhängande och sammanhål-
let samhälle .

EN TÄTARE STAD
Den befintliga bebyggelsestrukturen lämnar utrymme 
för att förtäta bebyggelsen så att fler människor får 
möjlighet att bo och verka i Bro . Den föreslagna struk-
turen innebär en för Bro anpassad förtätning och bär 
drag av kvartersstad . Syftet är att skapa en stad med 
varierade, men tydliga platser och gaturum som ger 
förutsättningar för en trygg, attraktiv och levande livs-
miljö . Samtidigt ansluter bebyggelsen till det befintliga 
i höjd och skala på ett sätt som gör förtätningen till 
en utveckling och förfining av det befintliga . Bros nya 

karaktär kommer att påminna om goda exempel både 
ur äldre tiders småstadsbebyggelse och senare tiders 
ytterstadsområden .

VÄLDEFINIERADE STADSRUM
De stadsrum som tillförs och förändras i och med den 
föreslagna utvecklingen kommer i högre grad att de-
finieras av byggnader . Även i framtiden kommer ve-
getationsvolymer och topografi bidra till att definiera 
stadsrummen, men rummen kommer i högre grad ka-
rakteriseras som gator och torg där det är den omgi-
vande bebyggelsen som skapar dess gränser och form .

SIKTLINJER OCH ORIENTERBARHET
Det är viktigt att ta siktlinjer och orienterbarhet tillvara 
i den nya bebyggelsestrukturen . Den befintliga bebyg-

gelsestrukturen medger långa genomblickar och stora 
siktfält . Samtidigt som det gör att naturen och plat-
sens större sammanhang alltid är närvarande innebär 
det ibland att det är svårt att orientera sig . Framför allt 
finns svårigheterna runt Enköpingsvägen där struktu-
rens öppenhet kombineras med stora trafikytor . Den 
framtida bebyggelsen kommer att bli tätare med mer 
slutna stadsrum . Där blir siktlinjerna, genomblickarna 
och sekvenserna i stadsrummet synnerligen viktiga . 
Stråk och platser innehåller visuella ledtrådar som för 
blicken vidare och gör sammanhangen begripliga .

FLEXIBILITET
Även i en kvartersstadsstruktur är det viktig att skapa 
största möjliga förutsättningar för flexibilitet . Det do-
minerande byggnadsdjupet kommer att vara anpas-

sat till bostaden . I strategiska, centrala lägen föreslås 
byggnadsvolymer med större byggnadsdjup för att 
möjliggöra olika typer av verksamheter som behöver 
detta, vårdcentral, teater och andra former av sam-
lings- och aktivitetslokaler . I de flesta fall är detta i form 
av underbyggda gårdar där man kombinerar verksam-
heternas behov av byggnadsdjup med en upphöjd, av-
skild bostadsgård .

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

”OLIKA MÖTESPLATSER OCH GATURUM GES OLIKA KARAKTÄR 

SOM ÄR KOPPLADE TILL DERAS FLÖDEN OCH PROGRAM.

PÅ SÅ VIS SKAPAR VI EN STRUKTUR FÖR BRO SOM HÄNGER IHOP”
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

Visionsbild som illustrerar hur Bro torg skulle kunna se ut i framtiden
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GATUKARAKTÄR

Trädgårdsgatan

Pulserande Storgatan

Gränslandet

Bilväg

Bostadsgata med stort gångflöde från omgivningen

Intim bostadsgata

Grön angöringsgata

Stråk och intensiteter
Gatu- och vägstrukturen ansluter till dagens differen-
tierade ochintegrerade struktur . Genom att utveckla 
den genom att definiera karaktärsdrag för de olika 
stråken skapas en tydligare differentiering av karaktä-
ren inom området .

TRÄDGÅRDSGATAN
Detta är den mest karakteristiska gatutypen . Här är 
gångtrafikanten prioriterad . Gatan rymmer motorfor-
donstrafik men det är den gående, cyklande och le-
kande människansom definierar gatans karaktär . Detta 
kan sägas vara Bro torgs signaturgata, gatan som ut-
trycker områdets grundkaraktär .

PULSERANDE STORGATAN
Enköpingsvägen och Norrgrindsvägen får en ökad in-
tensitet närmast platsen där de korsas . Detta blir en 
central plats som får en annan karaktär än den har idag . 

Det kommer att finnas lokaler för skiftande verksam-
heter kombinerat med rena bostadshus . Blandningen 
kan man känna igen från mindre och mellanstora stä-
der och samhällen . Runt den gamla landsvägen har 
bebyggelsen förtätats genom åren och erbjuder nu en 
stor spännvidd av lokaler och byggnader . För den som 
passerar, eller hade tänkt passera, är det tydligt att det 
här finns mycket som är intressant .

GRÄNSLANDET
En viktig gatukaraktär i den nya strukturen är över-
gången från bebyggelsen till den omgivande naturen . 
Grönskan tar stor plats i alla gatumiljöer . Från det vil-
dare närmast naturen sker en gradvis övergång till den 
stramare grönskan på torget . Grönskan planeras med 
medvetenhet och prioritet för att verkligen få den plats 
den behöver i den färdiga gatumiljön .

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM
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Torg / Noder

Innergårdar

Innergårdar på plan 1

Förgårdsmark

Siktlinjer

GRÖNSKA OCH SIKTLINJER

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

Att hitta till och i Bro
SIKTLINJER OCH ORIENTERBARHET
Den nya strukturen tillför platser och nya gaturum som 
skapar en ny orienterbarhet . Samtidigt som stadsrum-
men stängs till och definieras tydligare så skapas nya 
sekvenser . Platser med olika karaktär leder blicken vi-
dare . De bidrar till förståelsen för sammanhanget mel-
lan bebyggelsens olika delar och och ut till omgivning-
arna lokalt och i regionen . Eftersom de stora siktfälten 
inte förekommer i lika stor utsträckning är det viktigt 
att siktlinjerna ut mot omgivningarna och mellan plat-
ser vårdas och utvecklas i det fortsatta arbetet med 
planen .
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Intensitet runt gatan
BEBYGGELSEHÖJDER
Fokus för förtätningen ligger runt viktiga centrala stråk 
och platser . Genom att identifiera och peka ut dessa 
skapas en bebyggelsestruktur där byggnadshöjderna 
trappas ner mot natur och befintlig bebyggelse . Mot 
viktiga stråk och noder som Enköpingsvägen och Norr-
grindsvägen upp mot Bro Torg ökar byggnadshöjden 
och skapar tydliga centrumlägen . Det skapar också en 
orienterbarhet där det ska vara lätt att välja väg bero-
ende på om man vill till affären, ett nöjesetablissemang 
eller till skogen .

BYGGNADSHÖJDER

4 våningar

3-4 våningar

3 våningar

2 våningar 

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM
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3. BRO TORG

1. KORSNING ENKÖPINGSVÄGEN - NORRGRINDSVÄGEN

4. BROPLAN

5. MELLAN FÖRSKOLA OCH BROHUSET

2. NORRGRINDSVÄGEN

9. BLOMSTERVÄGEN

8. BEF. BROSKOLAN

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

6. STADSPARKEN & GRÄNSLANDET

7. IDROTTSSTIGEN

Visionsbild som illustrerar hur Bro torg skulle kunna se ut i framtiden
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“PULS!”   

“SAMSPEL MELLAN GÅENDE , CYKLISTER OCH BILISTER”

Gående och cyklister prioriteras  
framför bilar och bussar

Välkommande entréväg till torget 
Inbjudande och orienterbar

Här höjs pulsen . Där Enköpingsvägen korsar Köpmanvägen och Norrgrindsvägen skapas en klassisk 

små stads plats, korsningen där den gamla landsvägen korsar vägen upp mot torget . Knutpunkten där 

man kan ha koll på allt som sker och rör sig i Bro . Gående, cyklister, vistelse och kollektivtrafik priorit-

eras i gaturummet som får ett mer närvarande tempo än idag . Här märks att vi lämnar Köpmanvägens 

inbjudande småskalighet och närmar oss torget . Byggnaderna är högre och rymmer en stor blandning 

av funktioner som gör platsen spännande, trygg och levande . Den nya platsen, Enköpingsvägens nya 

tempo skänker ett nytt perspektiv och lyfter också fram de kvaliteter som finns i de befintliga omgivnin-

garna . In i framtiden genom historiens natur- och kulturlandskap .

Lokaler för café och handel i hörnhusen mot korsningen och längs Norrgrindsvägen mot torget .

Bostadsentréer längs Enköpingsvägen och Norrgrindsvägen skapar trygghet över dygnet .

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

1 . KORSNINGEN ENKÖPINGSVÄGEN / NORRGRINDSVÄGEN

Nav och kulmen med högre byggnadshöjder Blandning av funktioner, puls och hög intensitet
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

1 . KORSNINGEN ENKÖPINGSVÄGEN / NORRGRINDSVÄGEN
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

1 . KORSNINGEN ENKÖPINGSVÄGEN / NORRGRINDSVÄGEN
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

1 . KORSNINGEN ENKÖPINGSVÄGEN / NORRGRINDSVÄGEN

Visionsbild som illustrerar hur Enköpingsvägen/Norrgrindsvägen skulle kunna se ut i framtiden
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“PULS!”   

“HANDEL, SERVICE, MÖTEN & LIV”

Gatans utformning präglas av de aktiva entréplanen som med handel- och restaurangverksamheter 

skapar en livfull gatumiljö . Stråket blir en aktiv koppling mellan Enköpingsvägen och det nya Bro Torg .  

Genom att bottenvåningarna i stor utsträckning utgörs av lokaler blir detta en del av det centrum som 

sträcker sig från korsningen upp till torget . Livet och den långsiktiga hållbarheten förstärks genom goda 

möjligheter för verksamheter av olika karaktär att etablera sig och växa . 

Gångfartstrafik ger fina förutsättningar för uteserveringar samt enn trygg trafiksituation för Brobor i alla 

åldrar . Gatan enkelriktas vilket medgör att större fordon kan angöra från norr . Utformningen ska tydligt 

signalera att miljön i huvudak är för gående och folkliv . Motorfordon tillåts dock, men på de gåendes 

villkor .

Norrgrindsvägens typsektion ger en generös gångyta utmed vardera fasad, samt zoner för stadsträd , 

regnbäddar och möblering . En öppen köryta med gångsfartstrafik bidrar till en flexibelt gaturum . 

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

2 . NORRGRINDSVÄGEN

Gående och cyklister prioriteras i trafikrummet En välkomnande och livfull entré till Bro Torg

Ett centralt stråk med högre byggnadsvolymer Multifunktionellt gaturum med puls och intimitet
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GÅNGVÄG
2,5

GÅNGFARTSGATA
6

GÅNGVÄG
3,5

HANDELSGATA

PLANTERING/
UTESERVERING

2
REGNBÄDD

2

16,00

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

2 . NORRGRINDSVÄGEN
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“LIV!” “NATURLIGA MÖTEN”  

“EN PLATS FÖR RÖRELSE OCH VISTELSE”

Stigen . Torget eller torgen är flera torg- och gaturum som länkas ihop av tydliga stigar som ömsom lock-

ar och leder besökaren vidare, ömsom dröjer sig kvar i cirklar som definierar och förstärker platser . Sti-

gen rör sig över sten, stock och grönska . Först detta, det aktiva och livliga handels- och evenemangstor-

get, sedan vidare norrut över Broplan till Mulleskogens gränsland . Grönska, träd och planteringar ges 

successivt allt större plats .

Här möts och öppnar sig huvudflödena från Råby och Finnsta . Detta är tydligt stadens centrum . Det 

livliga torget, fyllt av handel, restauranger och evenemang . Intensifieringen av Köpmanvägen och Norr-

grindsvägen stadsrum får här sin kulmen . Sambandet och förbindelsen med stationen och södra Bro är 

nu självklart och enkelt .

En mångfald av lokaler runt torget . Handel, restauranger och caféer . Vårdcentral, apotek och kultur 

skapar tillsammans med bostadsentréer liv och trygghet .

Ett torg för hela Bro . Inomhus och utomhus . 
Plats för nya händelser & nya evenemang 

Naturliga möten mellan invånare i alla åldrar

Handel, service, möten & liv Grönska och ljus visar vägen mot naturen

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

3 . BRO TORG
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

3 . BRO TORG
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

3 . BRO TORG
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

3 . BRO TORG

Visionsbild som illustrerar hur Bro torg skulle kunna se ut i framtiden
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Här möts vattenspel, lugn kontemplation och barnens lek . Platsen präglas av grönska och lugn, nyfikenhet och 

upptäckande . Runt vattenspegeln finns plats att sitta och vara året runt . Här finns de nya uteplatser som vi skapat 

och lärt oss att använda under två år med pandemin . Ny bostadsbebyggelse gör torget tydligare i sin form och 

tryggare . Fortfarande och i än högre grad är detta ett uterum för Brohuset . Vi närmar oss naturen .  Stråken från 

Stjärnparken, norra Råby och norra Finnsta möts och leder oss mot Mulleskogen och vidare ut i naturen . 

Brohusets värde förvaltas och utvecklas . Huset och omgivande lokaler kan utvecklas för handel, café och mindre 

verksamheter och co-working . Möblering för att sitta, mötas och leka . En plats för alla åldrar .

Identitet & kulturmiljö
Stolthet, gemenskap & tillhörighet

En plats att sitta, stanna, prata och vara

Gröna och blå strukturer 

för lek och återhämtning

Möte med grönskan i stråket mot naturen

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

4 . BROPLAN

“HÄR!” 

“EN PLATS ATT SITTA, STANNA, PRATA”
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

4 . BROPLAN
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

4 . BROPLAN
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

4 . BROPLAN

Visionsbild som illustrerar hur Broplan skulle kunna se ut i framtiden
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

5 . MELLAN BROHUSET OCH FÖRSKOLAN

“STRÅKET MOT NATUREN” 

“NATUREN I STADEN, STADEN I NATUREN”

Här tar naturen för sig . Naturens grönska sträcker in en arm i bebyggelsstrukturen och skapar en känsla 

av att man rör sig nära naturen . Gatumiljön kopplar samman Bros vackra natur- och parkvärden i norr 

med nya Bro Torgs småstadskänsla . Stadsträd och planteringar får ta tydlig plats i gaturummet och ge 

uttryck för gränslandet mellan stad och natur . Grönskan ska även ge känslan av en mjuk övergång mel-

lan stad och natur, och skapa en grön gradient .

Stråket kantas på ena sidan av lägre bostadsbebyggelse med generös och grön förgårdsmark . Motsatt 

sida domineras av Brohusets västra fasad . Här finns goda möjligheter att öppna upp Brohusets fasad 

och skapa en aktiv och levande gata . Genom att utforma stråket som ett gångfartsområde prioriteras 

gång- och cykeltrafik . Angöring och tillgängliga parkeringsplatser anordnas i gatans möblerbara zon . 

Generös förgårdsmark till bostadsbebyggelse

Gångfartstrafik

Lummiga planteringar med integrerad 

dagvattenhantering

Aktiv fasad mot Brohuset
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

5 . MELLAN BROHUSET OCH FÖRSKOLAN
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Det huvudsakliga syftet med utvecklingen av Bro Torgs norra del är att skapa en tydlig sammankop-

pling  till Mulleskogen och Stjärnparken . Härigenom stärks och förvaltas viktiga befintliga naturvärden . 

Det som idag kan upplevas som en otrygg baksida åtgärdas med sparsmakad bebyggelse i form av 

parknära hus . Övergången mellan stad och natur sker gradvis, grönskan fortsätter att dominera, samti-

digt som fler ögon på platsen ger en tryggare miljö .

Här övergår småstadskänslan i naturen och här möter torgsekvensen stadsparken . Naturen är närvarande 

överallt i Bro . På denna plats, i detta gränsland får den ta plats på ett lekfyllt och tankeväckande sätt . I 

huvudsak råder grönskan med ett naturligt uttryck inspirerat av 1700-talets Engelska parker eller Erik 

Glemmes ytterstadsparker från 1950-talet . Till detta görs tillägg av utrustning, paviljonger, sittmöbler, 

lekredskap som kontrast för att ytterligare framhäva naturens naturlighet och göra den tillgänglig .

Småstadskänslan övergår i naturen

Småskalig och lägre bebyggelse

Siktlinjer mot skogen

Park mellan husen

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

6 . STADSPARKEN & GRÄNSLANDET

“LUGN!” 

“NATUREN I STADEN, STADEN I NATUREN”
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

6 . STADSPARKEN & GRÄNSLANDET
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

6 . STADSPARKEN & GRÄNSLANDET
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

6 . STADSPARKEN & GRÄNSLANDET

Visionsbild som illustrerar hur möten med parken skulle kunna se ut i framtiden
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Utvecklingen av Idrottsstigens norra del görs med syftet att skapa ett tryggare stråk med fler ögon på 

plats . Det som i dagsläget kan upplevas som ett otryggt stråk kvällstid, med slutna gavlar på ena sidan 

och den öppna parken på andra sidan, blir ett plats där rörelse, trygghet och grönska står i fokus . Den 

nya bebyggelsen placeras varsamt in i landskapet och bildar i sina mellanrum inbjudande siktlinjer mot 

park- och skogsområden . De befintliga gavlarna aktiveras med belysning och konstinslag som sam-

spelar med mellanrummens gestaltning . Förgårdsmarken ska upplevas som öppen och man ska ha 

möjlighet att röra sig mellan byggnaderna .

De gröna mellanrummen bildar rörelsestråk mot park- och skogsområdet, samt vistelse- och aktivitet-

sytor för de boende . Välplanerad belysning och balkonger med översikt skapar en trygg miljö dygnet 

runt . Stråkets närhet till park- och fritidsområden gör att cykel- och gångtrafik prioriteras samtidigt som 

de boende har möjlighet att angöra med bil . Trafiksänkande åtgärder och grannsamverkan bidrar till att 

oönskad trafik inom kvartergatorna minimeras . Småstadens möte med parken Punkthus i möte med öppen park

Intim och trygg gatumiljö

“STRÅKET VID PARKEN” 

“PARKEN MELLAN HUSEN”

Närhet till park- och fritidsaktiviteter

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

7 . IDROTTSSTIGEN
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KVARTERSGATA

FÖRGÅRDSMARK
3

GATA
5 NATUR

8

FÖRGÅRDSMARK
4

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

7 . IDROTTSSTIGEN
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

8 . BEFINTLIGA BROSKOLAN

I byggnadernas mellanrum bildas intima kvartersgator . Här blandas funktioner kopplade till fastigheter-

na med vistelseytor och god grannsämja . Det generösa förgårdsrummen inbjuder till odling, cykelpark-

ering och uteplatser . Grönskande planteringar och mindre stadsträd i skelettjord skapar förutsättningar 

för lokal dagvattenhantering . Balkonger som vänder sig mot kvartersgatan ger, tillsammans med ett 

välplanerat belysningskoncept, en känsla av trygghet . Siktlinjer mot det angränsande skogsområdet ska 

bevaras och bli en del av gatubilden .

Gatans utformning ger cykel- och gångtrafik företräde, samtidigt som angöring och tillgängliga parker-

ingsplatser möjliggörs för de boende . 

Intima och grönskande kvartersgator

Integrerade funktioner som cykelparkering och 

dagvattenhantering

Förgårdsmark med vistelse och planteringar

Sociala förgårdar angränsar gångfartsområde

“VI SES PÅ GÅRDEN OCH GÅR TILL SKOGS!” 

“GÅRDSGATAN MELLAN HUSEN”
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FÖRGÅRDSMARK
4

GATA
6

FÖRGÅRDSMARK
4

KVARTERSGATA

14

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

8 . BEFINTLIGA BROSKOLAN
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STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

9 . BLOMSTERVÄGEN

Blomstervägen blir nya Bro Torgs bredaste gata . Här samsas flera olika trafikslag och tyngre leverans-

fordon förekommer . Stråket är viktigt del av en logistisk länk mellan befintliga och nya verksamheter  i 

torgområdet, det nya mobilitetshuset och Enköpingsvägen . Förutom att fylla en logistisk funktion blir 

gatan en del av Bro Torgs nya grönstruktur . Regnbäddar och stadsträd  samsas med sociala vistelseytor 

utmed förgårdsmark . I anslutning till mobilitetshuset kan framtida verksamheter sprida ut sig med ex-

empelvis uteserveringar .

Körbanans bredd om 7 m möjliggör för tyngre lastfordon att mötas på trafiksäkert sätt, samt uttrymme 

för trafiken till och från mobilitetshuset . Stråket förses med dubbelriktad cykelbana samt generös trot-

toar och infartsområde på sidan med mobilitetshus .

Mobilitetshus

Bredare körbana med hastighetsdämpande 

åtgärder

Regnbäddar och grönska i gaturummet

Möbleringszon och uteservering
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TRAFIKERAD GATA

GÅNGYTA
5

KÖRBANA
7

DUBBELRIKTAD
CYKELBANA

3

FÖRGÅRDSMARK
1

REGNBÄDD
2

20

GÅNGYTA
2

Ingen verksamhet 3m

Mer öppen fasad, verksamhet i 
botten cykel gym

STRATEGI 3  | BEBYGGELSESTRUKTUR OCH OFFENTLIGA RUM

9 . BLOMSTERVÄGEN
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STRATEGI 4
GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
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Uppland-Bros grönblåa struktur Promenadstigen Bro Torg 

STOCKHOLM

Uppsala

BRO CENTRUM

3. PROMENADSTIGEN

LOKAL MÖTESPLATS

KULTURMILJÖ

KULTURMILJÖ
KULTURMILJÖ

FINNSTA NATURPEDAGOGIK

STATIONSOMRÅDET

SKOLA

Ett grönskade centrum
Uppland-Bro är vackert belägen kommun invid Mälaren 
med fantastiska natur- och friluftsområden . Med sina 
tio naturreservat och rika variation av landskapskarak-
tärer har kommunen goda förutsättningar att möta 
framtidens klimatutmaningar och utveckla centrala 
Bro till en modern småstad med närhet till Mälaren och 
goda förbindelser till Stockholms storstadspuls .

BRO SOM GRÖN TÄTORT
Som tätort eller småstad präglas Bros befintliga grön-
struktur av gröna bostadsgårdar, klippta gräsytor och 
parkområdet som möter skogsområden i norr, samt 
den nära kopplingen till Mälaren . Den befintliga ga-
tustrukturen är delvis grön, men stora ytor utgörs av 
asfalt och bildar barriärer för ekologiska och sociala 
samband .

Framtidens Bro ska överbrygga barriärer och skapa en 
sammanhängande grönstruktur genom utvecklingen 
av estetiskt tilltalande och funktionella grönblå stråk . 
Genom att bevara och förbättra befintlig grönstruktur 
samt tillskapa nya, ska Bro Torg omdanas till en grön-
skande småstad med integrerade ekosystemtjänster .

ETT GRÖNBLÅTT NÄTVERK
Det nya Bro Torg ska präglas av grönska som vävs in 
från angränsande naturområdena och skapar en sam-
manlänkad och lokalt förankrad grönstruktur . De när-
liggande landskapskaraktärerna låter sig återspeglas i 
de offentliga rummens grönska och naturupplevelser . 
Naturen ska kännas nära, även i centrumområdet . Ga-
tor och torg får en tydlig och funktionell grönska, där 
estetiska och hälsofrämjande värden samsas med in-

tegrerade ekosystemtjänster . Regnbäddar, flerskiktad 
vegetation och biologisk mångfaldhet ska få en central 
plats och roll i de offentliga miljöerna och knyta an till 
de befintliga stråken som leder till närliggande grön-
områden .

PROMENADSTIGEN
Promenadstigen blir ett spännande och pedagogiskt 
stråk där en mångfald av målpunkter likt ett pärlband 
leder besökaren genom Bros olika upplevelsevärden . 
Stråkets olika målpunkter har funktioner som främjar 
kultur- och fritidsaktivitet och bildar i sin helhet en 
grön och sammanlänkad promenad för invånare och 
besökare i alla åldrar . Aktiviteter med gröna pedago-
giska värden såsom odling och ekosystemtjänster är 
ett återkommande inslag utmed promenadstigen .

STRATEGI 4  | GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
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Kopplingar till Bros befintliga naturvärden

Synliga och pedagogiska dagvattenlösningar

Gröna offentliga rum

Stärkt ekologisk infrastruktur

Vision över Bro Torgs sammanlänkade grönstruktur

Gradient mellan natur och stad

Gröna dagvattenlösningar integrerade i gator och 
torg

STRATEGI 4  | GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
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STRATEGI 5
PROGRAM OCH FUNKTIONER
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Vatten

AktiviteterSkönhet Framtidstro

Grönska Lek

STRATEGI 5  | PROGRAM OCH FUNKTIONER

Nytta för alla
PROGRAM
Utgångspunkten för de framtida verksamheterna runt 
Bro torg är att de ska bidra till att skapa större möj-
ligheter att vara och verka i Upplands - Bro . Den nya 
bostadsbebyggelsen i närområdet såväl som i Tegel-
hagen, Trädgårdsstaden och andra delar av tätorten 
innebär ett större underlag både för kommersiella och 
offentligt finansierade verksamheter . De nya byggna-
derna ger möjlighet att tillfredsställa behov och öns-
kemål hos nya och gamla invånare . Genom att tillföra 
verksamheter som kompletterar utbudet i andra delar 
av kommunen, Stockholm och Bålsta får invånarna 
större möjlighet att tillbringa fritid och yrkesliv hemma 
i Bro .

Basen som utgörs av Brohuset med simhallen och bib-

lioteket, caféer, restauranger och affärer kompletteras 
med nya verksamheter som gör Bro torg till ett ännu 
mer komplett centrum . Den nya bebyggelsen skapar 
en god spiral genom att både erbjuda större underlag 
för nya verksamheter och de lokaler de behöver . Plat-
ser och lokaler för nöje och fritidsaktiviteter ger invå-
narna större möjlighet att välja var man vill tillbringa sin 
fritid . Det ger också möjlighet för fler människor från 
Bålsta, Stockholm och andra delar av kommunen att 
komma till Bro för nöje, fritid och handel . Kommersi-
ella verksamheter, som olika typer av handel, bidrar till 
att betjäna närområdet samtidigt som de välkomnar 
besökare från andra delar av tätorten och kommunen . 
Miljöerna som skapas runt Bro torg tillför nya möjlighe-
ter till dem som redan finns .
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P

PROGRAM OCH AKTIVA BOTTENVÅNINGAR

Bostäder - 4 våningar

Bostäder - 3 våningar

Bostäder - 2 våningar

Tillbyggnad Brohuset

Mobilitetshus

Parkering under innergård, på bottenvåning

Parkering på markplan

Aktiva fasader

P

STRATEGI 5  | PROGRAM OCH FUNKTIONER

Intensitet längs Norrgrindsvägen

VERKSAMHETER PÅ RÄTT PLATS
Den största intensiteten i det nya området kommer 
att vara längs Norrgrindsvägen .  Från korsningen med 
Enköpingsvägen och upp till det nya Bro torg skapas 
möjlighet till lokaler för utåtriktade verksamheter som 
är öppna mot gatan . Verksamheter av olika slag bidrar 
till en levande stadsdel som lever och är aktiv större 
delen av året och dygnet . Tillsammans med att bygg-
naderna här är något högre blir det lätt att orientera sig 
och förstå att detta är en plats där det finns liv, rörelse 
och aktiviteter . Det blir ett nav i stadsdelen som bidrar 
till att det blir enkelt att orientera sig och hitta det man 
vill . Koncentrationen av verksamheter kan också bidra 
till en god spiral där de kompletterar och drar nytta av 
varandra .

P

P
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STRATEGI 5  | PROGRAM OCH FUNKTIONER

Grönska & lekVatten & roLiv & rörelse
NORRGRINDSVÄGEN BRO TORG BROPLAN STADSPARKEN

Handel & scen

Visionsbild som illustrerar hur Bro torgs offentliga rum skulle kunna se ut i framtiden
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STRATEGI 6
MOBILITET OCH TRAFIK
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STRATEGI 6  | MOBILITET OCH TRAFIK

En plats i rörelse
I framtidens Bro är det lätt att ta sig fram . Både till fots 
och med fordon . Det är enkelt att orientera sig och 
känns tryggt att röra sig genom och i centrumområ-
det . Gator är utformade och anpassade efter en struk-
tur som gynnar och uppmuntrar ett hållbart resande, 
och det gäller såväl fot-, -cykel-, bil- och pendelresor 
med kollektivtrafiken .

TRAFIK OCH MOBILITET
Genom att utforma välplanerade gatutypologier, ska 
Bros mobilitet kännas trygg och effektiv . Gator som 
kräver framkomlighet av tyngre leveransfordon anpas-
sas med bredare gatusektion, och soliga gator nära 
verksamheter i centrum ska premiera gång- och cykel-
trafik, samt verksamhetsmöjligheter som uteservering . 
Gator ska gestaltas med en känsla av småskalighet och 

upplevas som gröna stråk med möblerbara zoner och 
lokal dagvattenhantering .

Att cykla och promenera i Bro ska vara tryggt och trev-
ligt . Där stora volymer trafik passerar bör trafiksepare-
rade cykel- och gångbanor  Genom att implementera 
rätt gatutypologi på rätt plats trafikseparering och om-
råden med gångfartstrafik .

Att parkera i Bro ska vara enkelt . Parkeringsmöjlig-
heter utformas efter de behov som planläggs, och 
med ett tydligt fokus på att samla parkeringsplatser 
i mobilitetshus och i undanskymda garage . Med mål 
att tillgängliggöra offentliga rum och skapa en trygg 
centrumkärna . Kantstensparkering utmed gata ska 
i huvudsak anordnas som angörings-, besöks- och 

tillgängliga parkeringsplatser . Till verksamheterna i 
centrum behöver det finnas goda parkeringsmöjlig-
heter . I nära anslutning till nya Bro Torg föreslås därav 
en öppen och grön markparkering, som utformas med 
träd och armerat gräs . Tillsammans med goda parke-
ringsmöjligheter i invändiga garage och kantstenspar-
keringar blir centrumområdet lättillgängligt, även med 
fordon .

BIOLOGISK MÅNGFALDMÖTESPLATS SÄNKA VÄRMEEFFEKTENBUSSHÅLLPLATS DAGVATTENHANTERINGCYKELVÄGTRYGGHET CYKELPARKERINGAR PARKERINGSÖDRA LÄGESOLCELLERCYKELVÄG HANDELKONTOR NY KOPPLING MOBILITY-HUB
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STRATEGI 6  | MOBILITET OCH TRAFIK

GÅENDE, CYKELNÄT OCH KOLLEKTIVTRAFIK

GC-bana

Busshållplatser

Hållbart resande
Som Brobo ska det vara lätt att resa hållbart . Det 
gäller både när man vill ta cykeln till butiken eller att 
pendla med tåg från stationen . Med en välplanerad 
trafikstrategi skapas förutsättningarna för framtidens 
resande .

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Gång- och cykelstråk ska få ta plats och integreras i 
stadsmiljön likt ett tryggt och omhändertaget nätverk 
som kopplar samman kommunens målpunkter . Inom 
Bro Torg skall cykeltrafik uppmuntras genom cykel-
främjande åtgärder . Cykelplatser anordnas i anslut-
ning till målpunkter och i gatumiljöns möblerbara 
zoner .

BIL OCH PARKERING
Bilen kommer fortsatt att vara ett frekvent valt trafik-
slag, och en viktig förutsättning för många invånare . 

Genom olika gatutypologier kan bilens närvaro i cen-
trumområdet styras, och ges en mer perifer roll i den 
urbana miljön . Parkeringsplatser nära verksamheter 
och torg är i fortsatt behov och en förutsättning för 
en ekonomisk hållbarhet . Goda parkeringsmöjligheter 
anordnas därav via mark- och undanskymda garage-
parkeringar . Större mobilitetshus hjälper till att minska 
bilens närvaro i de offentliga rummen . Förutom par-
keringsmöjlighet ska de även kunna erbjuda erbjuda 
bilpoolstjänster, elladdningsstationer, cykelparkering 
och omklädnadsrum för den långväga cyklisten .

KOLLEKTIVTRAFIKEN
Kollektivtrafiken i Bro är under fortsatt utveckling och 
förbättring . Att utveckla goda förutsättningar för kol-
lektivtrafiken ses som en självklarhet i målet mot ett 
hållbart resande . Kopplingarna till det nya stationsom-
rådet behöver vara smidiga och lättillgängliga .
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STRATEGI 6  | MOBILITET OCH TRAFIK

2022.02.14        BRO TORG

BRO TORG | GESTALTNINGSPRINCIPER

Småskalighet och varierade 
byggnadshöjder

balkonger mot gata

Nytt möter gammalt Varma naturmaterial och ombesörjda 
detaljer

Varierade fasadmaterial och 
takutformningar

Tradition i modern tappningÅterkommande gatumarkörer så som 
belysning, skulpturer, urbana möbler 

och planteringar

Grönska i gatubilden

Levande och öppna bottenvåningar

Variation i fasadliv och sockelvåningar

2022.02.14        BRO TORG

BRO TORG | GESTALTNINGSPRINCIPER

Småskalighet och varierade 
byggnadshöjder

balkonger mot gata

Nytt möter gammalt Varma naturmaterial och ombesörjda 
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STRATEGI 7  | GESTALTNING

Älskade, vackra Bro
NYTT MÖTER GAMMALT
Ett ledord för gestaltningen av det nya Bro torg och 
dess omgivningar är ”tradition i samtida gestalt” . Tät-
orten Bro rymmer bebyggelse som är karakteristisk för 
de olika tider då den kommit till och också karakteris-
tisk genom sin blandning av tider och uttryck . Den nya 
bebyggelsen kommer att bära med sig både känslan 
av att något nytt händer och känslan av att känna igen 
det bästa av platsen idag .

SMÅSKALIGHET OCH VARIATION
Den småskalighet som är betecknande för Bros befint-
liga bebyggelse kommer även att vara vägledande för 
den tillkommande bebyggelsen . Grundskalan är den 
befintliga och till denna läggs en stor variation i fasa-
duttryck och volymhantering . En sorts lekfullhet som 

tillför ytterligare lager till tätortens bebyggelse . Fasa-
dernas skiftande material, takens varierande former  
och byggnadernas varierande höjder ger ett vänligt, 
sammanhållet och generöst uttryck . 

GRÖNSKA OCH LIV
Naturens närvaro i stadsbilden är grundläggande . När-
heten till omgivande natur kommer konkret till uttryck 
genom ett stort mått av grönska och planteringar i 
torg-, park- och gaturum . Bostadshusen får balkonger 
mot gatan vilket bidrar till ett både grönt och levande 
stadsrum . Byggnadernas bottenvåningar är öppna 
med utåtriktade verksamheter . På så sätt mildras grän-
sen mellan ute och inne och det nya Bro torg blir en 
plats som är levande året om . 

VÄRME OCH IGENKÄNNING
De nya byggnaderna kommer att präglas av varma na-
turmaterial och omsorg om detaljer . Byggnaderna blir 
individer med en stark karaktär samtidigt som de har 
respekt för och bidrar till det större sammanhanget . I 
samband med den fortsatta planeringen av Bro torg 
fortsätter också utvecklingen av gemensamt stads-
möblemang, planterings- och belysningstyper och an-
nan utrustning som gestaltningsmässigt binder ihop 
tätorten Bro och kanske hela kommunen .
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Förord

WSP Advisory har på uppdrag av Upplands-Bro kommun 
utrett förutsättningarna för handel och service i Bro 
Torg.

Utredningen har genomförts av Henrik Vestin.

Kontaktperson för uppdragsgivaren har varit Niclas
Sandberg,

Stockholm i april 2022

Henrik Vestin
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Bakgrund, syfte och mål

Bakgrund

Ett utvecklingsprogram/koncept är under framtagande för centrala 
Bro och framförallt Bro Torg (Bro Centrum). Syftet med 
utvecklingsprogrammet är att tydliggöra en strategisk viljeinriktning 
för kommande detaljplanearbete.

Det finns en tydlig inriktning att utveckla de centrala delarna av Bro, 
dels för att skapa utrymme för tillväxt dels för att överbrygga de 
fysiska barriärer som är ett resultat av tidigare planeringsideal och 
även vända utvecklingen i området. Ambitionen är tydliga att binda 
samman Bro till en levande och trygg plats med småstadskänsla och 
överbrygga fysiska barriärer såsom Enköpingsvägen genom 
omvandling med inriktning av småstadsgata med kantstensparkering 
och utrymme för fotgängare och cyklister, samt förtätning med ny 
bebyggelse längs med vägen.

Köpmanvägen ska utvecklas till ett levande stråk som binder samman 
Bro Station med Bro Torg och i förlängningen med nya 
bostadsområden söder om järnvägen. Att utveckla och binda samman 
olika stråk genom att skapa fler och tydliga kopplingar mellan Bros 
olika delar. Flera olika funktioner ska integreras i stadsrummet såsom; 
aktiva mötesplatser, blandade boendeformer, kommersiella lokaler, 
handel/service, arbetsplatser och integrerat gaturum för såväl 
fotgängare, cyklister, bilister och kollektivtrafik. 

I en tidig idé bedöms det finns förutsättningar att tillföra 600 – 800 
bostäder och 4 000 – 5 000 kvm lokaler kring Bro Torg.

Syfte 

Utredningen ska ge ett underlag för den fortsatta planeringen av Bro 
Torg (nuvarande Bro centrum) och förhållandet mellan bostäder, 
kommersiell service och samhällsservice. 

Mål

Utredningen beskriver förutsättningarna för handel och service samt 
redovisar en omvärldsanalys och trender och ger en inriktning om 
möjligt utbud. 
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Coronapandemins effekter för handeln

Positiv utveckling för fysiska butiker trots Coronapandemin

År 2020 var ett speciellt år för detaljhandeln. Det berodde naturligtvis 
på att större delen av året präglades av Coronapandemin. Trots 
restriktioner och konsumenternas oro för smitta ökade ändå 
försäljningen i total detaljhandel i fysiska butiker med 1 procent 
jämfört med 2019.

I dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 2 procent medan 
sällanköpsvaruhandeln hade en nollutveckling.

Stor variation mellan olika branscher och handelsplatser

Att människor spenderade mer tid i hemmet och mindre tid på kontor 
under 2020 speglas tydligt i den ökade försäljningen i branscher som 
bygg/järn/färg, elektronik, trädgård och heminredning och den 
minskade försäljningen av kläder och skor, se diagram till höger.

Även om försäljningen i fysiska butiker ökade totalt är det stora 
variationer när det gäller hur olika handelsplatser klarade sig, se mer 
om det på följande 2 sidor.

13,9%
10,6% 8,3%

5,1%

-20,4%

-30,3%

Försäljningsutveckling 2019-2020 (branscher med 

starkast och svagast utveckling). Källa: SCB.
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Coronapandemins effekter för handeln

Pandemin slog hårt mot köpcentrum och handelsplatser

Under 2020 minskade omsättningen i köpcentrum med närmare 12 
procent. Den svaga utvecklingen beror mycket på att köpcentrumen har 
ett stort utbud av de varor som hade svag försäljning under pandemin, till 
exempel kläder, skor och restaurang. Sannolikt har även konsumenternas 
ovilja att trängas med andra kunder bidragit till den svaga utvecklingen. 

För handelsplatser var utvecklingen mindre dålig under 2020. Det beror 
på att handelsplatsernas utbud domineras av dagligvaruhandel möbler & 
heminredning, elektronik, järn- & byggvaror. Dessa branscher gick 
förhållandevis bra under pandemin. Handelsplatserna har sannolikt även 
gynnats av att konsumenterna upplevt att det varit tryggare att handla 
där eftersom butikerna ofta har egna ingångar från parkeringsplatserna.

Stadskärnorna påverkades mycket under pandemin

Restriktioner och oro för att bli smittad eller smitta andra fick 
konsumenterna att undvika att handla i stadskärnorna. Dagbefolkningen 
sjönk även i många stadskärnor som en följd av att många arbetade 
hemma, vilket påverkade handeln och restaurangnäringen negativt. 

Stadskärnor i mindre städer påverkades mindre än stadskärnor i större 
städer. Det beror på att handeln i mindre städer inte är lika beroende av 
ett stort inflöde av kunder och arbetande dagbefolkning från andra 
kommuner.

1,1%
2,9% 1,9%

-11,6%

0,1%

-5,9%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%
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Årlig omsättningstillväxt i riket (detaljhandel, 
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2019 2020

-1%
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-22%-25%

-20%

-15%

-10%

-5%
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Källa: Fastighetsägarna, Cityindex.

Källa: Fastighetsägarna, Cityindex.
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Coronapandemins effekter för detaljhandeln

Stadskärnorna påverkades mycket under pandemin, fortsättning

Pandemin slog olika hårt mot olika branscher i stadskärnorna. Allra 

sämst utveckling hade hotell, -53 procent. Restaurangerna 

påverkades mycket av olika restriktioner och omsättningen 

minskade med 28 procent.

Kommersiell service, till exempel frisörer, hud- och skönhetsvård 

och gym uppvisade en minskad omsättning på minus 25 procent. 

Inom handeln påverkades beklädnad mest, vilket beror på att 

konsumenterna tillbringat mycket tid hemma och inte känt  så stort 

behov av att handla nya kläder och skor. Hem- och fritidshandeln 

klarade sig bättre, förmodligen eftersom konsumenterna 

tillbringade mer tid i hemmet.

E-handeln växte stort under pandemin

Samtidigt som den fysiska handeln hade det svårt på grund av 

restriktioner och konsumenternas oro gynnades e-handeln av 

pandemin och växte med hela 40 procent under 2020. 

Starkast utveckling hade dagligvaror och varor kopplade till 

hemmet.

. 

.   

Källa: Fastighetsägarna, Cityindex.

Källa: E-barometerns årsrapport 2020.
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Långsiktiga effekter av Coronapandemin

Det finns många spekulationer om vilka långsiktiga effekter 

Coronapandemin kan få för detaljhandeln. Även om ingen 

faktiskt kan veta så går det att hitta en del gemensamma 

nämnare i vad olika experter tror.

Pandemin påskyndar en redan pågående 

strukturomvandling i handeln

E-handelns höga andelar består, men tillväxten går ner på 

samma nivå som före pandemin

Det innebär att nästan all tillväxt i sällanköpsvaruhandeln 

sker på nätet och att tillväxten för fysiska butiker blir mycket 

låg. Antalet sällanköpsvarubutiker kommer därför inte att 

öka. 

I dagligvaruhandeln tar e-handeln visserligen en stor del av 

tillväxten, men det kommer fortfarande att finnas behov av 

nya butiker i nya och växande stadsdelar och 

bostadsområden.

Lågpris och lyx går mots strömmen i sällanköpsvaruhandeln

Samtidigt som antalet butiker totalt inte ökar så går det bra 

för butiker med tydligt lågprisfokus (till exempel ÖoB, Rusta 

och Dollarstore) samt butiker i andra änden av skalan, det vill 

säga lyxbutiker. 

Ökat fokus på hållbarhet och rättvisa

Pandemin accentuerar konsumenternas ökande fokus på att 

varor ska produceras och transporteras på ett hållbart sätt 

och med bra arbetsförhållanden för de anställda. 

Ökat hemarbete påverkar stadens handelsplatser

Under pandemin har många människor arbetat hemifrån och 

har därmed fått upp ögonen för att det är en lösning som kan 

fungera bra även efter pandemin, åtminstone för vissa och 

åtminstone någon/några dagar i veckan.

När pandemin är över kommer sannolikt hemarbetet att öka. 

Det påverkar stadens handelsplatser:

• I många stadskärnor minskar dagbefolkningen, vilket 

innebär ett minskat köpkraftsunderlag för handel, 

restaurang och service.

• Samtidigt kan bostadsområdes- och stadsdelscentrum 

dra nytta av att dagbefolkningen ökar när fler jobbar 

hemma.
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Digitalisering och e-handel

E-handelns utveckling

Inom handeln pågår en förskjutning mot en allt högre 
omsättningsandel för e-handel. Inom 
sällanköpsvaruhandeln står e-handeln för i stort sett hela 
tillväxten. Trots det står de fysiska butikerna fortfarande för 
en klar majoritet av försäljningen i den totala detaljhandeln. 

De branscher där e-handeln har tagit störst andelar är 
hemelektronik samt kläder och skor. Inom 
dagligvaruhandeln står e-handeln bara för 4 procent av 
försäljningen. E-handeln med livsmedel växer dock snabbt. 

57%
70%

82% 84% 86% 89% 96% 86%

43%
30%

18% 16% 14% 11% 4% 14%

Andel av försäljning 2020

Fysiska butiker E-handel

Källa: Postnord.
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Digitalisering och e-handel

E-handelns utveckling

De fysiska butikerna står i dag för närmare 90 procent av all 
omsättning i detaljhandeln. Enligt prognoserna i Svensk Handels 
rapport Läget i handeln - 2021 års rapport om branschens 
ekonomiska utveckling kommer mellan 82 och 88 procent av 
dagligvaruhandeln fortfarande att äga rum i fysiska butiker år 2030.

I sällanköpsvaruhandeln bedöms emellertid e-handeln i scenario 2 ta 
över som den dominerande försäljningskanalen. Prognosen för 
fysiska butiker är en marknadsandel mellan 48 procent i scenario 2 
och 59 procent i scenario 1. 

Konsekvenser för fysisk handel

Handeln kommer behöva utnyttja de fysiska ytorna på ett 
effektivare sätt. Många butikskedjor ser nu över sina butiksnät. 
Olönsamma butiker stänger och antalet kvadratmeter dras ned. 
Samtidigt expanderar många företag med nya butiker i mer 
gynnsamma lägen. Betydelsen av det fysiska läget ökar i takt med 
digitaliseringen. Sämre lägen tenderar att bli ännu sämre och värdet 
av de bästa lägena, de där flödena är som störst, blir ännu högre. Det 
kommer stänga fysiska butiker framöver, men det kommer också 
tillkomma nya.

Scenarier för utvecklingen i butikshandel och e-handel. Källa: Svensk Handel, Läget i 
handeln - 2021 års rapport om branschens ekonomiska utveckling.
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Potential för e-handelsfunktioner i stadsdelscentrum

E-handeln är inte bara ett hot mot den fysiska utan det 
kan även finnas potential för olika funktioner kopplade 
till e-handel. Nedan presenteras några exempel på 
detta.

Ombud med utökat tjänsteutbud

Fungerar som ett vanligt paketombud men med 
tilläggstjänster så som uppackning och 
emballagehantering, paketering (exempelvis vid 
returnerande av varor) samt provrum.

Det är en innovativ lösning som kan locka boende och 
besökare till området.

En utmaning är vem som ska stå för kostnaden. Ett 
prispåslag på leveransavgiften skulle kunna adderas, 
men det upplevda mervärdet för konsumenten är 
troligtvis inte tillräckligt.
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Potential för e-handelsfunktioner i stadsdelscentrum

Service- och mobilitetshubb

Allt fler nya stadsdelar planerar för mobilitetshubbar istället för traditionella 
parkeringsgarage. Mobilitetshubben erbjuder mer flexibilitet och många fler 
funktioner. 

En mobilitetshubb är en plats där du kan sköta vardagliga ärenden som att:

• parkera cykel eller bil och ladda ditt fordon.

• låna fordon från en bilpool eller cykelpool.

• serva ditt fordon.

• sopsortera.

• hämta paket som du köpt via e-handel.

Bäst fungerar det när mobilitetshubben lokaliseras nära lokalt centrum, bostad 

eller kollektivtrafiknod. Det måste vara acceptabla gångavstånd till och från 

mobilitetshubbarna för de som ska använda dem.

Om hubben etableras tillsammans med privat parkering blir parkeringsbolaget en 

nyckelaktör. Då kan ”parkeringsköp” användas som en del i att finansiera 

mobilitetshubben.

Det kan vara en idé att undersöka möjligheterna till extern finansiering, genom 

exempel EU-projekt eller annan forskningsfinansiering.

Det är viktigt att följa upp affärsmodellen och effekterna av projektet kring 

resvanor. Avsätt redan från början medel för uppföljning och utvärdering.

Service- och mobilitetshub i Vallastaden, Linköping.
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Potential för e-handelsfunktioner i stadsdelscentrum

Leveransbox

Ytan används för upprättande av s.k. leveransboxar – boxar eller utrymmen 
med digitala lås där varan/paketet kan korttidslagras. Boxar kan exempelvis 
upprättas i anslutning till livsmedelsbutik eller i bottenplan på ett 
flerfamiljshus (motsvarande postrum), alternativt på enskild plats som är 
gynnsam ur ett geografiskt/logistiskt perspektiv.

Fördelar:

• Möjliggör leverans utan kvittens (transportören och mottagaren behöver 

inte träffas)

• Tidsbesparing för transportören (jämfört med hemleverans)

• Smidig process för mottagaren (jämfört upphämtning på ombud).

Nackdelar:

• Kostsam infrastruktur. Vems ska står för investering och operativ drift?

Leveransboxar.
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Potential för e-handelsfunktioner i stadsdelscentrum

Mikroterminal och samleverans

En terminal eller dedikerad yta för omlastning från traditionellt 
distributionsfordon (vanligtvis budbil eller 3,5 tons lastbil) till mindre 
distributionsfordon (som kan vara eldrivet och/eller en lastcykel, se figur till 
höger).

Fördelar:

• Möjliggör samlastning – att olika leverantörers varor transporteras 

konsoliderat i ett fordon – vilket kan ha positiva effekter ur en 

transporteffektivitets- och miljösynpunkt.)

• Möjliggör distribution med mindre och/eller elektriska fordon, vilket kan 

ha positiva effekter för den uppfattade gatumiljön samt avseende 

trafiksäkerhet (p.g.a. färre tunga fordon).

Nackdelar:

• Ger en extra omlastning, vilket innebär en förlängd ledtid och ökade 

risker för skador på godset.

• Ytkrävande lösning.

• Extra kostnad för lokal, personal och fordon. Vem ska stå för denna?

Exempel på samlastning och samleverans.
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Handeln i ett stadsbyggnadsperspektiv
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Skapa förutsättningar för stadsliv

Kommunen har utöver mål om att stärka och utveckla handeln också 
andra mål om att säkerställa en god servicegrad och att minska 
biltrafiken. För att uppnå alla dessa mål måste attraktiva lokala 
centrum bibehållas och utvecklas. 

För att stärka varje centrumläge så att det är attraktivt och livskraftigt 
måste dess stadslivskvalitéer bevakas. Stadsliv kan förklaras med att 
människor rör sig och vistas i stadens offentliga rum. Ett ökat stadsliv 
innebär en ökad möjlighet till sociala möten, men även ett utökat 
underlag för handel. 

Handelsplatserna ska också utgöra mötesplatser som är trygga och 
trivsamma. En mötesplats i en stad kan bestå av bara icke 
kommersiella delar så som park, bibliotek etcetera, men bör inte 
bestå av endast kommersiella ytor. 

Om de gör det exkluderas de grupper som inte är ekonomiskt starka 
från det offentliga livet. För att bidra till ett rikare stadsliv (och även 
bättre förutsättningar för handel) bör mötesplatserna ha flera olika 
typer av aktiviteter. Det ger upphov till sekundära aktiviteter utöver 
det ärende som besökaren har och gör att de uppehåller sig längre på 
mötesplatsen. En förutsättning för detta är att miljön är trivsam att 
vistas på. Den bör vara vacker och välordnad, vara överblickbar och 
ha gott lokalklimat.

Det är även viktigt att platsen är utformad i en skala som uppmuntrar 
till gångtrafik. Det innebär bland annat att det ska vara tätt mellan 
entréer och att gaturum och platser ska ha proportioner som är 
avpassade efter den mänskliga skalan. 

En möjlighet att öka stadslivet är genom att öka antalet människor 
som rör sig till, från, inom eller passerar förbi en plats. Stadslivet kan 
också öka och förstärkas genom att vistelsekvalitéerna förbättras så 
att de som passerar platsen får lust att stanna till. Det finns en mängd 
kvalitéer som bidrar till detta: lokalklimat, buller, grönska, tillgång till 
sittplatser, skala på byggnader och platser, upplevd trygghet med 
mera. 

I figuren nedan visas de olika stadsbyggnadsfaktorer som samverkar 
för att skapa attraktiva centrum. Alla dessa måste beaktas för varje 
centrumplats.

Kriterier för stadsliv och förutsättningar för gatuplansverksamheter.
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Kriterier för stadsliv

Tillgänglighet och kopplingar

Ett integrerat gatunät med många kopplingar och korta avstånd gör 
det lätt att röra sig i staden. Gatunätets förutsättningar går att mäta 
med trafikmätningar och prognoser. Handeln ska placeras där många 
naturligt passerar. Lokala marknadsmodeller bedömer var de bästa 
lägena finns.

Miljöer ska vara utformade så att det är enkelt att ta sig fram till fots, 
med cykel och med kollektivtrafik. Gående och cyklister rör sig 
långsammare än bilister och gatunätet måste vara tätt med många 
kopplingar.

Intensitet och mångfald av funktioner

En koncentration av aktiviteter gör att möten mellan grupper och 
sekundära aktiviteter kan uppstå. En sekundär aktivitet kan både vara 
kommersiell eller icke kommersiell till exempel att stanna och gunga 
eller ett inköp av glass. 

En blandning av funktioner gör att stadsrummen används mer 
intensivt och under hela dygnet. 

Platsintensitet och trivsel

Det som gör en plats speciell, som särskiljer den från andra och blir en 
attraktiv målpunkt ska stärkas och lyftas fram. Till exempel: historia, 
form, målpunkter, destinationer med mera.

Trivsel på platsen beror till stor del på mikroklimat – sol/skugga, vind, 
buller, grönska, skala på platser och byggnader med mera.

Platser ska erbjuda möjlighet att stanna, sitta och mötas. Det är viktigt 
att kommersiella mötesplatser kompletteras med icke-kommersiella 
platser och målpunkter.

Trygghet och säkerhet

Det ska vara lätt att hitta till, från och inom samt vara möjligt att 
överblicka stadsrummen. Platser ska vara överblickbara och ha många 
entréer mot sig. Det ska vara rent och välvårdat. En blandning av t.ex. 
bostäder och kontor eller verksamheter göra att platser är befolkade 
under hela dygnet.
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Kriterier för stadsliv

Befolkning och köpkraft

Servicegraden är tillgång till service för de boende och arbetande. 
Köpkraft är mängden pengar som boende och arbetande har att 
spendera. Det krävs en tillräcklig köpkraft för att upprätthålla t.ex. 
en matvarubutik. Köpkraften är därmed dimensionerande för 
närheten till service.  

Hur stort område som krävs för att uppnå en tillräcklig köpkraft för 
att bedriva en verksamhet beror både på tätheten av människor 
och deras inkomster. Gångavståndet är detsamma oaktat de 
boendes köpkraft eller områdets täthet. Det finns med andra ord 
områden där det är mer eller mindre lätt att upprätthålla service 
som inte är beroende av biltransporter. Ett glest område tenderar 
att ha lägre servicegrad än ett tätt. Men även områden där 
befolkningen har lägre inkomster har generellt sämre utbud av 
handel och kommersiell service.

Befolkning och köpkraft.
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Kriterier för stadsliv

Etableringspreferenser

Viss typ av handel med skrymmande varor kräver att det finns 
tillgång till parkeringsplatser eller att det finns möjlighet till 
hemleverans. T.ex. matvarubutiker är alltjämnt beroende av 
parkeringsmöjligheter i direkt närhet till affären. Kunderna är 
beredda att gå endast mycket korta sträckor med matkassarna.

Handel vill gärna ligga tillsammans med annan handel och service 
för att bilda en stark målpunkt. Viss typ av handel (till exempel 
kläder) vill även ligga i kluster med liknande utbud.

Butiker och verksamheter ska vara väl synliga från större stråk där 
många rör sig. Hörnlägen har bättre synlighet än lägen mitt på en 
gata. Tydlig skyltning och belysning är även viktigt.

För att bygga ett attraktivt centrumläge är det viktigt med 
flexibilitet och variation vad gäller lokalstorlekar och innehåll i 
dessa.

Upptagningsområde och konkurrens.
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Handeln i Upplands-Bro
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Handelns storlek och utveckling

Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandeln i Upplands-Bro omsatte 644 miljoner kronor år 
2020, en ökning med 18 procent sedan år 2015. 

Bland övriga närliggande kommuner i regionen har Sollentuna 
högst omsättning, 3,6 miljarder kronor. Sollentuna har även 
starkast utveckling år 2015-2020, 24 procent

Ekerö, Upplands Väsby och Upplands-Bro har en mycket likartad 
utveckling år 2015-2020.

Sällanköpsvaruhandel

Sällanköpsvaruhandeln  i Upplands-Bro omsatte 243 miljoner 
kronor år 2020 en ökning med 6 procent sedan år 2015.

Klart störst omsättning i närregionen har Järfälla, 6,6 miljarder 
kronor år 2020. Omsättningen i Järfälla drivs nästan helt av 
handelsplatsen Barkarby med drygt 60 butiker där  IKEA, Media 
Markt, Egiganten och Bauhaus tillhör de största. 

Försäljningen i Sollentuna minskade kraftigt under perioden 2015-
2020 som en följd av att köpcentrumet Stinsen avvecklades.
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Handelns dragningskraft - försäljningsindex

Försäljningsindex

Försäljningsindex är ett mått på handelns dragningskraft i en kommun. Ett 
index över 100 innebär att handeln omsätter mer än den köpkraft som 
finns i kommunen. 

Stort utflöde i dagligvaruhandeln

Upplands-Bro har försäljningsindex 59 i dagligvaruhandeln, en minskning 
från index 63 år 2012. Utflödet är drygt 400 miljoner kronor. Det 
motsvarar ungefär 8 st. av den befintliga dagligvarubutiken i Bro centrum. 

Klart högst index i regionen har Sollentuna, 135. Bland övriga kommuner i 
närregionen är det endast Järfälla som har index 100 eller högre. 

Mycket stort utflöde i sällanköpsvaruhandeln

I sällanköpsvaruhandeln är handeln koncentrerad till vissa kommuner och 
handelsplatser. Järfälla (Barkarby Handelsplats) drar kunder från många 
andra kommuner. Även Sollentuna och Upplands Väsby har ett 
upptagningsområde som sträcker sig utanför den egna kommunen.

Upplands-Bro har, liksom Ekerö och Håbo, ett stort utflöde av köpkraft i 
sällanköpsvaruhandeln. Försäljningsindex i Upplands-Bro var 26 år 2020, 
en minskning från index 29 år 2015.
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Detaljhandelsutbud i Upplands-Bro

Upplands-Bro har fyra handelsplatser:

1. Kungsängens centrum

2. Brunna Park

3. Bro centrum

4. Skällsta

På kommande sidor beskrivs 
handelsplatserna avseende utbud, funktion 
med mera. Utöver de beskrivna 
handelsplatserna finns butiker i enskilda 
lägen i kommunen. Två exempel är 
dagligvarubutikerna Lidl på 
Pettersbergsvägen och Coop i Tibble.
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Detaljhandelsutbud i Upplands-Bro

Kungsängens centrum

Kungsängens Centrum är Upplands-Bros kommuncentrum.

I dagligvaruhandeln finns ICA, Coop, Apotek, Systembolag och tobaksaffär. 

I sällanköpsvaruhandeln finns optiker, garnbutik och klädbutik. 

Här finns även 8 restauranger.

Kommersiell och offentlig service består bland annat av frisörer, hud & skönhet,  
kommunhus, kulturhus med bibliotek & scen.  gym, mäklare, banker, vårdcentral 
och folktandvården.
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Detaljhandelsutbud i Upplands-Bro

Bro centrum

I Bro Centrum finns närservice i form av ICA-butik, tobaksaffär, restaurang, 

grill, optiker, kemtvätt/skomakeri, gym, bibliotek, apotek med mera. 

Utbudet är, jämfört med Kungsängen Centrum,  mer lokalt orienterat och 

riktar sig främst till boende i Bro tätort och närliggande områden.
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Detaljhandelsutbud i Upplands-Bro

Skällsta

I Skällsta finns bland annat Willys, Plantagen, Dollarstore, Börjes i 
Tingsryd (hästbutik), second hand-butik, Jysk och restaurang.

Brunna Park

I Brunna Park finns Stora Coop, Apotek, Byggmax och Biltema.
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Detaljhandelsutbud i 
närregionen

Handelsplats Antal butiker,  restauranger 
och övrig service

Ankarbutiker/ankarverksamheter

Bålsta Centrum 31 Coop, Systembolaget, Interspor

Barkarby handelsplats 145 IKEA, ICA Maxi, Bauhaus, Systembolaget, Jula, XXL Sport

Jakobsbergs centrum 70 Hemköp, Systembolaget

Sollentuna centrum 103 ICA Kvantum, H&M, Systembolaget

Häggvik 24 ICA Maxi, Stora Coop, Systembolaget, Willys, Dollarstore, City Gross

Infra city/Bredden 50 ICA Kvantum, Bauhaus, NetonNet, Rusta, Coop, Biltema

Bromma Blocks 75 ICA Maxi, Coop Forum, Systembolaget, Åhléns, H&M, XXL

Mall of Scandinavia 212 Hemköp, ICA Kvantum, Systembolaget, SF Bio

Solna centrum 106 ICA Kvantum, Hemköp, Systembolaget, H&M

Vällingby city 144 Hemköp, Coop, Lidl, Systembolaget, H&M

Konkurrensen från handelsplatser i närregionen innebär 
dels att det flödar ut köpkraft från Upplands Bro dels att  
handeln i Upplands-Bro har svårt att locka kunder från 
andra kommuner.

Den framtida konkurrensen förväntas vara lika hård som 
den är idag. 

Bro Torg

10 km
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Befolkning och köpkraft

Upptagningsområde

Upptagningsområdet är det geografiska område som handel och 
kommersiell service i Bro Torg i huvudsak kan locka kunder ifrån. 
Upptagningsområdets storlek är normalt sett starkt kopplat till 
utbudets storlek, det vill säga antal butiker och/eller 
försäljningsyta

Upptagningsområdet för dagligvaruhandel är som regel mer 
begränsat än det för sällanköpsvaruhandel, då människor oftast 
väljer att handla livsmedel i närheten av bostaden eller 
arbetsplatsen. Upptagningsområdet beror även på butikens 
storlek och omsättning. En stormarknad har exempelvis ett 
större upptagningsområde än en mindre allivs- eller närbutik. 
Vad gäller sällanköpsvaror är benägenheten att resa längre 
sträckor större.

Upptagningsområdet för Bro Torg utgörs primärt av Bro tätort 
och sekundärt av NYKO-område 001. Därutöver finns ett litet 
inflöde av kunder från det närmaste omlandet.

Stark befolkningsutveckling i upptagningsområdet

Enligt kommunens prognos förväntas antalet invånare i 
prognosområde 001 öka från knappt 12 000 år 2021 till knappt 
16 000 år 2030.

Majoriteten av ökningen sker i det primära upptagningsområdet 
(bland annat i Trädgårdsstaden med 1 000-1 500 bostäder och 
området kring Bro Torg med cirka 600-800 bostäder).

Sekundärt uppt. omr.

Primärt 
uppt. omr.
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Befolkning och köpkraft

Ökat köpkraftsunderlag i upptagningsområdet

Köpkraft är ett mått på efterfrågan i upptagningsområdet. 
Köpkraften är det belopp varje person spenderar multiplicerat 
med antal personer. 

Den starka befolkningsökningen i upptagningsområdet innebär 
att den totala köpkraften för fysiska butiker och restauranger 
ökar trots att e-handeln bedöms ta en ökande andel av den 
totala konsumtionen.



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Handelsutredning Bro Torg

Potentialbedömning – möjligt utbud och ytor 
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Framtidens Bro Torg

Bro Torgs roll och funktion

Bro Centrum kan fortsätta att vara ett lokalt stadsdelscentrum där 
utbud och innehåll i första hand möter vardagsbehoven för boende i 
upptagningsområdet. 

Möjligt utbud

Det framtida utbudet bedöms vara ungefär som det är idag. Det 
finns dock utrymme för en viss ökning av antalet verksamheter, 
vilket innebär att de boende i upptagningsområdet kan få något 
bättre närservice.

Livsmedelsbutiken är centrumets ankare och skapar flöden av 
besökare som andra verksamheter kan dra nytta av.

Även om utrymmet för nya verksamheter inom restaurang är lågt 
kan Bro Torgs attraktivitet stärkas om de aktörer som finns är 
välskötta och populära.

Frisör, kemtvätt, gym, hud- och skönhetsvård, apotek är exempel på 
service som finns idag och som även bör finnas i framtiden.

De offentliga verksamheter som finns (BVC, bibliotek, tandläkare 
med mera) bidrar till en god service för boende i Bro. 
Verksamheterna bidrar även till att Bro Torg får fler besökare, vilket 
gynnar de kommersiella verksamheterna.

En centrumförskjutning mot Enköpingsvägen stärker 
förutsättningarna för handel restaurang och service

Läget vid Enköpingsvägen ger, bland annat:

• bättre synlighet

• bättre koppling till Köpmansvägen och stationen

• möjlighet att skapa moderna lokaler som passar de tänkta 
hyresgästerna

• en signal om att det sker omvandling som gör centrum mer 
attraktivt.

Sammantaget innebär det att verksamheterna ges bättre
kommersiella förutsättningar.
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Dagligvaruhandeln är mycket viktig i ett stadsdelscentrum

Dagligvaruhandeln i Bro centrum presterar dåligt per kvadratmeter

Den befintliga dagligvarubutiken* i Bro centrum har en säljyta på cirka 1 
000 kvm.

Försäljningen är cirka 50 mkr. 

Omsättningen per kvadratmeter säljyta är därmed cirka 50 000. 

Normal omsättning i liknande butiker är cirka 90 000 kr/kvm säljyta.

Den befintliga butiken borde därmed, teoretiskt, kunna ha en försäljning 
på cirka 90 mkr

Dagligvaruhandeln i Bro centrum är svag på den lokala marknaden

Den befintliga dagligvarubutiken i Bro centrum tar tillvara på cirka 15 
procent av den köpkraft som finns i Bro tätort.

Normal marknadsandel för liknande butiker är åtminstone 30 procent.

Den befintliga butiken borde därmed, teoretiskt, kunna ha en försäljning 
på cirka 90 mkr.

Vad beror den svaga dagligvaruhandeln i Bro centrum på?

Det handlar inte om att butiken är ovanligt omodern eller ofräsch.

Det beror inte på att konkurrensen från andra butiker i Upplands Bro 
kommun är ovanligt stark.

Det beror endast i begränsad utsträckning på att butiken har ett svagt läge 
(ett läge vid rondellen skulle, allt annat lika, inte ensamt kunna bidra till 
att butiken når en för butikstypen normal omsättning. 

Den främsta anledningen bedöms vara att Bro centrum upplevs som 
otryggt och ovälkomnande, vilket gör att de som bor i butikens primära 
upptagningsområde i stor utsträckning väljer att handla i andra butiker.

*Avser ICA Supermarket då Matöppet på Köpmanvägen endast är en servicebutik. 
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Dagligvaruhandeln är mycket viktig i ett stadsdelscentrum

Vad innebär situationen för den befintliga dagligvarubutiken?

Med  en så låg försäljning per kvadratmeter har butiken svårt att klara en 
marknadsmässig hyra.

Även med en sänkt hyra finns det en risk att butiken kan tvingas stänga 
pga dålig lönsamhet.

Vad händer om den befintliga dagligvarubutiken stänger?

Den kan eventuellt ersättas av en butik som inte tillhör de stora kedjorna. 
En sådan butik kan klara en lägre försäljning tack vare lägre servicegrad, 
mer begränsat sortiment, mer begränsade öppettider etc.

Det finns också en risk att Bro centrum blir utan dagligvarubutik.

Vad betyder det för Bro centrum om dagligvaruhandeln försvinner eller 
minskar?

Övriga verksamheter inom handel, restaurang och service får sämre 
ekonomiska förutsättningar när det stora antal besökare som 
dagligvaruhandeln genererar minskar eller försvinner.

Tryggheten och trivseln kan även minska då antalet besökare till centrum 
minkar. Den befintliga dagligvarubutiken har öppet till kl. 22 alla dagar 
och bidrar därmed till att dra besökare till centrum under tider då andra 
verksamheter har stängt.

De framtida förutsättningarna för Bro centrum (fortsatt kallar Bro Torg) 
handlar därför mycket om att skapa bra förutsättningar för 
dagligvaruhandeln.
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Vad krävs för att skapa bra förutsättningar för handel och service i 
Bro Torg?

Det handlar mindre om hur många nya människor som flyttar in i 
upptagningsområdet och mer om hur stor andel som väljer att betrakta Bro Torg 
som sitt stadsdelscentrum.

En förskjutning av centrum mot rondellen vid Enköpingsvägen ger bättre 
synlighet och tillgänglighet. Det stärker förutsättningarna för handel och service.

En flytt av dagligvarubutiken till den nya centrumpunkten (närmare rondellen) 
ger fler besökare, vilket gynnar andra verksamheter.

En ny centrumpunkt innebär även att det ges förutsättningar att skapa 
ändamålsenliga lokaler som passar (läge, storlek, utformning, grannar mm) de 
verksamheter man vill attrahera.  Det krävs dock både bra referenscentrum och 
dialog med potentiella hyresgäster.

En förskjutning av centrum med en ny dagligvarubutik har även ett bra 
signalvärde. Det visar att en förändring sker och kan bidra till att centrumets 
varumärke stärks genom att det förknippas mindre med de negativa 
associationer det har idag. Namnbyte till Bro Torg har nog mindre betydelse än 
att det faktiskt händer något konkret som syns.

Skapa fler besöksanledningar för att locka fler besökare som stannar längre. 
Exempel på besöksanledningar är lekplatser, idrott (till exempel löp- och 
skidspår, mountainbikebana, skatboardpark etc.) 

Den största utmaningen bedöms dock vara att förbättra tryggheten och trivseln. 
Ovan beskrivna åtgärder bidrar en bit på vägen, men det går inte att enbart 
bygga bort de bakomliggande sociala problem som till dagens situation.
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Vilket utbud av handel och service kan förväntas i Bro Torg (vid en 
centrumförskjutning mot Enköpingsvägen)?

Inledning

Bedömningen av potentialen för lokaler utgår från en bedömning av 
hur stor del av marknaden (köpkraften) i upptagningsområdet 
verksamheterna i Bro Torg kan ta. Bedömningen ger en potential 
uttryckt i möjlig försäljning. Genom att kombinera 
försäljningspotentialen med normal försäljning per kvadratmeter ges 
en potential uttryckt i lokalyta för handel och restaurang.

Potentialen för övriga verksamheter utgår dels från hur stor del dessa 
verksamheter normalt har i relation till det totala utbudet dels från 
de lokala förutsättningarna i Bro Torg.

Dagligvaror

Inom livsmedel (där butiken idag är ICA Supermarket) bedöms 
ytbehovet vara cirka 1 200 – 1 500 kvm lokalyta, LOA. Det är ingen
ökning mot idag utan innebär att en flytt av livsmedelsbutiken ger 
möjlighet att nå, för butikstypen, normal  försäljning.

Inom övrig dagligvaruhandel (kiosk, blommor, apotek mm) bedöms 
behovet av nya yta uppgå till 150-300 kvm LOA, vilket motsvarar 2-4 
verksamheter.

Möjligen kan ett stärkt centrum och fler boende i 
upptagningsområdet innebära att Systembolaget kan tänka sig att 
etablera en butik. Det är dock inget som går att räkna på.

Sällanköpsvaror

Mycket begränsat utrymme pga. hår konkurrens från e-handel och 
större handelsplatser. Eventuellt finns utrymme för ett tillskott på 1-2 
verksamheter om totalt 75-200 kvm inom t.ex. optik, 
barnkläder/leksaker, second hand. 

Restaurang

Cirka 150-300 kvm LOA. Det ger utrymme för 1-3 tillkommande 
restauranger/caféer.

Kommersiell service (ej gym)

2-3 verksamheter inom t.ex. frisör, kemtvätt, hud & skönhet. Behov 
av ny yta: cirka 150-250 kvm LOA.

Gym

Svårt att räkna fram, men det kan finnas potential för ett större gym 
med gruppträning och som vänder sig mot en bred målgrupp + ett 
mindre gym. Totalt ytbehov: 1 000 – 1 500 kvm LOA. Med bara ett 
mindre gym: 150-300 kvm LOA.

Övriga gatuplansverksamheter, till exempel mindre kontor, städ- & 
hemtjänstföretag, mäklare och mindre möteslokaler

Cirka 3-5 lokaler om totalt 250-500 kvm LOA.
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Vilket utbud av handel och service kan förväntas i Bro Torg (vid en 
centrumförskjutning mot Enköpingsvägen)?

Sammanställning

Bransch Antal nya verksamheter Tillkommande yta, kvm LOA

Livsmedel (flytt av bef. butik) 0 0

Övr. dagligvaruhandel 2-4 150-300

Systembolag ej utrett ej utrett

Sällanköpsvaror 1-2 75-200

Restaurang/café 1-3 150-300

Kommersiell service, ej gym 2-3 150-300

Gym, 1 mindre/1 mindre + 1 större 1/2 150-1 500

Övriga gatuplansverksamheter 3-5 250-500

Totalt 8-15 925-3 100

Kommentar om livsmedelsbutiken

Vid flytt av butiken frigörs över 1 300 kvm lokalyta. En del av det tillkommande utbudet kan lokaliseras i dessa lokaler. Ett större gym kan till exempel ta 
hela eller en stor del av lokalen.

Kommentar om andra lokaler som ej ingår i utredningen

En växande befolkning och ett mer attraktivt centrum ger potential för till exempel vård, tandvård, större möteslokaler och kommunal verksamhet.



32 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg - KS 22/0288-1 Godkännande av planprogram för centrala Bro samt planuppdrag för Bro torg : Handelsutredning Bro Torg



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Claudia Wikse Barrow 

   

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

   

Claudia.WikseBarrow@upplands-bro.se 

2022-04-25 KS 18/0120  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Godkännande av planprogram för Klockaren 
Härnevihage samt planuppdrag för områdena 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att förslaget till detaljplaneprogram för Klockaren Härnevihage 

godkänns. 

2. Att samrådsredogörelsen tillhörande detaljplaneprogram för Klockaren 

Härnevihage godkänns. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

1. Att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram förslag till ny 

detaljplan för området Klockaren förutsatt att detaljplaneprogram för 

Klockaren Härnevihage godkänns av Kommunfullmäktige. 

2. Att samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram förslag till ny 

detaljplan för området Härnevihage förutsatt att detaljplaneprogram för 

Klockaren Härnevihage godkänns av Kommunfullmäktige. 

3. Att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Den 29 maj 2019 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet om planuppdrag för del 

av fastigheten Brogård 1:88. Delområdena Klockaren och Härnevihage inledde 

planarbetet och för dessa delområden har detaljplaneprogram tagits fram som 

beskriver förutsättningarna och inriktningarna för det kommande 

detaljplanearbetet. 

Område Klockaren föreslås få en lantlig bykaraktär med en småskalig 

bebyggelse som föreslås bestå av friliggande småhus, parhus, korta radhus och 

kedjehuslängor samt små flerbostadshus med villakaraktär. Totalt bedöms 

cirka 100 bostäder kunna inrymmas inom delområdet.  

Område Härnevihage som ligger i nära anslutning till Bro IP och Bro centrum 

föreslås utgöras av en blandad bebyggelse. Här blandas friliggande hus med 

radhus, parhus och kedjehus i en urban småstadsstruktur. Här kan preliminärt 

cirka 200-250 bostäder uppföras. Programmet anger även riktlinjer för 

framtagande av de kommande nya detaljplanerna för dessa områden. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-04-25 KS 18/0120 

 
 

Enligt beslut 27 oktober 2021 sändes detaljplaneprogrammet ut på samråd 

mellan 28 februari 2022 - 31 mars 2022. Under samrådet inkom synpunkter 

gällande bland annat åkermark, bostadsbebyggelse, dagvatten, och 

naturvärden.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 25 april 2022 

 Beslut programsamråd, den 27 oktober 2021 §56 

 Beslut att ta fram planprogram för Klockaren Härnevihage, SBU den  

29 maj 2010 §30 

Barnperspektiv 

En bostadsbebyggelse i denna del kan bli en bra miljö för barn och unga att 

växa upp i där de kan få en relativt nära koppling till kommunal service i form 

av skolor och idrottsanläggningar, men också en närhet till naturområden som 

kan stimulera till fri lek och rörelse.  

Programområdena har närhet till flera planerade förskolor i utbyggnadsområdet 

Tegelhagen respektive Trädgårdsstaden och Kockbacka gärde. 

 

 

Thomas Lenell    

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Detaljplaneprogram, den 30 september 2021 

2. Samrådsredogörelse del 1, den 25 april 2022 

 

Beslut sänds till 
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Detaljplaneprogram för
Härnevihage och Klockaren (delar av Brogård 1:88) 
Upplands-Bro kommun 
2021-09-30
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2 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Programmet är framtaget av Tengbom i samarbete med 
Upplands-Bro kommun.

Arbetsgrupp Upplands-Bro kommun
Henric Carlson, Planchef
Madeleine Nilsson, planarkitekt
Erik Sandqvist, Mark och exploatering

Tengbom
Eva Påhlman, planeringsarkitekt FPR/MSA
Lars Wahlström, arkitekt SAR/MSA
Anna Krus, antikvarie
Pia Englund, landskapsarkitekt LAR/MSA

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08- 581 690 00
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4 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Programområde

Programområdets läge
Programområdet består av två delområden som ligger sö-
der om järnvägen och Ginnlögs väg i Bro, som är belägen i 
södra delen av Upplands Bro kommun. Områdena ligger på 
gång- och cykelavstånd till Bro station.

Östra utredningsområdet, kallat Härnevihage, avgränsas i 
norr av parkering utmed Ginnlögs väg, i söder av golfbana 
med damm, i väster av Brogårds allé/Brobäcken och i öster 
till skogsbevuxen naturmark och idrottshall vid Bro IP. 

Västra utredningsområdet, kallat Klockaren, avgränsas i 
söder av Assurs väg, i väster av skogsbevuxen naturmark 
inom detaljplaneområdet Tegelhagen, i öster av en skogs-
dunge med Klockstapeln. I norr fortsätter öppen mark med 
inslag av mindre åkerholmar fram till Ginnlögs väg. 

Bakgrund
Programområdena ligger inom riksintresse för Mälarens öar 
och stränder enligt Miljöbalken. Området ligger i kanten av 
en av Stockholms gröna kilar, Görvälnkilen. Programom-
rådena berör ingen grön värdekärna i Görvälnkilen. Dock 
har kilen ett grönt svagt samband, klass 2, intill program-
områdena.

I RUFS 2050 ingår båda områdena inom primärt bebyggel-
seläge som omger Bro station. I den fördjupade översikts-
planen för landsbygden i Upplands Bro ingår programom-
rådena i ett stort område som är markerat för ”Rekreation, 
natur- och kulturmiljö.

Förutsättningar 
Programområdena utgörs av tidigare åkermark som till stör-
re delen är planlagda för golfbana. Båda programområden 
ligger i anslutning till planerade utvecklingsområden för 
bostadsbyggelse i norr och väster.

Sydost om programområdet Klockaren ligger en klocksta-
pel som utgör kulturhistoriskt värde. Fornlämningar finns 
på höjder utanför båda programområdena. Inom område 
Klockaren finns ett stenröse/med generellt biotopskydd. 

Då programområde Härnevihage är under igenväxning har 
fågelliv med bland annat en rödlistad art noterats inom om-
rådet, dock finns närliggande livsmiljöer och bra möjlighe-
ter finns för kompensation för påverkan. 

Östra programområdet har närhet till Ginnlögs väg och Mä-
larbanan som kan orsaka trafikbuller.
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5Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Övergripande vision och koncept
Den övergrpande visionen är att skapa en långsiktigt hållbar 
naturnära boendemiljö fylld av livskvalitet för framtidens 
vardagsliv. Områdena ligger naturskönt och får närhet till 
Mälaren och områden med höga natur- och kulturvärden, 
samtidigt som de har nära till pendeltågstation och centrum. 
Närheten till kollektivtrafik och möjlighet för odling skapar 
förutsättningar för en hållbar livstil.

De nya bebyggelseområdena är valda för att bli en naturlig 
utbyggnad från befintlig och planerad bebyggelse i Bro där 
gatunät och teknisk försörjning utnyttjas. Områdena lig-
ger på tidigare åkermark som inte har bedöms rationell att 
bruka. Avgränsning av områden sker med hänsyn till kul-
tur- och naturvärden samt att siktlinjerhålls hålls öppna i 
natur- och kulturlandskapet. 

Övergripande riktlinjer
Riktlinjer har tagits fram med hänsyn till natur- och kul-
turmiljövärden, utblickar, bulleranpassning, teknisk försörj-
ning och gator. 

Område Klockaren föreslås byggas med småskalig bebyg-
gelse med lantlig bykaraktär som skapar förutsättningar för 
odling. Området föreslås angöras via Assurs väg i söder. 
Öppna grönytor föreslås bevaras mot Assurs väg/Klocksta-
peln och en liten park planeras vid ett centralt odlingsröse/
häll inom området. Flera grönsläpp föreslås mot omgivande 
naturmark. Inom området föreslås friliggande småhus, par-
hus, korta radhus och kedjehuslängor samt små flerbostads-
hus med villakaraktär. Totalt bedöms ca 100 bostäder kunna 
rymmas inom område Klockaren.

Område Härnevihage föreslås bebyggas med varierande 
småhusbebyggelse av urban småstadskaraktär. Området 
angörs via Ginnlögs väg i norr. En central mindre park pla-
neras i området och gång- och cykelstråken utvecklas och 
knyts samman med befinliga stråk. Inom området föreslås 
radhus, kedjehus, parhus och ett mindre antal fristående vil-
lor i en småskalig kvartersstruktur. Mot Ginnlögs väg  före-

slås en tätare stadsradhusbebyggelse i upp till tre våningar 
och övriga hus planeras i huvudsak till två våningar. Totalt 
bedöms ca 200-250 bostäder kunna rymmas inom område 
Härnevihage.

Gestaltningsriktlinjer har tagits fram för utformning av om-
rådena, se nedan i avsnitt 4 Vision och koncept. 

0 100 500
N Programförslag
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Bakgrund
2
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Inledning
I Bro pågår en utbyggnad av bostadsbebyggelse söder om 
pendeltågstationen. I anslutning till redan planerade ut-
byggnadsområden finns två områden som föreslås prövas 
för småskalig bostadsbebyggelse. Områdena ligger natur-
skönt i en kulturbygd med närhet till golfbana och pendel-
tågstation med goda kommunikationer. Mälaren ligger ca 1 
km söder om programområdena. 

Kommunen har idag ca 30 000 invånare och har som mål
att fortsätta växa. I kommunens befolkningsprognos   
beräknas invånarantalet växa till 36 000 år 2029. 
 

Markägaren till programområdet har ansökt om att planera 
för bostadsbebyggelse i utkanten av det område som tidi-
gare tillhörde Brogård. Området närmast huvudbyggnaden 
har under tidigt 00-tal utvecklats till en golfbaneanlägg-
ning på tidigare jordbruksmark. Ansökan till kommunen 
omfattade fyra områden som benämndes område A, C, D 
och E, se karta intill. Kommunen har bedömt det möjligt 
att påbörja planläggning av område A, ”Klockaren”, och C, 
”Härnevihage” då de ligger nära de centrala delarna av Bro 
tätort och har goda möjligheter att kunna få en bra koppling 
till pendeltågsstationen i Bro. Förutsättningar för att inleda 
en planläggning för område D och E bedöms inte finnas i 
dagsläget, men kan bli aktuellt att utreda vidare i en framtid. 
Ett område mellan område A och C i anslutning till Ginn-
lögs väg har även diskuterats tidigare, men bedömdes då få 
för stor påverkan på dåvarande riksintresset för kulturmiljö.

I ansökan föreslås område A, ”Klockaren”, bebyggas med 
en ”småskalig, naturnära lantlig miljö med inslag av lokal 
odling och kretslopp”. Område C, Härnevihage” föreslås 
bebyggas med en ”småskalig, naturnära stadsmiljö med in-
slag av lokal odling och kretslopp”. 

Utbyggnadsområdena ingår inte i kommunens översikts-
plan, men gränsar till ett utpekat utbyggnadsområde. I på-
gående fördjupning av översiktsplanen för Bro ingår båda 

områdena. Områdena ligger inom riksintresseområden och 
en av Stockholms gröna kilar, Görvälnkilen. Områdena 
Klockaren (A) och Härnevihage (C) bedöms därför viktigt 
att studera tillsammans i ett program.

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019-05-29 att upp-
dra till SBU att påbörja planläggning av områdena Klocka-
ren (A) och Härnevihage (C). 

Syfte
Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunder-
lag ska breddas och att synpunkter från berörda ska komma 
fram i ett tidigt skede av planarbetet. 

Syftet med detta program är att studera möjlig utbyggnad 
av bostadsbebyggelse med trafikstruktur. Programmet ska 
ange riktlinjer för framtagande av nya detaljplaner.

Programområdets läge och avgränsning 
Programområdet består av två delområden som ligger sö-
der om järnvägen och Ginnlögs väg i Bro, som är beläget i 
södra delen av Uppands Bro kommun.

Östra utredningsområdet, kallat Härnevihage, avgränsas i 
norr av parkering utmed Ginnlögs väg, i söder av golfbana 
med damm, i väster av Brogårds allé och i öster till skogs-
bevuxen naturmark och idrottshall vid Bro IP. Programom-
rådet är ca 4,5 ha stort.

BRO GÅRD

Planansökan mars 2018
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Västra utredningsområdet, kallat Klockaren, avgränsas i 
söder av Assurs väg, i väster av skogsbevuxen naturmark 
inom detaljplaneområdet Tegelhagen, i öster av skogsdunge 
och Klockstapeln. I norr fortsätter jordbruksmarken med 
inslag av mindre åkerholmar fram till Ginnlögs väg. Pro-
gramområdet är ca 5,5 ha stort.

Markägoförhållanden
Marken inom programområdena ägs av Bro Hof Slott AB. 
Kommunen äger Assurs väg fram till Bro kyrka. 

Upplands Bro 
kommun

0 100 500

N

Klockaren

Härnevihage

Bro station

Bro kyrka

Ginnlögs väg

Assurs väg

Mälarbanan

Bro centrum
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Tidigare ställningstaganden

Riksintressen
Programområdena ligger inom riksintresse för Mälarens öar 
och stränder enligt Miljöbalken. Mälarbanan, som ligger 
norr om programområdena, är av riksintresse enligt 3 ka-
pitlet Miljöbalken. Broviken, som ligger cirka 3 kilometer 
sydost om områdena, utgör Natura 2000 område. 

Riksantikvarieämbetet beslutde 2020-11-20 med stöd av 2 
§ förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 
vattenområden m.m. att ta bort riksintresseområdet för kul-
turmiljövården för Bro (AB33), vilket omfattade planom-
rådena söder om Ginnlögs väg. Skälen till beslutet är att 
”fornlämningsområdets koppling till den senare säteribild-
ningen och omgivande odlingslandskap har försvagats ge-
nom landskapets omvandling till golfbana med olika till-
lägg, vilket har inneburit att riksintressets värdebärande 
egenskaper och uttryck har skadats på ett varaktigt och ir-
reversibelt sätt. Motsvarande kulturhistoriska värden repre-
senteras bättre i andra  riksintressen.”

mängd ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torp samt 
ångbåtsbrygga och tegelbruk som varit i drift in i sen tid. 
Det storskaliga odlingslandskapet med stora arealer som 
skapats genom invallningar på 1940-talet. 

Bro kyrka 

Brogård som även kallas Bro Hof Slott, som genomgått stor restaurering. Assurs sten, står utmed Assurs väg. Den har 
tidigare varit inmurad i vapenhuset till Bro kyrka.

 

 

 

I det tidigare riksintresset för kultutmiljövården för Bro be-
skrivs uttrycket: Den idag övergivna Husbyby, som visar 
på områdets centrala funktion redan under järnåldern. As-
surstenens runristning och Assurs hög bland storhögarna 
på det stora gravfältet strax söder om kyrkan, vilka vittnar 
om en vikingatida stormannagård. Bro sockenkyrka med 
äldsta delar från 1100-talet. Brogårds säteri som bildades 
vid mitten av 1500-talet, med nuvarande huvudbyggnad 
från 1888, fyra 1700-talsflyglar, park och långa alléer, en 
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Riksintresse för järnväg
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Regionala planer
I RUFS 2050 är ett område inom 1,2 kilometer från Bro 
station angett som primärt bebyggelseläge. Båda program-
områdena Klockaren och Härevihage ligger inom detta om-
råde. Inom primärt bebyggelseläge anges bland annat att det 
är viktigt med tät bebyggelse, blandat bostadsbestånd och 
säkerställd grönstruktur och effektivisera parkeringsplatser.

Området ligger i kanten av en av Stockholms gröna kilar,  
Görvälnkilen, som sträcker sig utmed Mälarens strand ge-
nom Upplands-Bro och in mot de centrala delarna av Stock-
holm.

Görvälnkilen har stora samlade rekreations-, natur- och kul-
turmiljövärden söder om Bro kyrka. Väster om program-
område Klockaren finns höga värden av ”skogskänsla” och 
ett mindre område med ”trolska miljöer”. Kulturhistoriskt 
höga värden markeras söder om Ginnlögs väg. Öster om 
programområde Härnevihage finns en regional vandrings-
led utpekad. 

0 10 205
Km

Utdrag ur karta Regionala grönstrukturen, RUFS 2050. Pro-
gramområden markerade med röd ring.

0 10 205
Km

Utdrag ur Plankarta, RUFS 2050. Programområden marke-
rade med röd ring.

Rumslig struktur 99RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

• Klass 2-samband är av tre slag. Många är, liksom klass 1, viktiga för kilen som helhet och 
utsatta för ett förändringstryck. Det är dock inte lika högt som i klass 1-sambanden och 
lägena är inte lika strategiska som klass 1-sambanden. Vissa klass 2-samband har redan 

-
manhållande stråk mellan olika kilar och är ofta viktiga som spridningskorridorer mel-
lan kilarna.

• 

smala naturpassager med mera.

Källa: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
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Angarnkilen

Järvakilen

Görvälnkilen

Ekerökilen

Bornsjökilen

Hanvedenkilen

Tyrestakilen

Nacka-
Värmdökilen

Bogesundskilen

Figur 22. De gröna kilarna och deras många funktioner

Klimatutjämnar

Kopplar ihop stad och land 

och bebyggelseområden

Rymmer kulturhistoriska värden

Främjar biologisk mångfald

Rymmer tysta områden

Bidrar till attraktiv stadsmiljö  

och upplevelsevärden

Genererar ekosystemtjänster

Främjar en god folkhäsa

Ger tillgång till tätortsnära natur

Programområdena berör ingen grön värdekärna i Görväln-
kilen. Dock har kilen ett grönt svagt samband, klass 2, in-
till programområdena. Inom svaga samband anges förhåll-
ningssätt:

• Stärk de gröna svaga sambanden genom förbättringsåtgär-
der som anpassas till platsens förutsättningar från ett hel-
hetsperspektiv. 

• Säkerställ och skydda de gröna svaga sambanden så att 
kilen behåller sina funktioner. 

• Undvik ny bebyggelse samt nya anläggningar och  verk-
samheter som kan försvaga funktionen i ett grönt svagt 
samband. Om det sker en negativ påverkan på ett grönt 
svagt samband kompenseras detta med lämpliga åtgärder 
för att upprätthålla sambandets funktion.
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Översiktsplan, ÖP 2010
Översiktsplanen, ÖP 2010, är aktualitetsprövad 2018-03-
21. Enligt översiktsplanen anges att utbyggnadsområden 
med rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna är sär-
skilt intressanta för förtätning. I ÖP 2010 är en zon runt Bro 
station utpekad för förtätning. I anslutning till programom-
rådena finns ett område söder om Ginnlögs väg och nord-
väst om Bro kyrka redovisat som utbyggnadsområde för 
bostäder (nr 10). Länsstyrelsen bedömning i gransknings-
yttrandet var att detta område innebar risk för påtagligt 
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Bebyggelseutveckling

skada på det riksintresset för kulturmiljö då området ligger 
i det centrala landskapsrummet vid kyrkan. Kommunen har 
i nuläget bedömt det mer lämpligt att bebygga programom-
rådena Klockaren och Härnevihage med hänsyn till kultur-
miljön samt landskapsbilden. I översiktsplanen redovisas 
även behov av gröna kopplingar söder om Ginnlögs väg, se 
kartutdrag från ÖP.

Båda programområdena ligger utanför tätortsavgränsning-
en. En fördjupad översiktsplan pågår för Bro och där ingår 
programområdena. Tätortsavgränsningen föreslås även utö-
kas för områdena i fördjupad översiktsplan för Bro.  

Utdrag ur markanvändningskarta för Landsbygdsplan, FÖP 2016. Programområ-
den markerade med svart ring.
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BRO
ÖP 2010
Översiktsplan för Upplands-Bro kommun
Antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 162

(Numreringen i kartan hänvisar till utvecklingsområden
enligt plandokumentet.)

Livgardets övnings- och skjutfält

Totalförsvarets påverkansområde

!!!!!!!! Prioriterat rekreativt promenadstråk

Ny vägförbindelse, förslag

Nytt industrispår, förslag

Reservat att möjliggöra fyrspår

Tätortsavgränsning

Naturreservat, förslag

Bostadsbebyggelse, färdig plan men ännu ej utbyggt

Verksamhetsområde, nytt

Utredningsområde

Bostadsbebyggelse, ny

Kommundelspark, förslag

Bostadsbebyggelse, befintlig

Verksamhetsområde, befintligt

Golfbana

Prioriterat omvandlings-/ förtätningsområde

Tätortsnära naturområde

Upplands-Broleden, vandringsled

Upplands-Broleden, förlängning, förslag

! ! Kommunlinje för kollektivtrafik, förslag, principiell dragning

Verksamhetsområde, färdig plan men ännu ej utbyggt

Grön koppling

Teckenförklaring

Ny trafikplats, alternativa lägen (Kockbacka)

Utdrag ur markanvändningskarta för Bro i ÖP 2010. Program-
områden markerade med svart ring.

Landsbygdsplan, FÖP 2016
I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden i Upp-
lands Bro ingår programområdena i ett stort område som 
är markerat för ”Rekreation, natur- och kulturmiljö”. Pro-
gramområdet gränsar till tätortsavgränsningen till Bro. Cy-
kelstråk föreslås utvecklas vidare från Bro kyrka mot Ådö. I 
planen anges att gröna kopplingarna är viktiga att stärka för 
gröna kilen mellan golfbaneområdet och väster/nordväst. 

Enligt planen ska sammanhängande öppna landskapsrum 
och viktiga siktlinjer bevaras genom att tex placera hus i 
kantzoner i landskapet. Bebyggelse på höjder och standar-
diserade hus ska undvikas. Utformning ska utgå ifrån äldre 
bebyggelsemönster och vägrummets karaktär. Materialval 
på fasad, tak och utformning ska anpassas så att det lik-
nar befintlig äldre bebyggelse och passar in i kultur- och 
naturmiljön på platsen. Uthus och garage ska underordna 
sig boningshuset. Vidare ska lokala dagvattenlösningar ef-
tersträvas och hårdgjorda ytor undvikas. 



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : KS 18 0120 Planprogram_Klockaren och Härnevihage

13Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Gällande detaljplaner
För programområdena gäller detaljplan för Brogård (Kon-
ferens-, Destilleri-, och Golfanläggning) Brogård 1:88 och 
del av Brogård 1:84, Nr 0315. Genomförandetiden upp-
hörde 2019-09-17. Planen anger inom programområdena 
golfändamål och i vissa delar finns bestämmelsen skog och 
åkermark.

Programområdet Klockaren gränsar i väster till detaljplan 
Tegelhagen (Brogård 1:84 m fl), laga kraft 2018. Utbyggnad 
av planområdets norra del pågår. Det närmaste angränsande 
området i Tegelhagen har markanvändningen naturmark där 
pumpstation och transformatorstation får anläggas. Nord-
väst om programområdet finns en avsatt infiltrationsyta för 
rening av dagvatten. Byggnadshöjden i detaljplaneområdet 
varierar mellan två till fyra våningar och närmast program-
området är byggnadshöjden begränsad till två våningar.  

Norr om Ginnlögs väg finns en laga kraft vunnen detaljplan 
för Trädgårdsstaden, etapp 1, som pl. Bebyggelsen är pla-
nerad som en- och flerbostadshus i höjdskalan två till fem 
våningar. 

Se karta sammställning av detaljplaner för Golfbana, 
Tegelhagen och etapp 1 Trädgårdsstaden på sida 15.

Pågående planering i närheten
I anslutning till programområdena pågår flera detaljplane-
arbeten, se nedan.

1. Trädgårdsstaden i Bro, etapp 2                                          
Planen omfattar nya bostäder, förskolor och lokaler. Detalj-

den 25 februari 2020 11:01:03 - Window

1

2

3

4

Pågående detaljplaneområden samt programområden markerade 
med röd ring.
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Utdrag ur strukturkarta för Trädgårdsstaden, norr om 
programområde Härnevihage.

planens etapp 1 och 2 var ute på samråd 2015. Planen de-
lades efter samrådet i två delar och nu pågår revidering av 
etapp 2. Etapp 1 vann laga kraft i november 2017. I struk-
turskissen för Trädgårdsstaden föreslås byggnadshöjd i 2-3 
våningar närmast programområdet Härevihage.  

2. Etapp 3, Trädgårdsstaden                                                          
Detaljplanen möjliggör för bostäder med inslag av verk-
samheter och service. Efter planuppdraget 2011 har arbetet 
med etapp 3 varit vilande. Just nu arbetar kommunen med 
att ta fram förslag till ny detaljplan.

3.Infartsparkering vid Bro Station                                     
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om planuppdrag 
för fler parkeringsplatser vid järnvägsstationen. 

4. Nygård (Nygård 2:14 m.fl.) 
Intill Coops rikslager i Bro planeras för en ändring av gäl-
lande detaljplaner. I dagsläget tillåter detaljplanerna indu-
stribyggnader till en höjd av 9 meter. Användningen är även 
i fortsättningen tänkt att vara för lätt industri och lager, men 
höjderna anpassas för modernare behov för lager och logis-
tik. Inriktningen är att kommande bebyggelse blir 12 meter 
hög men att vissa delar tillåts sticka upp till 30 meter. Kom-
munstyrelsen beslutade i oktober 2017 om planuppdrag och  
nu tas förslag fram för en ny detaljplan.

5. Kockbacka gärde 
Komunen beslutade hösten 2020 att pröva möjligheten att 
detaljplanelägga området för ny skola. Närheten till IP på 
andra sidan tågbanan skapar ett behov av en trafiksäker 
koppling över järnvägen.

5
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Vidare gäller för Upplands-Bro kommun Miljöplan med 
lokala miljömål 2010-2030, antagen av kommunfullmäktige 
2010. Häri anges att kommunen ska ha en grön profil och 
föregå med gott exempel. Det anges att “omtanke om 
miljön och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del av 
planering, utförande och uppföljning av kommunens alla 
verksamheter”. Tre lokla miljömålsområden har antagits:

• Effektivare anvvändning av energi och transporter
• Giftfria och resurssnåla kretslopp
• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

Detaljplaneprogrammet för Klockaren och Härivihage tas 
fram med hänsyn till nämnda hållbarhetsprinciper och strä-
var efter att bidra till en hållbar utveckling som möjliggör 
för att uppnå kommunens lokala miljömålsområden.

Planprocess
Planprogrammet ska ligga till grund för fortsatt planarbete 
för områdena Klockaren och Härevihage.

Programmet sänds på samråd under hösten 2021. Godkän-
nande av programmet beräknas ske Q1 2022.

Hållbar utveckling
Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 100 av 
landets kommuner som ska främja utvecklingen för ett 
hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en 
tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.
Upplands-Bro klassas som en ekokommun vilket visar på 
ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner har 
fyra hållbarhetsprinciper som utgör ramen för det hållbara 
samhället och föreningens verksamhet:

“I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...
1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
Till exempel fossilt kol, olja och metaller.
2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets 
produktion
Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande 
kemikalier.
3... undanträngning med fysiska metoder
Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning.
Och i det samhället hindras inte människor systematiskt...
4... från att tillgodose sina behov
Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.”
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Förutsättningar
3
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Hushållningsbestämmelser
Jordbruk är av nationell betydelse. Enligt hushållningsbe-
stämmelserna i Miljöbalken 3 kap 4§ gäller att bruknings-
värd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.

Markanvändning

Bebyggelse
Inom programområde Klockaren och Härivihage finns idag 
ingen bebyggelse. Programområdet Klockaren gränsar 
i väster till några bostadshus vid Husbytorp. Mellan pro-
gramområdena ligger Bro Kyrka med begravningsplats och 
tillhörande byggnader. Öster om programområdet Härnevi 
hage ligger en idrottshall vid Bro IP. Gårdsbebyggelsen till-
hör Bro Hof Slott AB där det även finns konferensanlägg-
ning och restaurang i den gamla herrgårdsbyggnaden.

Väster om  programområdet Klockaren finns planerad bo-
stadsbebyggelse inom detaljplanen ”Tegelhagen”, som nu 
håller på att byggas ut. Norr om programområdet Härnevi-
hage, mellan Ginnlögs väg och Mälarbanan, finns en fram-
tagen detaljplan samt pågående detaljplaner för Bro träd-
gårdsstad. Se vidare på sida 16-17.

Golfbana och åkermark
Stora delar av den gamla åkermarken kring Brogård utgörs 
idag av Bro Hofs golfbana som är en 36-håls bana. I ut-
kanten av golfbanan finns rester av den gamla åkermarken 
som inte har brukats på senaste ca 20 åren. Programområ-
dena utgörs av tidigare åkermark som till större delen är 
planlagda för golfbana, se karta sida 19. Norra kanten av 
programområde Härnevihage är planlagd som åkermark. 

Tidigare åkermark inom område Klockaren, sett mot norr. 

Både område Klockaren och Härnevihage är småskaliga  
områden mellan naturmark och vägar och bedöms vara 
svårt att bruka effektivt. Då programområdena ligger inom 
”primärt bebyggelse läge” i RUFS 2050 samt inom redan 
detalplanelagd mark för golfbana bedöms områdena möj-
ligt att exploatera för bostadsbebyggelse. Olika alternativa 
bebyggelselägen söder om Ginnlögs väg har studerats, se 
under Inledning s 8. Områdena Klockaren och Härnevihage 
bedöms sammantaget medföra minst påverkan på natur- 
och kulturmiljö och få bäst koppling till Bro station. 
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Landskapet och markförhållanden

Landskapet
Naturgeografiskt ligger programområdena i en sprickdal-
sterräng med dalgångar och låga nordsydliga bergsforma-
tioner. Dalgångarna har en flack och mjukt böljande form 
med inslag av åkerholmar och odlingsrösen där vegetation 
etablerat sig som typiska landskapselement. Väster om As-
surs väg är landskapet småskaligt med mindre landskapsrum 
och kortare siktlinjer. Närmast Mälaren finns en samman-
hängande våtmark med strandängar. I det öppna landskapet, 
söder om programområdena, ligger en golfbana som delvis 
har påverkat det öppna landskapet med långa siktlinjer ge-
nom planteringar och markupphöjningar. Idrottshallen vid 
Bro IP, Klockstapeln, Bro kyrka och Brogårds allé är väl 
synliga i landskapet. I västra delen vid Husbytorp finns en 
mindre bebyggelsegrupp med småhus utmed gamla lands-
vägen, Assurs väg, som ligger vid den tidigare åkerkanten.

Det östra programområdet ligger i kanten av ett öppet land-
skap som sluttar svagt ner mot Mälaren i söder. Området 
gränsar i öster till en skogsbeklädd höjdrygg och i söder 
till golfbana med en stor dagvattendamm. Inom golfbanan 
söder om dammen pågår förändringar med trädplanteringar 
och vallar, vilket innebär att siktlinjen från Härnevihage sö-
derut i landskapet bryts i vissa delar. Väster om program-
området ringlar Brobäcken, som rinner ner till Mälaren i 
söder. Intill Brobäcken finns träd och vegetation som till-
sammans med Brogårda allé skärmar området mot öppna 
landskapet i väster.

Det västra programområdet ligger i en nord-sydlig dalgång 
på tidigare åkermark som kantas av skogsbeklädda höjder i 
väster och öster. Marken i den södra delen sluttar svagt mot 
söder och den norra delen sluttar svagt mot norr. Klock-
stapeln står på en skogsbevuxen höjd i sydöstra kanten av 
programområdet. Söder om Assurs väg har en vall lagts 
upp inom golfbanan, vilket bryter siktlinjer ner till Mälaren 
från programområdet Klockaren. 

Landskapets ingående element som dalgångar, skogsklädda 
bergsformationer, vegetationsridåer, vattendrag och åker-
holmar ligger alla i samma nordsydliga riktning. Det gäller 
även element skapade av människan som bebyggelse, alléer, 
diken och vägar. Alla medvetet anpassade till landskapets 
riktning och struktur. Den tydliga riktningen i landskapet är 
en viktig lokaliseringsfaktor vid all typ av ny exploatering.

Lokalklimatet 
Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig. Risk för 
”kalluftssjö” där kalluft samlas kan uppstå i plana lågpunk-
ter. Båda programområdena ligger i svagt sluttande mark 
och inte lågpunktsområde. Söder om område Klockaren 
har vallar placerats vilket kan minska genomströmning av 
luften. 

Åkerholmar finns norr om programområde Klockaren.
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Förutsättningar

Bro kyrkaBrogårds alléBrobäckenGinnlögs väg Bro IP

Klockaren

Härevihage

Flygbild från nordväst.

Klockstapeln

planerad utbyggnad 
av Trädgårdsstaden

ny bostäder i 
Tegelhagen 
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1

4

Vy från område Härnevihage mot väster, bakom Brogårds allé skymtar Bro kyrka. Vy från Bro kyrka. Sporthallens tak syns över trädridån, vilket dominerar vyn i öppna landskapet. 

Brogårds allé utgör ett tydligt landskapselement. Vy från Assurs väg mot öster.

Bro sporthall

tak på Bro sporthall

Bro kyrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot öster från korsningen Jurstagårdsvägen/Ginnlögs väg.

Bro kyrka

Vy mot väster från Ginnlögs väg.

2 3
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Naturmiljö

Programområde Härnevihage                                                                       
Området består av tidigare åkermark som växt igen. Marken 
används i löpande drift av golfbanan och förändras kontinu-
erligt. Ris, sten och jordmassor förvaras inom området från 
ombyggnad av golfbana samt nedläggning av Eons ledning. 
Eftersom diken och dräneringssystem inte underhålls längre 
har den tidigare åkermarken delvis fått en annan karaktär 
med inslag av ruderatmark och vissa partier är fuktiga. Vass 
samt salix har etablerat sig inom mindre partier. Området 
är delvis svårframkomligt och inbjuder inte direkt till att 
ströva i genom. Enligt kommunens kommunövergripande 
naturinventering bedöms området som en artrik miljö för 
fåglar och klassas som högt naturvärde (klass 2). Inom om-
rådet häckar rödlistade arten sävsparv, men populationen 
har ökat under de senaste åren enligt artdatabanken (2020). 
Sånglärka och ängspiplärka häckar även inom programom-
rådet idag, men har nyligen plockats bort från rödlistade 
arter (2020). 

Intill programområdet finns naturvärden som Brobäcken, 
Brogårds allé som är biotopskyddad och Härnevihage i ös-
ter som hyser stor biologisk mångfald.

Programområde Klockaren
Området utgörs av obrukad åkermark. Vegetationen på 
åkermarken består huvudsakligen av ogräsarter. Tall, gran 
och björk har fått ordentligt fotfäste på senare år och ex-
panderar nu in på åkermarken. Väster om programområdet 
finns ett värdefullt bryn och omväxlande vegation som gör 

Markförhållanden

En översiktlig geoteknisk utredning är framtagen av Struc-
tor 2017-07-07. Det västra programområdet består huvud-
sakligen av glacial lera omgivet av fastmarksområde med 
morän och ytnära berg. Enligt SGU:s jorddjupskarta är 
lermäktigheten relativt begränsad här. Östra programom-
rådet ligger inom postglacial finlera som övergår i morän 
och ytnära berg vid skogskanten i öster. Enligt SGU:s jord-
djupskarta är lermäktigheten som störst nära Brobäcken 
och strax öster om denna.
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Inga kända grundvattenmätningar finns för området.  Norr 
om Ginnlögs väg finns grundvattenmätningar som visar att 
grundvattnets trycknivå ligger ca 0,5-1 meter under mark-
ytan där. Torrskorpeleran där indikerar också att tryckni-
vån normalt ligger omkring 1 meter under markytan.  

Brobäcken rinner strax sydväst om området Härnevihage  
och vidare ut i Mälaren. Bäcken utgörs av ett meandrande 
vattendrag vars slänter är relativt instabila och erosions-
känsliga och binds samman av växtrötter. Bäckens flöde 
varierar mycket under året.
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Utdrag ur kommunens kommunövergripande naturinventering för 
programområde Klockaren och Härnevihage.

Programområde Klockaren, foto mot sydost.

Programområde Härnevihage, foto mot nordost.

att området är rikt på småfåglar. Ett stenröse/häll finns inom 
programområdet och bedöms ha påtagligt naturvärde (klass 
3) i kommunens naturinventering. Odlingsrösen är skydda-
de i det generella biotpskyddet. Norr om området finns flera 
åkerholmar och odlingsrösen som även ingår i det generella 
biotopskyddet. Söder om Assurs väg finns flera naturvärden 
inom de skogsbeväxta delarna. 

Längre söderut ligger Broviken som är en mycket värdefull 
naturmiljö. I denna finns naturreservat, Natura 2000-områ-
de och ESKO (Ekologiskt särskilt känsliga områden). 

.                                

Gräns i kommunens naturinventering behöver justeras.
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Kulturmiljö

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

Bro kyrka uppfördes under 1100-talet och vid den tiden var 
Upplands-Bro en strategisk centralbygd mellan Birka, Sig-
tuna och Uppsala.

Husby var sannolikt kungsgård under sen järnålder och tidig 
medeltid. Gårdar med Husbynamn finns ganska jämnt för-
delade i Mälardalen och anses ha varit någon typ av kungli-
ga förvaltningsgårdar under denna tid. Husby i Bro utveck-
lades under medeltiden till en mycket stor by, bestående av 
8 kronogårdar med 8 tillhörande torp. Det äldsta skriftliga 
belägget för Husby är från år 1280. Under tidigt 1700-tal 
bestod byn av ett 15-tal bostadshus, som idag återfinns i 
form av husgrunder i området sydväst om kyrkan. Under 
1700-talet bröt sig Brogård ut ur Husby by och då uppför-
des en ny herrgårdsanläggning, vars flyglar finns bevarade. 
Befintlig huvudbyggnad är från 1880-talet då den ursprung-
liga byggnaden revs och ersattes av en ny byggnad. Husby 
by avfolkades successivt under 1700- och 1800-talen.

Värdefull kulturmiljö
Ett flertal fornlämningar finns i anslutning till programom-
rådena, se karta nedan. Dessa ligger i de skogsdungar som 
finns intill områdena. Fornlämningar är skyddade enligt 
Kulturminneslagen (KML). 

Bro sockenkyrka är en av kommunens äldsta stenkyrkor. 
Gråstensmurarna i kyrkans mellersta del tillhör den ur-
sprungliga kyrkan som uppfördes under andra hälften av 
1100-talet. Trots senare utbyggnader och renoveringar har 
kyrkan bibehållit sin medeltida karaktär. På bergs- och mo-
ränhöjderna söder om kyrkan ligger fyra gravfält som troli-
gen är från yngre järnålder. 

 

En arkeologisk utredning, del I, är framtagen 2004 i sam-
band med planering av golfbana, se karta till höger. Utred-
ningsområdet täcker båda programområdena. Enligt utred-
ning föreslogs några områden undantas från exploatering, 
däribland området mellan Klockstapeln och Bro kyrka, om-
rådet kring Assurs sten och området öster om skogshöjden 
intill idrottshallen. 

I en antikvarisk utredning, framtagen av Arendus 2018, be-
döms det positivt om ny bebyggelse placeras indragen från 
Assurs väg, se vybild.

Karta från Arkeologisk utredning, Brogård, 2004. Programområdenas läge är imarkerade med gröna ringar.
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94

Karta från Arkeologisk utredning, Brogård, 2004. Programområdenas läge är markerade med gröna ringar 

Klockstapeln, foto mot nordväst.

Brogårds allé

Bro kyrka

Vy från Assurs väg mot Klockstapeln i öster.Siktlinjen mot 
Klockstapeln är värdefull att bevara.

1
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Målpunkter och trafik

Avstånd till viktiga målpunkter
Bro station är en viktig målpunkt. Programområdena Här-
nevihage och Klockaren ligger 500 - 800 meter respektive 
ca 1 - 1,5 km från stationen.  

Förskolor och skolor finns idag norr om järnvägen. I de-
taljplan Tegelhagen, väster om programområde Klockaren, 
planeras tre tomter för förskola/skola. I planområdet för Bro 
Trädgårdsstad planeras fyra tomter för skola/förskola. 

Bro kyrka ligger vid Assurs väg. Strax öster om program-
området Härnevihage ligger Bro IP där det finns fotbolls-
planer och fotbollshall. Badplats finns vid Björknäs som 
ligger ca 5 - 6 km sydväst från planområdet. Naturreservatet 
Broängarna ligger söder om golfbanan, ca 1,4 km från pro-
gramområdet Härnevihage. 

I Bro centrum, ca 800 m - 1,5 km från programområdena, 
finns övrig kommersiell service och badhus.  

Kollektivtrafik
Bro station trafikeras av pendeltåg mellan Bålsta och Ny-
näshamn/Södertälje. Stockholms Central nås på ca 30 mi-
nuter. Buss 554 går i rusningstid direkt till Kista. På natten 
går nattbussar mellan Stockholm-Kungsängen-Bro. I Bålsta 
(med pendeltåg ca 7 minuter) finns närmaste fjärrtågstation 
där tåg mellan Västerås och Stockholm stannar.

Busslinje 556, mellan Bro station och Ådö, går idag till 
Bro kyrka där det finns busshållplats. Dessutom går buss-

linje 555 utmed Rösaringsvägen, väster om programområde 
Klockaren, mot Bro station. En utökad turtäthet bedöms 
rimlig då området Tegelhagen byggs ut.  

Gator och parkering
Ginnlögs väg ligger norr om programområdet Härnevihage. 
Vid Bro IP finns en infart till en stor parkeringsyta som lig-
ger norr om programområdet. Inga gator finns idag inom 
programområdet Härivihage.  

Programområdet Klockaren nås från Ginnlögs väg via  As-
surs väg som går förbi Bro kyrka. Söder om programom-
rådet Klockaren har Assurs väg en smal vägsektion, ca 5 
meter,  samt en avsmalning i körbanan mot utbyggnadsom-
rådet Tegelhagen.

Vid Bro station finns infartsparkering. Intill Bro idrottsplats  
finns en stor parkering som även används som parkering för 
besökande till naturreservatet och Upplands-Broleden.

Gång- och cykeltrafik
Pendeltågsstationen nås via gång- och cykelförbindelse un-
der järnvägen samt utmed gång- och cykelbana utmed As-
surs väg fram till Bro kyrka. Vid pendeltågsstationen finns 
cykelparkering. Utmed Ginnlögs väg, mellan korsningarna 
Assurs väg och Rösaringvägen, finns en markering utmed 
södra kanten av vägen för gång- och cykeltrafik. I nordöstra 
kanten av utbyggnadsområdet Tegelhagen har en anslutade 
gång- och cykelväg nyligen byggts till Ginnlögs väg. Väster 
om programområde Härevihage går Brogårdsallén i nord 
sydlig riktning mellan Bro Hof och Bro IP. 

Friluftsliv
Naturmark för friluftsliv finns nära båda programområ-
dena. Broängarnas naturreservat ligger söder om golfba-
nan vid Mälaren. Utmed östra kanten av programområde 
Härnevihage finns en naturstig som börjar vid reservats-
parkeringen och slutar vid Hästholmen vid Broängarnas 
naturreservatet, se karta. Den 29 kilometer långa Upp-
lands-Broleden går genom reservatet.

En kulturstig planeras inom planområdet Tegelhagen från 
Fiskartorp i söder upp till Assurs väg, förbi Assurs sten och 
över till norra delen av Brogårds allé.

Upplands Broleden öster om programområdet Härnevihage. 

I samband med utbyggnaden av Trädgårdsstaden norr om 
Ginnlögs väg planeras gång- och cykelbanor byggas utmed  
huvudgatunätet, vilket skapar en ny förbindelse mellan Här-
nevihage och Bro station.
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Karta målpunkter och trafik

Föreslagen kulturstig inom detaljplan Tegelhagen.

TECKENFÖ RKLARING

TECKENFÖ RKLARING

Bro station

Bro kyrka
Bro IP

Bro centrum

Upplands Broleden
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Störningar och risker

Buller
Programområdena ligger söder om Ginnlögs väg och söder 
om Mälarbanan som kan orsaka trafikbuller. Området Här-
nevihage ligger ca 50 meter från Ginnlögs väg och ca 200 
meter från Mälarbanan. Enligt tidigare trafikutredning av 
Structor (2014-10-08) beräknas Ginnlögs vägs trafikmäng-
der 2035 vara ca 14 000 fordon/dygn vid område Härne-
vihage och ca 5700 fordon/dygn vid område Klockaren år 
2035.

Enligt en bullerutredning för intilliggande utbyggnadsom-
råde Trädgårdsstaden  framtagen 2016 bedöms riktvärden 
för buller kunna klaras för båda programområdena. Utred-
ningen visar att vid Ginnlögs väg uppnås 70 dB(A) maxi-
mal ljudnivå ca 30 meter från vägen och 55 dB(A) ekviva-
lent ljudnivå ca 30 - 50 meter från vägen. 
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Trafikuppgifter för år 2035.

Enligt trafikbullerförordningen (2017:359) bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma 
värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadrat-
meter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad 
överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maxi-
mal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst 
ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade 
sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid 
uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00

Öster om programområdet Härnevihage ligger Nygårds in-
dustriområde. För Nygårds industriområde pågår ett planar-
bete där möjlighet finns att ställa krav på att verksamheten 
inte ska vara störande för omgivningen. 

Markföroreningar
Ingen risk bedöms finnas för föroreningar inom pro-
gramområdena. Marken har tidigare bara använts som 
jordbruksmark. Enligt uppgift från markägare kommer 
jordmassorna inom område Härnevihage från grävningsar-
beten inom området.

Närhet till golfbana
Risk för människors hälsa och säkerhet i samband med 
lågt flygande golfbollar kan behöva utredas i senare skede 
liksom behovet av eventuella utökningar av 
skyddsanlägg-ningar där den planerade bebyggelsen 
ligger nära golfbanans hål. 

Bro Idrottsplats ligger i anslutning till området med ett 
avstånd på ungefär 150 meter. Då Idrottsplatsen har 
anläggningar i form av utomhusplaner som nyttjas även 
kvällstid kan eventuellt ljus från strålkastare vara en källa 
för störning. Vid nyttjande av idrottsplatsen kan eventuellt 
höga ljudnivåer också skapa en störningskälla. I ett 
framtida detaljplanearbete är det därför viktigt att utreda 
dessa potentiella riskkällor för att bostäderna ska kunna 
utformas så att eventuella störningar inte skapar olägenhet 
för bostäderna samt att användandet av Idrottsplatsen inte 
begränsas till följd av tillskapandet av bostäderna.
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Lutning mot Gröna dalen från Örtugsvägen, sedd från Hjortronvägen

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Programområdena ingår i verksamhetsområde för kom-
munalt vatten och avlopp. Vatten- och spillvattenledningar 
finns i anslutning vid utbyggnadsområdet Tegelhagen samt 
utmed Ginnlögs väg. Ledningarna utmed Ginnlögs väg 
har stora dimensioner och vidare utredning behövs inför 
anslutning. 

Dagvatten 
Inriktning i ÖP 2010 är att eftersträva så kallad ekologisk 
dagvattenhantering (EOD). Det ska ske med stor andel lo-
kalt omhändertagande (LOD), som syftar till att bromsa upp 
det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsprocessen och 
låta de naturliga processerna få en möjlighet att behandla 
dagvattnet. (Kommunens krav är att dagvatten tas om hand 
inom kvarteret så att högst ett flöde motsvarande ett 5-års-
regn innan exploatering släpps ut på det befintliga dagvat-
tennätet.)

Områdenas recipient är Broviken. Denna ingår i vattenfö-
rekomsten Mälaren–Görväln, som omfattas av miljökvali-
tetsnormer för vattenkvalitet med kvalitetsfaktorer som inte 
får försämras. Vid exploatering i området måste de renings- 
och fördröjningsåtgärder som vidtas vara tillräckliga för att 
inga enskilda kvalitetsfaktorer ska försämras och för att vat-
tenförekomstens miljökvalitetsnormer inte ska äventyras. 
Mälaren-Görväln har klassning måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status (2019). Områdena ingår i Östra 
Mälarens vattenskyddsområde.

Bäckarna Önstabäcken/Övre Brobäcken och Sätrabäcken 
som rinner ihop i Brobäcken är inte klassade som vatten-
förekomster och omfattas inte av miljökvalitetsnormer men 

Upplands-Bro kommun har gett dem en motsvarande klass-
ning för ekologisk status i sin vattenplan. Där har Önsta-
bäcken och Brobäcken klassats som god status med risk att 
de inte uppfyller god status i framtiden och Sätra bäcken 
har klassats som måttlig status med risk att den inte uppnår 
god status i framtiden. I kommunens översiktsplan pekas 
Brobäcken med tillrinningsområde ut som ekologiskt käns-
ligt område.

Söder om programområdet Härnevihage finns en dagvatten-
damm som ingår i ett slutet system av dammar inom golf-
banan som inte når Mälaren. På norra sidan av dammen 
finns en pumpstation till dammen. Golfbanedammarnas 
vattenkvalitet är mycket hårt reglerad och bedöms därför 

inte lämplig som mottagare. Marken inom programområdet 
Härnevihage sluttar svagt mot sydväst och golfbanans dag-
vattendamm.

Inom programområde Klockaren finns en höjdrygg i öst-
västlig riktning i mitten av området. Dagvatten från norra 
delen rinner norrut mot Ginnlögs väg och Önstabäcken/
Brobäcken. Dagvatten från södra delen rinner söderut mot 
Assurs väg.

Fjärrvärme 
I norra och östra kanten av område Härnevihage är led-
ningar för fjärrvärme (E.ON) framdragna. Fjärrvärmeled-
ningar ligger även utmed södra sidan av Ginnlögs väg.

 Avrinningsriktning för dagvatten idag inom programområden. 

Brobäcken

damm
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4
Vision och koncept
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Allé öster om Ekhammars gård

Övergripande vision och koncept

Vision
Visionen för programområdena är att skapa en långsik-
tigt hållbar naturnära boendemiljö fylld av livskvalitet för 
framtidens vardagsliv. Den ska bidra till att förflytta Upp-
lands-Bro kommun till det samhälle som möter krav och 
förväntningar från morgondagens invånare i enlighet med 
kommunens vision 2035. Planförslaget ska vara förankrat 
i en tydlig identitet omedelbart kopplat till Upplands-Bro 
kommun och de utmaningar, möjligheter och visioner som 
finns för kommunen, samtidigt som förslaget ska erbjuda 
lösningar som möter vårt framtida samhälles behov och ut-
veckling.

De nya bebyggelseområdena är valda för att bli en naturlig 
utbyggnad från befintlig och planerad bebyggelse i Bro där 
gatunät och teknisk försörjning utnyttjas. Områdena lig-
ger på tidigare åkermark som inte har bedöms rationell att 
bruka. Avgränsning av områden sker med hänsyn till kultur- 
och naturvärden samt att siktlinjer hålls öppna i natur- och 
kulturlandskapet. 

Områdena ligger naturskönt och får närhet till Mälaren och 
områden med höga natur- och kulturvärden, samtidigt som 
de har nära till pendeltågstation och centrum. Närheten till 
kollektivtrafik och möjlighet för odling skapar förutsätt-
ningar för en hållbar livsstil. 

Den nya bebyggelsen ska ta till vara värden i landskapet 
och anpassas till natur- och kulturmiljövärden samt befintlig 
bebyggelsestruktur. 

Utbyggnadsområdena ska planeras med fokus på natur-
resurs- och hållbarhetsfrågor och ska bidra till större till-
gänglighet till angränsande naturområden och friluftsstråk 
för både nya och befintliga invånare.

Hållbar utveckling
För att bidra till en hållbar utveckling av Bro ska områdena 
utformas med en blandning av boendeformer och möjlighe-
ten finnas för människor i alla åldrar och livsfaser att leva 
ett aktivt, spännande och hälsosamt liv i området. Plats ska 
finnas för lokal odling och möjligheter i delningsekonomin 
tas in som planeringsförutsättning. 

Ny teknik främjas till stöd för hälsa, livskvalitet, klimat-
vänliga beteenden och lösningar. Bland annat ska nya trans-
portlösningar finnas med som del i planeringen, som  t.ex. 
självkörande fordon.

Byggnationen ska generera ett minimalt CO2 avtryck i både 
bygg- och driftsfasen och förnyelsebar energi prioriteras 
som energikälla. 

Övergripande riktlinjer

Anpassning till natur- och kulturmiljövärden
Ny bostadsbebyggelse i området ska placeras med stor 
hänsyn till de naturvärden som finns. Det är även viktigt 
att tillkommande bebyggelse inte bildar barriär för djur- 
och friluftsliv då områdena ligger i ett sammanhängande 
grönstråk. Gröna kopplingar i öst-västlig riktning förstärks 
inom båda programområdena. Dessutom behöver kultur-
miljvärden värnas. 

Bebyggelseområdet Klockaren fjärmas från Assurs väg 
så att inte vyn mot Klockstapeln påverkas. Bebyggelsen 
behöver även anpassas till bebyggelsegränser för området 
Tegelhagen för att ansluta till planerade grönkilar inom 
detta utbyggnadsområde. 

Biotopskyddat odlingsröse inom område Klockaren kan 
bevaras inom parkområde inom planen. Mindre hus 
föreslås i område Klockaren för att inte bilda barriärer i 
landskapet. Gröna passager till omgivande naturmark är 
viktigt att säkerställa inom området. 

Utblickar och markhöjder
De utblickar som finns i landskapet ska tas tillvara. Mark-
höjder inom programområdena ska studeras vid planering 
av dagvattenlösningar. 

Exempel på bebyggelsestruktur

 

     

5. Håbo Tibble     

    

7.      Understenshöjden                                                 8. (pinterest) 

    

9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
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Lokal dagvattenhantering
Dagvatten från områdena bör lösas med lokala dagvatten-
lösningar. Asfaltering av infarter och parkeringsytor bör 
undvikas där det är möjligt för att minska dagvattenmängd, 
vilket även ofta stämmer med den lantliga bebyggelsetra-
ditionen.  

Dagvatten från norra delen av utbyggnadsområdet Klocka-
ren föreslås ledas till en ny dagvattendamm, som kan  av-
vattnas mot vägdiket utmed Ginnlögs väg. Området ger 
även en distans till en eventuell framtida utveckling av 
golfbanan i norr. Dagvatten från södra delen av området 
föreslås ledas till en ny dagvattendamm mellan Assurs väg 
och bebyggelseområdet och därefter ledas söderut i befint-
ligt dikessystem.

Det är viktigt att programområdet Härnevihage planeras så 
att dagvatten leds till en renande dagvattendamm och inte 
direkt till Brobäcken. För att inte påverka Brovikens Natura 
2000-område är det också viktigt att vattnet som släpps ut är 
rent då områdets avrinning går dit. Bebyggelse bör läggas 
på tillbörligt avstånd från bäcken och dagvattenlösningar 
utformas så att inget smutsigt vatten når bäcken som har 
geologiskt känsliga slänter och troligtvis höga naturvärden. 
Kommunen har som mål att ”hjälpa” Brobäcken genom 
att plantera mer buskar och träd runt bäcken, vilket skulle 
kunna ingå i planen som skyddsåtgärd.

Bebyggelse
Område Klockaren föreslås byggas med småskalig bebyg-
gelse med lantlig bykaraktär som skapar förutsättningar för 
odling. Programområdet är ca 4,5 ha. Med en täthet om ca 
25 bostäder/ha bedöms området rymma ca 100 bostäder. 

Område Härnevihage föreslås bebyggas med  varierande 
hustyper av småstadskaraktär i en skala som knyter an till 
befintlig bebyggelse i centrala Bro. Området är ca 5,5 ha 
stort och med en täthet om ca 35-50 bostäder/ha bedöms 
området rymma ca 200-250 bostäder. Som jämförelse är tät-
heten i Bro trädgårdsstad 70 lgh/ ha. 

Se vidare gestaltningsriktlinjer på sida 40-43.

Buller
Närmast område Ginnlögs väg i område Härnevihage behö-
ver bebyggelse utformas med ”tyst” sida så att bullervärden 
minskar och riktvärden för trafikbuller klaras.

Vatten och avlopp
Klockaren: Vatten- och avloppsledningar bör kunna anslu-
tas till VA-ledningar tillhörande planerat område väster om 
område ”Tegelhagen”. Om så erfordras på grund av höjd-
skillnader anläggs pumpstation där inte självfallslösning 
fungerar.

Härnevihage: Vatten- och avloppsledningar ansluts mot 
befintliga ledningar vid Ginnlögs väg. Om så erfordras på 
grund av höjdskillnader anläggs pumpstation där inte själv-
fallslösning fungerar. 

Gator, gång- och cykelstråk
Område Klockaren förslås få en väganslutning söderifrån 
och ansluta till Assurs väg. Vid förändringar av Assurs väg 
bör stor hänsyn ske till kulturmiljön och vägen bör få behål-
la sin vägsektion så långt möjligt. En ny gång- och cykel-
väg förbindelse kopplas samman med utbyggd gång- och 
cykelväg i område Tegelhagen mot Ginnlögs väg som har 
förbindelse till Bro station.

Området Härnevihage bör anslutas med gata till befintlig 
vägkorsning vid Ginnlögs väg på samma ställe där idrotts-
platsen idag har sin anslutning. Utbyggnadsområdet Träd-
gårdsstaden får även en väganslutning där så att det blir en 
4-vägskorsning. Ytor för snöupplag behöver finnas i anslut-
ning till gatorna inom utbyggandsområdena.  

Den gångstig, som ingår i Upplands Broleden, som ligger 
i naturområdet öster om programområdet Härnevihage be-
hålls och tas tillvara. Kopplingar till Upplands-Broleden 
och natureservatet i söder förbättras genom nya tillgängliga 
gång- och cykelvägar som ansluter till rekreationsstråket 
genom Härnevihage. 

Parkering
Parkering inom områdena ska utformas med omsorg och 
stora parkeringsytor ska undvikas, se även under rubriken 
Lokal dagvattenhantering. Garage bör även undvikas för att 
minska dagvattenmängder. Trädplantering vid parkeringsy-
tor bidrar till rening av trafikdagvattnet. Genom att t.ex an-
vända bil- och elcykelpooler kan antalet parkeringsplatser 
begränsas.
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Schematisk och övergripande struktur för de två programområdena.



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : KS 18 0120 Planprogram_Klockaren och Härnevihage

35Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

A
S

S
U

R
S

 V
Ä

GÅ
K

E
R

H
O

L
M

E

K
L
O

C
K

S
T
A

P
E

L

Sektion A

ÖPPET LANDSKAP

ANSLUTANDE

BEBYGGELSE

TEGELHAGEN

BEVUXEN HÖJD

Sektion B

A

C

B

D

E

Sektioner skala 1:2000, byggnader är schematiskt visade.

Sektionsmarkeringar

Sektion C

KLOCKSTAPEL

BRO KYRKA

A
S

S
U

R
S

 V
Ä

G

Sektion A

Sektion B

Sektion C



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : KS 18 0120 Planprogram_Klockaren och Härnevihage

36 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

A

C

B

D

E

Sektioner, skala 1:2000, byggnader är schematiskt visade.

Sektionsmarkeringar

ANSLUTANDE
BEBYGGELSE
TRÄDGÅRDSSTADEN B

R
O

 G
Å

R
D

S
 A

LL
É

G
IN

N
LÖ

G
S

 V
Ä

G
Sektion D

SPORTHALL
BEF. DAMM

S
ID

O
G

AT
A

S
ID

O
G

AT
A

S
ID

O
G

AT
A

S
ID

O
G

AT
A

B
E

F.
 P

-P
LA

TS
TI

LL
 S

P
O

R
TH

A
LL

Sektion E

B
R

O
 G

Å
R

D
S

 A
LL

É

B
R

O
B

Ä
C

K
E

N

SPORTHALL

H
U

V
U

D
G

AT
A

S
ID

O
G

AT
A

S
ID

O
G

AT
A



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : KS 18 0120 Planprogram_Klockaren och Härnevihage

37Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Gröna dalen består till stor del av öppen grönyta
Programförslag

Vy från gång- och cykelväg nordväst om Klockaren. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade. 

Vy från Ginnlögs väg mot Härnevihage. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade. 
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Område Klockaren Gestaltningsriktlinjer
Området Klockaren föreslås kunna bebyggas med friliggan-
de småhus, parhus, korta radhus och kedjehuslängor samt 
små flerbostadshus med villakaraktär. Området ges en tyd-
lig karaktär av bykänsla, landsbygd och odling. Barriärer 
som påverkar öst-västliga förbindelser bör undvikas.

Området angörs via en ny vägförbindelse till Assurs väg i 
söder. Bebyggelseområdet utformas med gröna kopplingar 
till omgivande naturmark och ett parkområde sparas där det 
finns värdefullt stenröse. Norr om bebyggelseområdet för-
stärks en grön koppling i öst-västlig riktning med en plan-
tering i form av exempelvis brynvegetation mellan intillig-
gande skogsområden. En dagvattendamm föreslås även norr 
om bebyggelseområdet. Vägnätet anpassas till topografin så 
att pumpstationer för dag- och spillvatten undviks så långt 
möjligt. En möjlig gång- och cykelvägskoppling föreslås 
till utbyggd gång- och cykelväg inom utbyggnadsområdet 
Tegelhagen i väster.

Området mellan Assurs väg och nya bebyggelseområdet 
behålls som ett öppet grönområde. Här planeras dagvatten-
damm och grönytor för t.ex bollspel, lek och andra aktivi-
teter.

Byggnaderna inom planområdet föreslås utformas med trä-
fasader i traditionella färger för att ansluta bra till naturka-
raktären och Klockstapeln. Träbebyggelse bidrar även till 
att minska klimatpåverkan. Se exempel på referensbilder 
intill.

0 100 500
N

0 100 500
N

damm

planlagda bostäder

planlagda bostäder
damm

ny gc väg

gång och cy
kelvä

g

ny vegetationszon

Assurs väg



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : KS 18 0120 Planprogram_Klockaren och Härnevihage

39Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Klockstapeln, ny bebyggelse ska gestaltas med 
hänsyn till Klockstapeln på höjden i sydöst.

 

     

5. Håbo Tibble     

    

7.      Understenshöjden                                                 8. (pinterest) 

    

9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
 
                                                              
 

 

 

 

Håbo-Tibble kyrkby, exempel på friliggande småhus i trä som lig-
ger i kulturhistorisk miljö.

Understenshöjden i Björhagen- ekoby, radhus i trä.

 

     

5. Håbo Tibble     

    

7.      Understenshöjden                                                 8. (pinterest) 

    

9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
 
                                                              
 

 

 

 

Lillsjönäsvägen i Ulvsunda.Friliggande småhus i trä. Småskaligt bebyggelsemönster med lantlig bykaraktär.
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Område Härnevihage Gestaltningsriktlinjer
Området planeras för en variation av tätare radhusbebyg-
gelse blandat med kedjehus, parhus och fristående småhus i 
en småskalig, varierad och småstadsmässig kvartersstruktur 
med två- och trevåningshus. Närmast Ginnlögs väg prövas 
en något högre stadsradhusbebyggelse, i tre våningar, som 
föreslås som u-formade kvarter för att skydda mot trafik-
buller. Siktlinjer in och ut ur området ska beaktas i utform-
ningen av kvarteren. Radhus i två våningar föreslås mot 
öppna landskapet i väster. Ett mindre område med frilig-
gande enbostadshus föreslås i områdets sydvästra del mot 
golfbanan. Bostadsgårdar kan förses med odlingsytor och 
växthus för att skapa möjlighet för odling. Byggnaderna 
inom planområdet föreslås utformas med traditionella fär-
ger och material. 

Området angörs via en ny cirkulationsplats vid nuvarande 
korsning till Ginnlögs väg, vilket blir en fortsättning på det 
planerade huvudstråket genom Trädgårdsstaden i Bro. Ga-
tan fortsätter genom området som en huvudgata som förses 
med en gång- och cykelbana samt trädplanteras. En mindre 
park placeras centralt längs huvudgatan och parken föreslås 
som en del i ett öst-västligt grönstråk. Möjlighet finns att ut-
nyttja del av fjärrvärmestråket för t.ex. mindre parkeringar 
utmed en angöringsgata i norr. En trädplantering i anslut-
ning till parkering kan förstärka grönkilen i öst-västlig rikt-
ning. Gatustrukturen inom området ska tillvarata utblickar 
och siktaxlar genom området. En ny promenadväg planeras 
söder om programområdet för att ansluta till befintliga pro-
menadvägar i väster och Upplands-Broleden i öster. Natur-
stigen direkt öster om programområdet bevaras. 
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 20. Lobelian Södertälje 

    

                                                                                                                      17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån. 

     

     

 20. Lobelian Södertälje 

    

                                                                                                                      17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån. 

     

     

 20. Lobelian Södertälje 

    

                                                                                                                      17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån. 

                                                                                     
 

   

18. Kvarnskogen är små flerbostadshus i Sollentuna. beskuren 
                                     2. Lobelian 2 

 

 

   

10. (pinterest) 

    
14. Vilhelmsro                                                                     
16. Vilhelmsro 

 

                                                                                     
 

   

18. Kvarnskogen är små flerbostadshus i Sollentuna. beskuren 
                                     2. Lobelian 2 
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18. Kvarnskogen är små flerbostadshus i Sollentuna. beskuren 
                                     2. Lobelian 2 

 

 

   

10. (pinterest) 

    
14. Vilhelmsro                                                                     
16. Vilhelmsro 

 

Exempel på stadsradhus mot Ginnlögs väg. Exempel på stadsradhus mot Ginnlögs väg. Älta i Nacka, exempel på fristående enbostadshus med trädgård.

Kärrtorp, exempel på radhus.

Exempel på friliggande småhus. Lobelian i Södertälje, stadsmässig småskalig bebygelsestruktur. Vilhelmsro i Falköping.

Lobelian i Södertälje. Vilhelmsro, exempel på passager i bebyggelse som knyter ihop 
gårdar.
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Fortsatt planering
I detaljplaneskedet bedöms följande utredningar nedan be-
höva tas fram.

Geoteknik
I Utrednings-PM Geoteknik-Markförhållanden, framtagen 
av Structor 2017, rekommenderas fördjupad utredning av 
geoteknik och geohydrologi. Ett antal grundvattenrör re-
kommenderas installeras, eventuellt tillsammans med en 
översiktlig geoteknisk fältundersökning. Grundvattnets 
trycknivå påverkar både schakter, uppfyllnader, sättnings-
känslighet, lokalt omhändertagande av dagvatten, höjdsätt-
ning och möjlighet till källare i området. I nästa skede re-
kommenderas att utreda lerdjup, lerans sättningsegenskaper 
och skjuvhållfasthet samt avgränsa fastmarksområden inom 
området för mer detaljerad planering av området.  

Trafikbuller
Bullerutredning behöver tas fram vid byggnation närmast 
Ginnlögs väg inom område Härnevihage. 

Dagvatten, vatten och avlopp
Dagvattenlösning och dammstorlekar behöver utredas mer 
nogrannt i nästa skede. Markhöjder som möjliggör självfall 
ska eftersträvas så långt möjligt för att undvika pumpning 
av dagvatten. En dagvattenutredning behöver tas fram där 
hänsyn även tas till resultat av tidigare genomförda dag-
vattenutredningar för andra pågående planer för att få en 
samlad bild av påverkan på recipienten Broviken. 

Vatten- och avloppsförsörjning behöver studeras och mat-
ning bör ske från flera håll för att öka säkerheten. Placering 
av pumpstationer för spillvatten behöver utredas vidare ti-
digt i detaljplaneskedet för att undvika framtida olägenheter 
för lukt.

Gatusektioner 
Gatusektioner för olika gatukaraktärer behöver tas fram i 
detaljplaneskedet. Utrymme och platser för snöupplag be-
höver även studeras.

Kulturmiljö
Kulturmiljöutredningen kommer tillsammans med natur-
värdesinventeringen att vara styrande för hur struktur och 
gestaltning i området ska placeras och hur områdena ska 
utformas.

Naturmiljö
Naturvärdesinventering 2020-05-19 ligger till grund för 
fortsatt planering. Kompensation för naturvärden som för-
svinner ska utredas vidare i planarbetet.

Trafik

För att skapa ytterligare tillfartsvägar och koppla samman 
Tegelhagen, Klockaren och Bro med flera förbindelser bör 
möjligheten att öppna upp Assurs väg för allmän fordons-
trafik utredas. Genom att öppna denna väg skulle belast-
ningen Ginnlögs väg kunna lättas. Dock måste detta stude-
ras närmare i detaljplaneskedet.

Skola och förskola
Planberedskapen för skolor och förskolor i Bro bedöms 
vara god och lokaliseringen av Klockaren och Härnevihage 
bedöms ge goda förutsättningar för att  behovet av förskole- 
och skolplatser ska kunna mötas utanför planområdena.

Vy från Ginnlögs väg mot Härnevihage. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade.
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Konsekvenser
5
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Behovsbedömning

Ekologiska konsekvenser
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt med tillkom-
mande bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med samman-
hängande gång- och cykelvägnät till centrum. Områdena 
har dessutom förutsättningar för utbyggnad av anslutande 
ledningsnät för fjärrvärme.  

Vid utbyggnad av bebyggelseföreslaget inom programom-
rådet Klockaren bedöms inte gröna sambanden påverkas 
negativt då inga naturvärden påverkas, bebyggelsen är små-
skalig och bebyggelsegränser anpassas till gröna stråk inom 
intilligande utbyggnadsområdet Tegelhagen. Odlingsröse 
inom programområdet sparas inom parkmark och gröna 
förbindelser till ansgränsande naturområden säkerställs. 
Biologiska mångfalden inom gröna kilen kan öka genom att 
området kompletteras med trädgårdar för odling. 

Vid en nybebyggelse på tidigare åkermark inom program-
område Härnevihage påverkas inte den gröna kopplingen 
eftersom värden främst är knutna till naturområdet Härne-
vihage, Brobäcken och Brogårds allé.

Sammantaget bedöms inte förslaget bilda barriärer för djur 
och friluftsliv inom Görvälnkilen eftersom områdena tar 
huvudsakligen tidigare åkermark i anspråk och påverkar 
inga värdefulla landskapselement såsom åkerholmar och 
odlingsrösen. Planteringar inom bebyggelseområdena kan 
på sikt stärka Görvälnkilen.

Vid en byggnation inom programområde Härnevihage ris-
kerar fågellivet att störas. Men fågellivet sammansättning 
riskerar också att ändras om området lämnas för fri utveck-
ling då ett trädskikt successivt kommer att ta överhand al-
ternativt fortsatt användning för drift av golbanan. Större 
delen av programområdet är även planlagt för golfbana 
idag. Så länge området har en öppen karaktär som innehål-
ler vass och salix kommer arten sävsparv, som är rödlistad, 
att kunna häcka. Sävsparven förekommer på flera lokaler i 
närområdet och är allmän inom Broängarnas naturreservat. 
Sånglärka och ängspiplärka finns även i området, dock inte 
längre rödlistade arter. Både sånglärka och ängspiplärka 
finns i närområdet. Sånglärkan förekommer på åkermark 
runt Bro kyrka och ängspiplärkan uppträder frekvent utmed 
Mälaren, bland annat inom Broängarnas naturreservat.

Kompensation- fågelliv                              

Kompensationsåtgärder för fågellivet ska utredas vidare 
under planarbetet. Exempel på kompensationsåtgärder för 
fågellivet inom programområde Härnevihage har tagits 
fram av Biomedia Omberg, 2020-05-31. Dessutom planeras 
minst en dagvattendamm planeras för planområdet vilket 
bedöms ha positiv betydelse för fågellivet.

Friluftsliv
Tillgängligheten till naturområdet Härevihage och Upp-
lands-Broleden förbättras även för funktionshindrade ge-
nom utbyggnad av gator och tillgängliga gångvägar. Skogs-
områdena intill bebyggelseområdena och promenadvägarna 
blir en tillgång för de boende.

Öppen yta i södra delen av område Klockaren
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Vy från Bro kyrka med markerat läge för ny bebyggelse som begränsas visuellt bakom Brogårds alle och trädvegetation utmed Brobäcken.

skada på kulturmiljövärden, om den anpassas till intillig-
gande och i en del fall bakomliggande bebyggelse och an-
läggningar vad avser höjd, form och placering. Se sektioner 
på sida 37.

Norra delen av Brogårds allé föreslås restaureras med bort-
tagande av sly och nyplantering av träd för att förstärka 
upplevelsen av allén som del av kulturmiljön. Sett från 
marknivån är området visuellt väl avgränsat från övriga de-
lar av kulturhistoriska värden inom tidigare riksintresseom-
rådet. Om vegetation längs Brobäcken finnas kvar samt en 
förbättring av trädmiljön sker längs allén kommer vegeta-
tionen än tydligare avgränsa området. Av detta är det rimligt 
att bedöma att påverkan på kulturmiljövärden är att betrakta 
som ringa. Området ligger långt från kärnvärdena som kyr-
kan och Assurs sten, ca 1 km. Om bebyggelsen anpassas i 

Kulturmiljö och landskapsbild
Bedömning av påverkan på Kulturmiljövärden har tagits 
fram i rapport, ”Antikvariska synpunkter på förslag till 
bebyggelseområden inom riksintresset Bro, Upplands-Bro 
kommun, Arendus 2018:27. Efter rapporten tagits fram har 
riksintresset för kulturmiljö tagits bort av Länsstyrelsen. 
Området Klockaren påverkar inte direkt några av kärnvär-
dena inom kulturmiljövärden inom tidigare riksintresset, 
även om det är beläget tämligen nära Klockstapeln, den 
gamla bytomten och torpet Klockargården. Nivåskillna-
derna mot det öppna området vid Assurs sten, liksom till 
kyrkan, är förhållandevis stora vilket gör att en fråga om 
bebyggelse inom område Klockaren i hög grad handlar om 
form och storlek som grund för visuell påverkan eller inte 
på kulturmiljövärden. Nyttjas området för radhusbebyg-
gelse, villor eller hus om högst ett par våningar bedöms 
påverkan på kulturmiljövärden vara ringa. Planeras det 
högre hus, över två våningar, blir den visuella påverkan 
större. Av betydelse är också att befintliga skogsområden 
i anslutning till området behålls i sitt nuvarande skick. Då 
bebyggelsen dragits in från Assurs väg och Klockstapeln 
och ansluter till planerad bebyggelse inom detaljplanen för 
Tegelhagen, bedöms påverkan på omgivande kulturläm-
ningar som begränsad. Om bebyggelsen anpassas till dessa 
förhållanden och i harmoni med den bebyggelse som avses 
tillkomma inom detaljplanerat område väster om område 
Klockaren, bedöms påverkan på kulturmiljövärden vara 
ringa.

Programområde Härnevihage ligger i den nordöstra delen 
av tidigare riksintresset för kulturmiljön. Enligt analysen 
bedöms en bebyggelseetablering inte innebära påtaglig 

Tak på Bro sporthall

Vattenmiljö
Tillkommande bebyggelse får inte äventyra vattenförekom-
stens ekologiska eller kemiska status. Avledning sker till nya 
dagvattendammar som bidrar till fördröjning och ytterligare 
rening av dagvatten. Dagvattenlösning ska utformas enligt 
gällande lagstiftning och så att naturvärden i Brobäcken och 
Natura 2000-området Broviken i söder inte påverkas.

Buller
Nya bostäder kan utformas och lokaliseras så att riktvär-
den för buller uppnås. Förslaget medför ökning av antalet 
fordon, men bedöms inte medföra att bullerriktvärden för 
bostäder överskrids.

storlek och form till vad som kommer inom Trädgårdssta-
den och vad som finns i omgivningen, bedöms påverkan på 
kulturmiljövärden vara ringa.
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boende i närheten av Bro station skapar förutsättningar för 
tätare turer med pendeltåget. 

Ekomnomiska konsekvenser
Befintlig infrastruktur med vägar och ledningar samt när-
het till god kollektivtrafikförsörjning utnyttjas vid utbyg-
gandena av bostadsområdena. En tillkommande bebyggelse 
behöver planeras på ett sådant sätt att det blir så effektivt 
som möjligt att sköta driften av allmänna anläggningar så-
som gator och parker. 

Fler inflyttare till Bro ger ökat underlag för kommersiell 
service.

Social konsekvenser
Planen bedöms ge goda förutsättningar för att skapa en god 
bebyggd miljö. En blandning av olika bostadstyper och 
upplåtelseformer eftersträvas i förslaget, vilket underlättar 
en allsidigt sammansatt social struktur.

De områden som föreslås för planläggning ligger båda i 
anslutning till andra områden som är under utbyggnad, Te-
gelhagen och Trädgårdsstaden i Bro. Majoriteten av bostä-
derna i dessa områden utgörs av lägenheter i flerbostads-
hus. Då tätheten i de föreslagna områdena är förhållandevis 
låg finns goda förutsättningar att planera för markbostäder 
vilket skulle kunna bidra till en ökad blandning av boende 
former på södra sidan av Bro. Blandade områden har bättre 
förutsättningar att vara socialt hållbara än ensartade. Fler 

Barnkonsekvenser
En bostadsbebyggelse i denna del kan bli en bra miljö för 
barn och unga att växa upp i där de kan få en relativt nära 
koppling till kommunal service i form av skolor och idrotts-
anläggningar, men också en närhet till naturområden som 
kan stimulera till fri lek och rörelse. 

Programområdena har närhet till flera planerade förskolor 
i utbyggnadsområdet Tegelhagen respektive Trädgårdssta-
den och Kockbacka gärde.



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : KS 18 0120 Planprogram_Klockaren och Härnevihage

47Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren
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(2011). Upplands-Bro: Upplands-Bro kommun

Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro
Antagen av Kommunfullmäktige 14 juni 2017

Detaljplan för Brogård, Bro Gård 1:88 och 1:84, nr 0315

Detaljplan för BroGård 1:84 mfl, (Tegelhagen), nr 1402

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1, nr 1302

Planprogram, Trädgårdsstaden i Bro, april 2008 

Naturvärdesinventering av Härnevihage och Klockaren, 
Upplands-Bro kommun, 2020-05-19

Övriga dokument
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Geoteknik Stockholm AB, 2017-07-07
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och Va, Structor, 2017-07-13
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natur m.m, Biomedia, 2018

PM - Översiktlig bedömning av miljömässiga och miljöju-
ridiska förutsättningar, Bro Hof, Structor, 2017-08-16 

RUFS 2050 - Regionala utvecklingsplan för Stockholms-
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Härnevihage, kompensationsåtgärder, Biomedia Omberg, 
2020-05-31

Bilaga
PM Antikvariska synpunkter på förslag till bebyggelseom-
råden inom riksintresset Bro, Arendus, 2018-10-20 
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i 
naturen med flera större städer på lagom avstånd. 
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av 
två världar, storstadens puls och lantligt boende.

Här möts en mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att 
allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 
Här finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som 
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och 
åldrar.
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Samhällsbyggnadskontoret gav den 29 maj 2019 §30 samhällsbyggnadschef planuppdrag för 
bostadsbebyggelse för två, av fyra önskade områden; Klockaren och Härnevihage. För dessa två 
delområdena har enheten Samhällsutvecklingsprojekt tagit fram ett planprogram som ska beskriva 
förutsättningarna och inriktningarna för det kommande detaljplanearbetet. Programmet handläggs 
genom utökat förfarande enligt PBL 2010:900. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planprogrammet är att studera möjlig utbyggnad av bostadsbebyggelse med trafikstruktur. 
Programmet anger riktlinjer för framtagande av de kommande nya detaljplanerna för dessa områden. 
Syftet är även att bredda kommunens beslutsunderlag och att synpunkter från berörda ska komma fram 
i ett tidigt skede av planarbetet.  
  
Hur samrådet har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 27 oktober 2021 §56 att sända ut förslag till planprogram för 
Klockaren och Härnevihage nr 13702, på samråd enligt regler i plan- och bygglagen kap 5 § 11. 

Planprogrammet var under tiden måndag den 28 februari 2022 – torsdag den 31 mars 2022 utsänt för 
samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under 
remisstiden var planprogrammet utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset, samt 
på kommunens webbplats www.upplands-bro.se/dpklockarenochharnevihage. Samrådet annonserades 
i Mitt i Upplands-Bro den 5 mars 2022. 

Öppet hus hölls torsdag den 10 mars 2022, klockan 17:00-18:30. Cirka 10 personer deltog.  

Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 25 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
2 synpunkter efter samrådsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 
synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2022-04-14 

2 Lantmäteriet inkom 2022-03-08 
3      Trafikverket        inkom 2022-03-31 

 

Kommunala nämnder 
4 Kultur- och fritidsnämnden inkom 2022-03-23 
5 Socialnämnden inkom 2022-03-31 
6 Äldre- och omsorgsnämnden inkom 2022-03-31 
7 Tekniska nämnden inkom 2022-03-29 
8 Bygg- och miljönämnden inkom 2022-05-04 
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Övriga remissinstanser 

9 Vattenfall Eldistribution AB inkom 2022-03-02 
10 Skogsstyrelsen inkom 2022-03-03 
11 Käppalaförbundet inkom 2022-03-17 
12 Upplands-Bro Villaägarförening inkom 2022-03-21 
13 E.ON Energiinfrastruktur inkom 2022-03-21 
14 Region Stockholm inkom 2022-03-22 
15 Svenska kraftnät inkom 2022-03-23 
16 E.on  inkom 2022-03-25 
17 Skanova  inkom 2022-03-25 
18 Naturskyddsföreningen Upplands-Bro inkom 2022-03-27 
 

Fastighetsägare m.fl 
19 Privatperson 1 del 1 av 2 inkom 2022-02-28 
20 Privatperson 1 del 2 av 2 inkom 2022-03-27 
21 Privatperson 2 inkom 2022-02-28 
22 Privatperson 3 inkom 2022-03-11 
23 Svenska kyrkan Bro församling inkom 2022-03-30  
 

Övriga (ej sakägare) 
24 Privatperson 4 inkom 2022-03-13 

 

Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till planprogram för Klockaren Härnevihage. 
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkterna som kan 
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas 
kommunens/samhällsbyggnadskontorets/samhällsutvecklingsprojekts kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2022-04-14  

 
1.1 Inför kommande detaljplanering behöver kommunen särskilt beakta miljökvalitetsnormer 

för vatten, buller, översvämningsrisk och geotekniska risker. 

1.2  Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till riksintresse Mälaren med 
öar och stränder, kulturmiljö och transporter med farligt gods. Vidare lämnar Länsstyrelsen 
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synpunkter på planens genomförbarhet avseende fornlämningar, naturmiljö, biotopskydd 
och artskydd. 

1.3  Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som Länsstyrelsen 
senare har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL vid detaljplaneskedet.  

1.4  Aktuella områden avvattnas till vattenförekomsten Mälaren-Görväln via Brobäcken som 
mynnar i Natura 2000 området Broviken (SE0110130). Broviken är ett så kallat 
vattenanknutet Natura 2000-område, vilket innebär att dess bevarandemål samtidigt är 
miljökvalitetsnormer för vatten. Bevarandemålet för Broviken är gynnsam bevarandestatus 
för naturtypen 3150 Naturligt näringsrika sjöar. Vad som kännetecknar gynnsam 
bevarandestatus definieras i bevarandeplanen för området1. 

1.5 Mälaren-Görväln har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Flera 
kvalitetsfaktorer är klassificerade i den sämsta statusklassen vilket innebär att 
koncentrationen av dessa ämnen inte får öka ytterligare. Det gäller koppar, PFOS, PBDE, 
kvicksilver, antracen, kadmium, bly och tbt. Hanteringen av dagvattnet behöver anpassas i 
kommande detaljplanering så att belastningen av dessa ämnen inte ökar. De övergripande 
dagvattenlösningar som föreslås i programmet har goda förutsättningar att uppfylla detta 
mål, men det är viktigt att dagvattenhanteringen utreds utförligt i kommande detaljplanering 
så att målet kan nås. Kommunen behöver även ta hänsyn till den kumulativa påverkan på 
recipienten, då omkringliggande detaljplaner (bland annat Trädgårdsstaden) riskerar att öka 
belastningen. 

1.6 Vi vill också upplysa om att från och med den 22 december 2021 gäller nya föreskrifter om 
kvalitetskrav för vattenförekomster varför uppgifterna om ekologisk status, kemisk status 
och miljökvalitetsnormer är inaktuella (se https://viss.lansstyrelsen.se/). En skillnad mot 
tidigare är att miljökvalitetsnormen nu kan skilja sig åt mellan olika kvalitetsfaktorer och 
påverkanstryck för samma vattenförekomst. Det möjliggör att de kvalitetsfaktorer som är 
svåra att förbättra till det ursprungliga målåret (2015) kan medges en tidsfrist eller få 
mindre stränga krav. Kommunen behöver visa hur planen påverkar möjligheten att följa 
samtliga miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster. 

1.7 I planprogrammet redovisas Ginnlögs väg och Mälarbanan som de aktuella bullerkällorna 
för områdena. I programområdet Härnevihage föreslås stadsradhus i tre våningar närmst 
Ginnlögs väg. Dessa föreslås utformas som u-formade kvarter för att skydda mot 
trafikbullret. Inför kommande detaljplanering behöver kommunen särskilt beakta 
utformningen av kvarterens hörn så att samtliga lägenheter får tillgång till en tyst sida där 
minst hälften av boningsrummen är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids. 

1.8 Inför kommande detaljplanering behöver kommunen även beakta eventuell bulleralstring 
från Bro pendeltågsstation, befintliga idrottsplatser och intilliggande verksamhetsområden. 

1.9 Med föreslagen bebyggelse kommer andelen hårdgjord yta att öka. Inom programområdet 
Klockaren finns en höjdrygg i öst-västlig riktning vilket medför att avrinningsstråken för 
planområdet rinner mot befintliga vägar och golfbanan. Programområdet Härnevihage 
angränsar till en dagvattendamm och Brobäcken. När avrinningsvägar och 
infiltrationsmöjligheter förändras behöver kommunen beakta översvämningsrisker både 
inom och utanför planområdet. Kommunen behöver säkerställa att ny bebyggelse inte tar 
skada eller orsakar skada i omgivning vid ett 100-årsregn med klimatfaktor. 

1.10 Kommunen behöver även säkerställa framkomligheten för utryckningsfordon till och inom 
planområdet. För mer information se Länsstyrelsens Rekommendationer för översvämning 



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : Samrådsredogörelse_Planprogram_Klockaren Härnevihage_rev 220523

5(21) 

 
 

Planprogram för Klockaren och Härnevihage, nr 13702 Samrådsredogörelse del 1 

till följd av skyfall. De åtgärder som kommunen bedömer som nödvändiga ska beskrivas i 
planbeskrivningar samt, om möjligt, säkerställs med planbestämmelser. 

1.11 Enligt SGU:s karta över aktsamhetsområden finns risk för skred inom båda 
programområdena. Utrednings-PM geoteknik (Structor, 2021-09-30) har också identifierat 
att Brobäckens slänter är relativt instabila och erosionskänsliga. Inför kommande 
detaljplanering behöver kommunen utreda och bedöma stabiliteten i området och de 
geotekniska riskerna. Riskerna ska även bedömas utifrån ett förändrat klimat. 

1.12 Programområdena (Klockarbacka och Härnevihage) ligger båda inom riksintresse för 
Mälarens öar och strandområden enligt 4 kap. 1 och 2§§ Miljöbalken (MB). Syftet med 
bestämmelserna är att skydda de betydelsefulla natur- och kulturvärdena så att dessa inte 
går förlorade genom olika typer av exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Enligt 
bestämmelserna i MB utgör inte riksintresset ett hinder för exempelvis utvecklingen av 
befintliga tätorter. 

1.13 I den fördjupande översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016) ingår planområdena i ett 
område som är markerat för ”Rekreation, natur- och kulturvärden”. I den nyligen antagna 
fördjupade översiktsplanen för Bro (FÖP Bro 2040) ingår de aktuella områdena i den nya 
tätortsavgränsningen. Kommunen bör förtydliga programhandlingarna med vilken 
avgränsning som är aktuell för att bedöma förslagens eventuella påverkan på riksintresset 
Mälarens öar och strandområden. 

1.14 Inför framtagandet av planprogrammet har rapporten Antikvariska synpunkter på förslag till 
bebyggelseområden inom riksintresset Bro tagits fram (Arendus 2018). När rapporten togs 
fram ingick områdena inom riksintresse kulturmiljö för Bro, vilket inte längre är aktuellt. 
Även om programområdena inte längre ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljö är det 
fortsatt viktigt att kommunen i den efterföljande planeringen tar hänsyn till förslagens 
påverkan på lokala natur- och kulturvärden på platsen. Kommunen bör därför ta fram en 
uppdaterad analys inför kommande detaljplanering. 

1.15 Aktuella områden ligger söder om Mälarbanan där det transporteras farligt gods. Enligt 
Länsstyrelsens rekommendationer ska risker med transporter av farligt gods beaktas inom 
150 meter från väg och järnväg. Programområdet Härnevihage ligger drygt 150 meter från 
Mälarbanan. När avstånd till riskkällor är i närheten av skyddsavstånden enligt 
Länsstyrelsens rekommendationer och riktlinjer kan kommunen med fördel i kommande 
detaljplanearbete beskriva riskkällan eller ange vilken riskkälla som finns. Se 
Länsstyrelsens Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
transporter med farligt gods. 

1.16 Omkring området Klockaren finns fler kända fornlämningar i form av gravfält och 
ensamliggande gravar. Länsstyrelsen bedömer att det krävs en arkeologisk utredning enligt 
2 kapitlet 11§ kulturmiljölagen inom programområdet Klockaren. Kontakt bör därför tas 
med Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och kulturmiljö i ett tidigt skede av 
planprocessen. 

1.17 Omkring området Klockaren finns fler kända fornlämningar i form av gravfält och 
ensamliggande gravar. Länsstyrelsen bedömer att det krävs en arkeologisk utredning enligt 
2 kapitlet 11§ kulturmiljölagen inom programområdet Klockaren. Kontakt bör därför tas 
med Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och kulturmiljö i ett tidigt skede av 
planprocessen. 

1.18 Kommunen behöver i det fortsatta arbetet beakta eventuella biotopskyddande åkerholmar, 
stenrösen och alléer inom programområdena. 
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1.19 Det framgår i naturvärdesinventeringen (Upplands-Bro, 2020-05-19) att området 
Härnevihage är häckmiljö för flera rödlistade arter. Kommunen behöver i det fortsatta 
arbetet beakta artskyddet, och bedöma bebyggelsens eventuella påverkan på fridlysta arter. 

Kommentar 

1.1 Kommunen noterar detta  

1.2 Kommunen noterar detta  

1.3 Kommunen noterar detta  

1.4 Kommunen noterar detta  

1.5 Kommunen noterar detta  

1.6 Kommunen noterar detta  

1.7 Kommunen noterar detta  

1.8 Kommunen noterar detta  

1.9 Kommunen noterar detta  

1.10 Kommunen noterar detta  

1.11 Kommunen noterar detta  

1.12 Kommunen noterar detta  

1.13 FÖP Bro 2040 är den aktuella avgränsningen för att bedöma förslagens eventuella 
påverkan på riksintresset Mälarens öar och strandområden. Detta tydliggörs vidare i 
planarbetet.  

1.14 Kommunen noterar detta  

1.15 Kommunen noterar detta  

1.16 Kommunen noterar detta  

1.17 Kommunen noterar detta  

1.18 Kommunen noterar detta  

1.19 Kommunen noterar detta  

 

2  Lantmäteriet  inkom 2022-03-08  

2.1 Planprogrammet berör endast indirekt Lantmäteriets kommande arbete. Många av de 
förändringar som beskrivs i planen kommer i och för sig att innebära att fastighetsindelningen 
kommer att behöva förändras eller att fastighetsanknutna rättigheter (servitut, ledningsrätter, 
gemensamhetsanläggningar etc.) kommer att behöva bildas. Omfattningen av dessa behov 
kommer dock att konkretiseras i senare skeden, t.ex. då områden detaljplaneläggs. I övrigt har 
Lantmäteriet inga synpunkter på planförslaget. 

Kommentar 

2.1 Kommunen noterar detta och tar vidare synpunkter i kommande detaljplanearbete.  

 

3 Trafikverket   inkom 2022-03-31 

3.1 Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig för transportslagsövergripande och långsiktig 
planering av samlat transportsystem i regionen och som ansvarig för den statliga 
infrastrukturen, i detta fall som förvaltare och ägare av Mälarbanan norr om planområdet. 
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3.2 Det är positivt att kommunen tar fram ett planprogram för att studera och redogöra för 
övergripande trafik- och boendestruktur. Det gör också planprogrammet på ett bra sätt. 
Planområdet Härnevi Hage och Klockaren är dock inte sammanbundet geografiskt, vilket gör 
att planprogrammet blir fragmenterat. 

3.3 Planområdet är som helhet inte utpekat som bebyggelse i kommunens översiktsplan. 
Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplanen för landsbygden och i den pekas 
planområdet ut som ”Rekreation, natur- och kulturmiljö”. Dock är området med i RUFS 2050 
som primärt bebyggelseläge. 

3.4 Kommunen behöver illustrera huruvida Härnevi hage och Klockaren ingår som 
bebyggelseutveckling i FÖP Bro 2040, samt hur områdena förhåller sig till tätortsavgränsningen 
för Bro. 

3.5 Utifrån tänkt markanvändning behöver kommunen redogöra för hur mycket trafik som 
genereras från planen, d v s trafikalstring. Denna exploatering bör också ingå i den 
kommunövergripande trafikanalys som Trafikverket efterfrågar. 

3.6 Härnevi hage ligger cirka 500-800 meter från Bro station och har en viss koppling till 
Trädgårdsstaden som byggs ut och får sitt sammanhang. Klockaren ligger cirka 1-1.5 km från 
Bro station, och ligger mer perifert i förhållande till Bro centrum, vilket förväntas ge en större 
bilalstring. 

3.7 Då service och målpunkter finns norr om järnvägen kommer anläggande av områden söder om 
järnvägen aktualisera barriäreffekter, då järnvägen behöver korsas för att nå skolor, service mm. 
Kommunen behöver därmed aktivt arbeta med att inte öka barriäreffekten och möta upp med 
god tillgänglighet till viktiga målpunkter med t ex kollektivtrafik och gång-cykelinfrastruktur. 

3.8 Kommunen redovisar att det finns befintliga kopplingar till gång-cykelvägar samt planerade nya 
gång-cykelvägar till områdena, vilket är positivt. Dock är tillgänglighet och turtäthet för buss 
begränsad vilket och gör att områdena riskerar att bli bilberoende. 

3.9 Kommunen behöver i kommande arbete ta fram en bullerutredning, som redovisar beräknade 
bullernivåer kopplat till bl a järnvägen, Mälarbanan. Trafikverkets basprognos 2040 ska 
tillämpas. Öster om planområdet ligger Nygårds industriområde och bangård. Buller från dessa 
olika störningskällor behöver tas med i utredningen. 

3.10 Kommunen behöver i fortsatt arbete redogöra för dess hantering av dagvatten och risker för 
översvämning och skyfall, i ett förändrat klimat. 

Kommentar 

3.1 Kommunen noterar detta.  

3.2 Kommunen noterar detta.  

3.3 I FÖP Bro 2040 som antogs 2002 inkluderas båda delområden i avgränsning för 
tätortsavgränsningen, vilket är den mest aktuella. 

3.4 Detta tydliggöras i kommande detaljplanearbete.  

3.5 Kommunen noterar detta.  

3.6 Kommunen noterar detta.  

3.7 Kommunen noterar detta.  

3.8 Kommunen noterar detta.  

3.9 Kommunen noterar detta.  

3.10 Kommunen noterar detta.  
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Kommunala nämnder 
 

4 Kultur- och fritidsnämnden   inkom 2022-03-23 

4.1 Kultur- och fritidskontoret noterar att båda områdena ligger utanför tätortsavgränsningen. Även 
om nya FÖP-Bro föreslår en ändring av det så ingår inte utbyggnadsplanerna i kommunens ÖP. 

4.2 Båda delområdena ligger på tidigare jordbruksmark. Även om marken inte brukats på senare år 
bör odlingsbar mark inte bebyggas. Enligt miljöbalken får endast odlingsbar mark tas i anspråk 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Varje år bebyggs dock 
jordbruksmark, även i Upplands-Bro, och när åkermarken bebyggs försvinner den för alltid. 
Odlingsbar mark bör så långt som möjligt skyddas för framtida behov. 

4.3 Områdena ligger inom riksintresset för Mälaren. Mälaren med öar och strandområden är i sin 
helhet av riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden och med hänsyn till det rörliga 
friluftslivet. Vid ingrepp inom dessa områden ska miljön och det rörliga friluftslivets intressen 
särskilt beaktas. 

4.4 Området ligger i kanten av Görvelnkilen. Enligt ÖP ska vi värna denna och ”Ta hänsyn till 
grönkilen, stärka gröna svaga samband och bevara och utveckla gröna kopplingar i kommande 
planläggning”. Inom området finns det markerade gröna svaga samband. De svaga sambanden 
är strategiska partier som är viktiga att bevara och utveckla. Kultur- och fritidskontoret betonar 
därför vikten av att bevara och stärka Görvelnkilen och ställer sig tveksamma till att en större 
exploatering av området är förenligt med ett bevarande och stärkande av Görvelnkilen. 

4.5 Inom området för Härnevihage finns höga naturvärden, klass 2. I FÖP Bro finns en 
planeringsinriktning som säger att kommunen ska bevara områden med naturvärdesklass 1 och 
2. 

4.6 Området Härnevihage ligger i anslutning till Bro IP. Viktigt är att en exploatering av 
Härnevihage inte sker på bekostnad av Bro IP:s framtid och möjlighet till utveckling. Det finns 
ett uppdrag att utveckla Bro IP med nya anläggningar och en förstudie har påbörjats inom 
Omdaning Bro. Dock är området för Bro IP begränsat, vilket skapar svårigheter för Bro IP att 
växa. Möjligheten att tillskapa oss mera mark är inte utredd, men kan möjligtvis påverkas av 
bebyggelse på Härnevihage. 

4.7 En annan risk med nya bostäder tätt inpå Bro IP är att framtida aktiviteter på Bro IP kan tvingas 
att begränsas i tid, det pga klagomål (hög ljudnivå) från närboende. Av detta finns det exempel 
på i Stockholmsregionen. 

4.8 Tidigare låg de berörda områdena inom ett riksintresse för kulturmiljövården. Trots 
upphävandet av riksintresset finns det fortfarande höga kulturmiljövärden i området. Den 
starkaste bidragande faktorn till upphävandet av riksintresset var framförallt med anledning av 
golfbanans förändring av landskapet i riksintressets södra del, runt Brogård. Berörda områden 
och runt kyrkan har fortfarande rika kulturmiljövärden som bör värnas. Området är fortsatt 
utpekat i kommunens gällande kulturmiljöprogram. 

4.9 Klockaren med dess öppna odlingslandskap är fortsatt viktigt för att läsa det historiska 
landskapet. Det är även viktigt att vi även i framtiden ska kunna bruka marken som gjorts i 
århundranden. En exploatering här skulle även troligen innebära en påverkan på miljön runt 
kyrkan då klockstapelns dominerande ställning i landskapet riskera att försämras. 

4.10 Utifrån ett kulturmiljöperspektiv är det önskvärt att undvika vidare större exploateringar söder 
om Ginnlögs väg. Det är viktigt att bevara det öppna odlingslandskapet och det fria visuella 
kopplingarna till Bro kyrka. I anslutning till Härnevihage återfinns också kommunens största 
samlade skålgropslokal. Åtgärder som försämrar förståelsen för denna plats bör således 
undvikas. 
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4.11 Att bebygga åkermark är inte hållbart. Då brukningsbar mark tas i anspråk försvinner 
möjligheten för framtida generationer att odla marken, och deras möjlighet till försörjning 
försämras. 

4.12 Vikten av fysik aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna är allmänt känt och särskilt viktigt 
är det att uppmuntra barnen till fysisk aktivitet. En plan som riskerar begräsningar för Bro IP:s 
verksamhet är därför inte önskvärt sett från ett barnperspektiv. 

 

Kommentar 

4.1 FÖP Bro är nu antagen och visar den mest aktuella tätortsavgränsning där båda områden i 
planprogrammet inkluderas.  

4.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.4 Inom områden av svaga samband anges det i RUFS olika förhållningssätt. Den som direkt 
beror ny bebyggelse beskriver att detta ska undvikas men om det sker en negativ påverkan ska 
detta kompenseras med lämpliga åtgärder för att upprätthålla sambandets funktion. Det är 
det som avses göras i det kommande detaljplanearbete.  

4.5 Vid en byggnation inom programområde Härnevihage riskerar fågellivet att störas. Inom området 
härnevihage häckar rödlistade arten sävsparv, men populationen har ökat under de senaste 
åren enligt artdatabanken (2020). Sånglärka och ängspiplärka häckar även inom 
planområdet idag, men har plockats bort från rödlistade arter (2020). Så länge området har 
en öppen karaktär som innehåller vass och salix kommer arten sävsparv, som är rödlistad, att 
kunna häcka. Sävsparven förekommer på flera lokaler i närområdet och är allmän inom 
Broängarnas naturreservat. Kompensationsåtgärder för fågellivet ska utredas vidare under 
planarbetet. Exempel på kompensationsåtgärder för fågellivet inom programområde 
Härnevihage har tagits fram av Biomedia Omberg, 2020-05-31. Dessutom planeras minst en 
dagvattendamm planeras för planområdet vilket bedöms ha positiv betydelse för fågellivet. 

 Inom programområdet finns naturvärden som Brobäcken, Brogårds allé som är 
biotopsskyddad och Härnevihage i öster som hyser stor biologisk mångfald. Ny bebyggelse 
inom programområden Härnevihage kommer vara på tidigare åkermark och inte på dessa 
områden.  

4.6 Det här är något som vi vidare bör kommunicera kring. Det vore önskvärt att göra detta när 
det finns mer information om vad och hur man skulle vilja bygga i Bro IP.  

4.7 Det här frågas tas med i kommande detaljplanearbetet.  

4.8 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.9 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.10 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

4.11 Området består av tidigare åkermark som växt igen. Marken används i löpande drift av 
golfbanan och förändras kontinuerligt. Ris, sten och jordmassor förvaras inom området från 
ombyggnad av golfbana samt nedläggning av Eons ledning. Eftersom diken och 
dräneringssystem inte underhålls längre har den tidigare åkermarken delvis fått en annan 
karaktär. Området utgörs av obrukad åkermark. Vegetationen på åkermarken består 
huvudsakligen av ogräsarter. Tall, gran och björk har fått ordentligt fotfäste på senare år och 
expanderar nu in på åkermarken. Jordbruksmarken brukas inte längre idag och på grund av 
skötsel har förhållanden ändras redan.  

4.12 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  
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5 Socialnämnden   inkom 2022-03-31 

5.1 Socialnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för omsorg av personer 
med funktionsnedsättning samt att barn och familjer erhåller den hjälp som regleras i den 
samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämnden ansvarar även för nyanlända, sociala 
bostäder, kontrakt till individer som ej kan få bostad på den ordinarie bostadsmarknaden samt 
för arbetsmarknadsinsatser och daglig verksamhet. 

5.2 Programområdena Härnevihage och Klockaren ligger 500 - 800 meter respektive ca 1 - 1,5 km 
från Bro pendeltågstation. Nämnden ser positivt på att det utvecklas områden i närheten utav 
pendeltågsstationer. Kommunen bör säkra att det finns bussförbindelser i områdena så att även 
individer som sitter i rullstol, har en rollator eller som på grund utav en funktionsvariation kan 
inte kan promenera längre sträckor, kan ta sig självständigt till pendeltåget eller till Bro centrum 
där det finns kommersiell service, badhus och vårdcentral. 

5.3 Områdena ligger i närheten utav Mälaren och har höga natur- och kulturvärden. En utbyggnad 
av gång- och cykelvägar samt naturstigar kan uppmuntra till en ökad folkhälsa genom 
promenader eller cykelturer hos Socialnämndens målgrupper. Gång- och cykelvägarna samt 
naturstigarna ska vara tillgänglighetsanpassade så att även de med rollator, rullstol eller 
permobil kan nyttja dessa. Barn och unga ska även kunna promenera eller cykla till skolan utav 
att behöva tänka på trafiken. Det bör även finnas gång- och cykelvägar ner till Mälaren och dess 
badplatser för de barn och unga som vill nyttja dessa under till exempel lov. 

5.4 Enligt punkt 40.1 i Socialnämndens delegationsordning antagen den 21 september år 2021 äger 
socialchef rätt att yttra sig i enklare planärenden utan större principiell betydelse 3 kap. 2 § SoL. 

Kommentar 

5.1 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

5.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

5.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

5.4 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

 

6 Äldre- och omsorgsnämnden   inkom 2022-03-31 

6.1 Äldre- och omsorgsnämnden är den nämnd i Upplands-Bro kommun som ansvarar för omsorg 
av äldre och personer med hemtjänstinsatser och vård- och omsorgsboende samt det 
förebyggande arbetet mot dessa målgrupper. 

6.2 Upplands-Bro kommun ska bli en äldrevänlig kommun och nämnden anser att äldre och deras 
behov tas i beaktande i kommunens detaljplanearbete. 

6.3 Programområdena Härnevihage och Klockaren ligger 500 - 800 meter respektive ca 1 - 1,5 km 
från Bro pendeltågstation. Nämnden ser positivt på att det utvecklas områden i närheten utav 
pendeltågsstationer. Målgruppen äldre har kanske inte samma tillgång till bil som tidigare i livet 
och kan således vara beroende utav kollektivtrafik för att handla, göra ärenden eller besöka 
släktingar och vänner. Kommunen bör säkra att det finns bussförbindelser i områdena så att 
även äldre med en rörelseproblematik eller med rollator självständigt kan ta sig till pendeltåget 
eller till Bro centrum där det finns kommersiell service, badhus och vårdcentral. 

6.4 Områdena ligger i närheten utav Mälaren och har höga natur- och kulturvärden. En utbyggnad 
av gång- och cykelvägar samt naturstigar kan uppmuntra till en ökad folkhälsa genom 
promenader eller cykelturer hos Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper. Gång- och 
cykelvägarna och naturstigarna ska vara tillgänglighetsanpassade så att även de med rollator, 
rullstol eller permobil självständigt kan nyttja dessa. Det bör finnas gott om bänkar och 
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sittplatser längst med gång- och cykelvägarna men även tillgång till offentliga toaletter för att 
passa målgruppens behov. 

6.5 Äldre- och omsorgsnämnden anser att dessa områden är lämpliga för olika boendeformer för 
äldre som ej kräver biståndsbeslut. Exempelvis seniorboende eller ett konceptboende för äldre 
med fokus på hållbar utveckling och odling. 

6.6 Enligt punkt 28.1 i Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning antagen den 27 september 
år 2021 äger socialchef rätt att yttra sig i enklare planärenden utan större principiell betydelse 3 
kap. 2 § SoL. 

 

Kommentar 

6.1 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.4 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.5 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

6.6 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

 

7 Tekniska nämnden   inkom 2022-03-29 

7.1 Tekniska nämndens ordförande har tagit del av planprogrammet för Klockaren och Härnevihage 
och ställer sig i stort sett positiv till förslaget. 

7.2 Syftet med planprogrammet är att studera möjlig utbyggnad av bostadsbebyggelse med 
trafikstruktur. Programmet anger riktlinjer för framtagande av de kommande nya detaljplanerna 
för dessa områden. 

7.3 Tekniska avdelningen ser fram emot det fortsatta arbetet med framtagande av detaljplaner för 
planområdet. 

7.4 En förutsättning för att öppna upp Assurs väg för allmän trafik, är att en gång-och cykelbana 
anläggs mellan den befintliga banan vid Bro kyrka och programområde Klockaren. 

7.5 Va-enheten ser inget hinder för att ansluta till vatten och avlopp men de föreslagna 
anslutningspunktema i programförslaget verkar inte var de mest optimala. Man måste veta mer 
om exempelvis fastighetsindelningar, höjder och om det eventuellt kan bli aktuellt med L TA-
anslutningar innan en bedömning kan ske. 

7.6 Överföringsledningar måste dras till båda programområdena över privat mark. Det kommer att 
behöva skrivas markupplåtelseavtal samt sökas ledningsrätt för de båda områdena. 

 

Kommentar 

7.1 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  

7.2 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  

7.3 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  

7.4 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt t noterar detta.  

7.5 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  

7.6 Enheten för samhällsutvecklingsprojekt noterar detta.  
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8 Bygg- och miljönämnden   inkom 2022-05-04 

8.1 Bygg-och miljönämnden framhåller vikten av att kommande planarbeten för områdena 
Klockaren och Härnevihage sker med hänsyn till skrivningen i antagen FÖP för Bro tätort att 
området mellan tätortsgränsen, Bro Mälarstad, Bro kyrka och golfbanan anges som 
utredningsområde. Syftet med detta är att säkerställa en lämplig användning av områdena söder 
om Ginnlögs väg genom att klarlägga det kommunala intresset för kulturmiljö i området, dess 
betydelse i övrigt för Bro samhälle vad gäller till exempel ekosystemtjänster samt eventuella 
önskemål om framtida tillkommande bebyggelse. Nämnden överlämnar som yttrande härutöver 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse gällande planprogram för Klockaren och 
Härnevihage. 

8.2 Inom närliggande fastigheter Härnevi 1:71 och Brogård 4:1 finns potentiell förorenad mark 
strax intill Brobäcken. Brobäcken har avrinning mot Brogård 1:88 och inom fastigheten 
Brogård 4:1 fanns tidigare en vinylfabrik. 

8.3 Det har vid fältundersökning visat sig att gamla vinylskivor med mera har dumpats i 
skogsområdet intill Brobäcken vilket misstänks komma från vinylfabriken som tidigare låg 
inom Brogård 4:1. Det är i dagsläget osäkert om de eventuella föroreningarna färdas hela vägen 
ner till planerade byggnationer på Klockaren och Härnevihage, men det är bra om ansvariga har 
kännedom om detta. Provtagning är planerad 30 Mars 2022. För mer information kan 
provtagningsplats, med blå markering, studeras i bifogat dokument till denna skrivelse. I övrigt 
har Miljö- och livsmedelsenheten inget mer att erinra gällande planförslaget på Klockaren och 
Härnevihage enligt inkomna uppgifter. 

8.4 Miljö- och livsmedelsenheten bedömer att en kontroll av provtagningen och eventuella åtgärder 
vid föroreningsrisk ska vidtas innan byggnation i området påbörjas. 

8.5 I övrigt har Miljö- och livsmedelsenheten inget mer att erinra gällande planförslaget på 
Klockaren och Härnevihage enligt inkomna uppgifter.  

8.6 I FÖP för Bro beslutad 2022 omnämns områdena som pågående planprojekt och anknyter till 
omkringliggande planerade åtgärder. Bygglovsenheten bedömer att programmet är i linje med 
kommunens översiktliga vilja. Bygglovsenheten bedömer att det är viktigt att landskapsbilden i 
området beaktas vid utredning av lämplig totalhöjd och färgsättning för tillkommande 
bebyggelse. Riksintresset för kulturmiljövården är utsläckt i området men landskapets karaktär 
innebär fortsatt ett kommunalt intresse för kulturmiljövård med alléer och det öppna landskapet. 

8.7 Bygglovsenheten bedömer det som lämpligt att de två områdena sedan hanteras i egna 
planprojekt då det förekommer skillnader i områdenas förutsättningar. 

8.8 Trafiksäkerheten kan påverkas av tillkommande bostadsbebyggelse i närhet till Ginnlögs väg 
och detta kommer att ställa krav på anpassning av trafikens hastighet och utformning. Det är en 
viktig aspekt att ta med i fortsatt planering. 

8.9 Bygglovsenheten bedömer att det är klokt att avstå en ytterligare utbredning med område C och 
D i programmet. 

Kommentar 

8.1 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

8.2 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta.  

8.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta och vill gärna ta del av resultaten från den 
planerade provtagningen.  
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8.4 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta och tar vidare det i detaljplaneprocess och 
projekteringen. 

8.5 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

8.6 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

8.7 Nuvarande förslag är att de båda detaljplanerna hanteras separat. 

8.8  Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

8.9 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

 

 

Övriga remissinstanser 
 

9 Vattenfall Eldistribution AB  inkom 2022-03-02 

9.1  Vattenfall Eldistribution AB har ingen elnätanläggning inom område för aktuellt planområde 
eller inom dess direkta närområde och har därmed inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar 

9.1 Kommunen noterar detta.   

 

10 Skogsstyrelsen  inkom 2022-03-03 

10.1 Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken, gällande 
skogliga åtgärder på skogsmark. Verksamhet rörande detaljplanläggning är inte att betrakta som 
skogsbruksåtgärd, varför Skogsstyrelsen inte har några synpunkter. 

Kommentar  

10.1 Kommunen noterar detta.   

 

11 Käppalaförbundet  inkom 2022-03-17 

11.1 Käppalaförbundet har tagit del av förslag till rubricerat planprogram i Upplands-Bro kommun. 
Förbundet har inga anläggningar i området som kan påverkas av den föreslagna planen. Se 
gärna over sidnumreringen i planprogrammet. Förbundet har i övrigt inga synpunkter. 

Kommentar  

11.1 Kommunen noterar detta.   

 

12 Upplands-Bro Villaägarförening inkom 2022-03-21 

12.1 Vi har tidigare framfört att bebyggelsen inom Bro-Gårdstaden är alltför tät med tanke på den 
känsliga landsbyggdmiljö som kännetecknar Bro glesbyggd därför är det här planförslaget ett 
steg i rätt riktning. Vi ställer oss positiva till planförslaget för Klockaren med tanke på att det 
inom Klockaren föreslås byggande av friliggande småhus, parhus, korta radhus och 
kedjehuslängor samt små flerbostadshus med villakaraktär. 

12.2 I en rapport från Boverket, Rapport 2014:24, sägs att minst hälften av de tillfrågade (5000 
personer) vill bo i någon form av småhus, oavsett i vilken region de helst vill bo i. Bland de som 
helst vill bo i Stockholm är det 6 av 10 som vill bo i småhus. Över 70 % i åldern 25-49 år ville 
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helst bo i småhus, över 60 % i åldern 50-65 år enligt en undersökning gjord av SEB, Demoskop 
2019. Det är vår absoluta uppfattning att kommunen ska styra boendet mot byggandet av 
småhus i olika former när det är så tydligt att befolkningen i aktiv ålder helst bor i småhus. 

12.3 Mot den bakgrunden tycker vi inte att det förslag som finns för Härnevihage är lämpligt. Enligt 
planförslaget föreslås ett naturnära ”stadsmiljö” med inslag av lokal odling och kretslopp. Från 
bebyggelsen i Bro-Gårdstaden förstår vi vad kommunen faktiskt menar med ”stadsmiljö” och 
rekommenderar av den anledningen samma typ av bebyggelse som planförslaget anger för 
Klockaren. 

12.4 Vi ser dock att det är "olyckligt" att det byggs så många olika boendeöar i kommunen. Det här 
sättet att utveckla samhället skapar små respektive stora problem när det gäller 
persontransporter till och från skolor, arbetsplatser och handel. Avståndet mellan bostad och 
skolor/centrum/ pendeltågsstation gör också att det sociala livet för barn/ungdomar, vuxna och 
pensionärer försvåras. Det kommer att bli svårt att bedriva fritidsaktiviteter i form av idrott, 
kultur och verksamhet för äldre Resor till och från sjukvård i olika former försvåras. Den 
samlade politiken i kommunen måste se till att det byggs lokaler för närhandel av livsmedel och 
samlingslokaler för föreningsverksamhet för ung och gammal. Om utbyggnaden av bostäder 
fortsätter att ske i form av öar måste kommunen verka för att få en frekvent sammanbindande 
busstrafik införs mellan centrum och öarna. Vi ser att det saknas planering för detta. 

12.5 Samtlig planerad nybyggnation av bostäder, lokalservice, förenings/kulturlokaler, gångstigar 
och vägar ska analyseras av kriminologer i samverkan med tjänstemän kommunen för att 
utveckla strategier i kommande bostadsutveckling för förebygga framtida brott. 

Kommentar 

12.1 Kommunen noterar detta.   

12.2 Kommunen noterar detta.  

12.3 I ansökan till planuppdrag beskrivs området Härnevihage att bebyggas med ”småskalig, 
naturnära stadsmiljö men inslag av lokal odling och kretslopp” vilket beskrivs i 
planprogrammet s.7. Detta har reviderats under planprogramprocessen. I Planprogrammet s. 
33 föreslås området Härnevihage byggas med varierande hustyper av småstadskaraktär i en 
skala som knyter an till befintlig bebyggelse i centrala Bro. Området är ca 5,5 ha stort och 
med en täthet om ca 35-50 bostäder/ha bedöms området rymma ca 200-250 bostäder. Som 
jämförelse är tätheten i Bro trädgårdsstad 70 lgh/ ha. 

12.4 Kommunen noterar detta 

12.5 Kommunen noterar detta.  

 

13 E.ON Energiinfrastruktur  inkom 2022-03-21 

13.1 E.ON Energiinfrastruktur AB (fd E.ON Värme Sverige AB) har en viktig huvudledning för hela 
nordvästra Stockholm i utkanten av aktuell fastighet. Grovt beskrivet angränsar 
fjärrvärmeledningen mot Ginnlögs väg och SL tågdepå. Denna ledning måste beaktas och kan 
inte flyttas.Vi har idag ingen möjlighet att leverera fjärrvärme till området då befintlig ledning 
är transitledning och ej påkopplingsbar. Dock bistår vi gärna med andra energilösningar vid 
behov. E.ON lämnar kontaktuppgifter för fortsatt kommunikation.  

Kommentar  

13.1 Kommunen noterar detta.  

 

14 Region Stockholm  inkom 2022-03-22 
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14.1 Region Stockholm konstaterar att föreslagna utvecklingsområden ligger inom utpekat område 
för primärt bebyggelseläge enligt RUFS 2050. De ligger utmed befintlig busslinje och inom en 
kilometer från Bro station, vilket ger goda förutsättningar för att resa kollektivt.  

14.2 Region Stockholm vill påtala vikten av att tidigt och genom hela planprocessen beakta 
förutsättningarna för cykel och gång, för att täcka in ett perspektiv av hela resan. Region 
Stockholm anser att den fortsatta utvecklingen av planområdena ska utgå från förhållningssätten 
till primära bebyggelselägen enligt RUFS 2050. 

14.3  Region Stockholm vill påtala vikten av att det gröna svaga sambandet genom området beaktas 
och att framtagande av förbättringsåtgärder som kan stärka sambandets funktion är en 
utgångspunkt i det fortsatta planarbetet. 

14.4  Det är viktigt att efterföljande planeringen följer Region Stockholms Riktlinjer Utformning av 
infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiGata-Buss), längs de sträckor där busstrafik berörs. 
Region Stockholmstrafikförvaltning förutsätts delta i alla tidiga dialoger som berör 
kollektivtrafikens planering och förutsättningar, särskilt i frågor som rör framkomlighet och 
möjlighet till trafikering, för bästa möjliga slutresultat 

Kommentar  

14.1 Kommunen noterar detta.   

14.2 Kommunen noterat detta.  

14.3 Kommunen noterar detta. 

14.4 Kommunen noterar detta. 

 

15 Svenska kraftnät inkom 2022-03-23 

15.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Vi har i dagsläget inga 
anläggningar eller intressen som berörs i det aktuella området och har därför inga synpunkter på 
rubricerad remiss. Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss via 
registrator@svk.se. Ange ärendenummer Svk 2022/609. För övergripande information rörande 
Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för el hänvisar vi till 
Systemutvecklingsplan 2022-2031 på vår webbplats, www.svk.se 

 

Kommentar  

15.1 Kommunen noterar detta.   

 

 

16 E.on inkom 2022-03-25 

16.1 E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar enligt ovan rubricerat 
ärende och konstaterar att området berör vårt koncessionsområde för elnät. Inom 
programområdet kommer problemet med kapacitetsbristen inom regionen att påverka 
kommande anslutningar, ny fördelningsstation är planerad och kommer troligtvis också vara en 
förutsättning för att kunna ansluta ny bebyggelse, nya anslutningar kan göras men i begränsad 
omfattning. 

Kommentar  

16.1 Kommunen noterar detta. 
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17 Skanova inkom 2022-03-25 

17.1 Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så 
långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan ledningarna 
skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. Kontakta 
https://www.ledningskollen.se. Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 

 

Kommentar  

17.1 Kommunen noterar detta. 

 

 

18 Naturskyddsföreningen Upplands-Bro  inkom 2022-03-27 

 
18.1 Naturskyddsföreningen saknar beskrivning av hur områden med generellt biotopskydd och 

naturvärdesobjekt av naturvårdsklass 2 och 3 ska skyddas/bevaras eller kompenseras. Se 
kommunens naturvärdesinventering! 

18.2 Vi anser att planprogrammet ska redovisa hur hänsyn tas till naturvärdesinventeringen och hur 
man kommer att bevara naturvårdsarter i naturvårdsklass 2 och hur naturvårdsarter klass 3 ska 
bevaras eller kompenseras. 

18.3 Området Klockaren: Kommunens naturvärdesinventering visar att det finns odlingsrösen. De 
har generellt skydd och kan eventuellt hysa ormar som är fridlysta. Naturskyddsföreningen 
saknar beskrivning av hur områden med generellt biotopskydd och naturvärdesobjekt av 
naturvårdsklass 2 ska bevaras och hur naturvärdesobjekt av naturvårdsklass 3 ska bevaras eller 
kompenseras. 

18.4 Området Härnevihage: Enligt naturvärdesinventeringen är området en artrikt i miljö för fåglar 
och häckmiljö för flera rödlistade arter och det förekommer naturvårdsarter i naturvårdsklass 2. 
Naturskyddsföreningen anser, liksom kommunens naturvärdesinventering och 
Naturvårdsverket, att områden med naturvårdsklass 2 bör bevaras. 

Kommentar 

18.1 Kompensationsåtgärder för fågellivet och andra naturvärdesobjekt ska utredas vidare under 
planarbetet.  

18.2 Detta är inte något som kan svaras på nu men det ska göras i kommande detaljplanearbete. 

18.3 Även detta kommer undersökas vidare i planprocessen. När planprocessen fortgår kommer 
diskussion kring bevaring och kompensation kunna diskuteras i mer detalj.  

18.4 Kommunen noterar detta.  

 

 

 Fastighetsägare 
19 Privatperson 1 del 1 av 2  inkom 2022-02-28 

19.1 Synpunkter gäller delområde Klockaren.  
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19.2 Det stora och omfattande arbetet som i övrigt görs att bygga ett Bro mälarstrand upplevs som 
viktigt för kommunen och bra för Bro i sin helhet.  

19.3 Satellitbilden i planprogrammet visar inte hur det ser ut i dagsläget. Grönområden finns inte 
kvar och är bebyggt i området Tegelhagen. Utbyggnad av Tegelhagen påverkar om det 
fortfarande finns djurliv och naturvårdsarterna i det området.  

19.4 Hen upplever att den miljö, känsla och trygghet man vill skapa i området lätt kommer att 
försvinna om man skulle ta bort det sista närliggande lilla fältet som fortfarande finns kvar. Den 
frihetskänslan som gjorde att man ville flytta till området kommer att försvinna om det byggs 
ytterligare i området utöver det enorma byggarbetet som redan sker.  

19.5  I området Klockaren leker barn som bor invid och förskolan använder området för 
utomhusaktivitet.  

19.6 Hen har bifogat en bild där golfområdet är markerat i rött och poängterar att hela området är 
inhägnat och inte går att beträda för de som bor i området väster om golfbanan. Det gör att man 
blir utestängd från den miljön om man bor i området och att det inte finns så mycket ställen att 
vara utomhus om man vill komma utanför bygga områden.  

19.7 I bilagan om områdesanalys för bostäder gjordes fältbesöket 2017. Det var långt innan det har 
börjats byggas så mycket, så det djurlivet som fanns där Tegelhagen nu står har flyttats, och 
området Klockaren påverkar deras rörelsefrihet och chansen att de försvinner helt. 

19.8 I skogsön öster om Klockaren finns en form av åtelplats och jakttorn som gör det en otrygg 
miljö för barn att leka i.  

19.9 Slutligen vill hen få sagt att de inte vill att det ska byggas i området klockaren om inte för 
möjligheten för djurliv att röra sig, så för oss boende i området då vi har lite orörd miljö att vara 
på eller för våra barn att leka fritt på. 

 

Kommentar 

19.1 Kommunen noterar detta.  

19.2 Kommunen noterar detta. 

19.3 I kommande arbeten i detaljplaneprocessen kommer det tydliggöras att grönområdet väster 
om Klockaren är bostadsområdet Tegelhagen.  

19.4 Ytorna och volymerna för bostadsbygge på delområdena i planprogrammet är på en mycket 
mindre skala än området Tegelhagen. Det kommer finnas en grönkorridor mellan Tegelhagen 
och Klockaren och dessa två bostadsområden kommer inte byggas för tätt inpå varandra.  

19.5 Planen är att behålla en yta norr om Assurs väg som kan fortsätta användas av barn och 
förskolan.  

19.6 Kommunen noterar detta. 

19.7 Arbetet att tå fram planprogrammet har pågått under flera år och är inte uppdaterade med 
senaste utbyggnader i Tegelhagen. I kommande detaljplaneprocessen för både områden 
kommer uppdaterade handlingar tas fram.  

19.8 Kommunen noterar detta. 

19.9 Kommunen noterar detta.  

 

20 Privatperson 1 del 2 av 2 inkom 2022-03-27 
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20.1 Hen frågar att det inte byggs in området Klockaren. Hen har precis flytta in i huset intill som har 
valts med stor omsorg på grund av läget mot det öppna fältet. Hen har även väntat längre och 
betalat mer för detta läge. Hen tycker därför att det är tråkigt att det kommer byggas så nära 
husets baksida. Hen har även frågor nedan:  

20.2 Hur sannolikt är det att det kommer byggas i området? 

20.3 När vet kommunen om man ska bygga? 

20.4 När kan man överklaga? 

20.5 När förväntas byggarbetet starta (om ni väl bygger)? 

20.6 Kan ni inte bygga i området Härnevihage istället så det inte stör invid där folk bor nu? 

Kommentar 

20.1 Kommunen noterar detta. 

20.2 Frågorna är svår att svara på då det är väldigt tidigt i planprocessen. Många faktorer såsom 
förhållanden på plats, politisk vilja, resursfördelning, byggherre, och synpunkter påverkar. 
Med det sagt är ett planprogram första steget för att något kan bebyggas i området.  

20.3 Man kan enbart börja byggprocessen när en plan fått laga kraft. När eller om detta sker går 
inte att svara på i nuläget.  

20.4 Den som vill överklaga måste senast innan granskning tiden har gått ut ha lämnat skriftliga 
synpunkter som kommunen inte tillgodosett i detaljplanen. När politikerna har fattat beslut om 
att anta en detaljplan så finns möjlighet att överklaga. Man har tre veckor på sig efter att 
beslutet har fattats och kungjorts på kommunens anslagstavla. 

20.5 Den här frågan går inte heller att svara på så tidigt i planprocessen. En tidplan kommer i 
nästa skede av planprocessen.  

20.6 Kommunen kommer dela upp områdena Klockaren och Härnevihage i två olika detaljplaner 
som kommer prövas i detaljplaneprocessen.  

 

 

21 Privatperson 2 inkom 22-02-28 

21.1 Satellitbilden i planprogrammet stämmer inte överens med verkligen och är ett gammalt foto. I 
dagsläget är området Tegelhagen byggt.  

21.2 Det sker stor byggnation i området Tegelhagen. Det tycker hen är fint och att det kommer bli 
toppen när det är klart och går hela vägen ner till Mälaren.  

21.3 Ett till bygge på området Klockaren gör hen ledsen då de i dagsläget går promenader dagligen 
runt området ’Klockaren’. Promenader i naturen är en av anledningarna till att man valde att 
flytta till området.  

21.4 Naturen pär otroligt värdefull för de människor och djur som bor i området. Barn använder 
området Klockaren idag för att leka och gå på utflykter, och naturen bidrar till biologisk 
mångfald. 

21.5 Hen har förståelse för att kommunen växer och att det behövs nya bostäder men tror att genom 
att bevara en del av naturen och grönområden kommer det göra området mer attraktivt och 
exklusivt.  

21.6 Om vetskapen hade funnits att huset som de köpt skulle bli inbyggt hade de inte köpt och 
uppskattar verkligen utsikten de har nu.  

 



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : Samrådsredogörelse_Planprogram_Klockaren Härnevihage_rev 220523

19(21) 

 
 

Planprogram för Klockaren och Härnevihage, nr 13702 Samrådsredogörelse del 1 

Kommentar 

21.1 I kommande arbeten i detaljplaneprocessen kommer det tydliggöras att grönområdet väster 
om Klockaren är ett bostadsområde Tegelhagen.  

21.2 Kommunen noterar detta.   

21.3 I planprogrammet beskrivs det att man vill behålla en öppen grönyta norr om Assurs väg som 
kan fortsätta användas av barn, förskolan och de som vill promenera genom området. 
Ambitionen att skapa fler gångstråk genom områdena Klockaren och Härnevihage. 

21.4 Kommunen noterar detta 

21.5 Kommunen noterar detta 

21.6 Kommunen noterar detta 

 

22 Privatperson 3  inkom 2022-03-11 

22.1 Synpunkter beror programområdet Klockaren som hen ställer sig negativt till.  

22.2 Närheten till naturen och utsikten bakom huset det lugn och stillhet det sprider var anledningar 
till att bo där de gör. Det är något som borde tas vara på, likaså närhet till naturen. Det är även 
något som Bro ska sikta på och anamma. En artikel bifogades i yttrandet med citat som berättar 
om vikten med natur i våra liv.  

22.3 Närhet till natur är väldigt populärt bland barnfamiljer och de tror att det är den typ av invånare 
Bro är ute efter. Hen beskriver att de inte vill bo i en betongdjungel.  

22.4 Rådjur, vildsvin, ekorrar, större fåglar är en del av en mängd djur som har setts på området 
Klockaren och det poängterar att det verkar vara ett uppskattat område för naturens djur.  

22.5 De beskriver att de uppskattar att Bro utvecklas och tycker att det är kul att det byggs, men inte 
på deras baksida och på den sista naturbiten i området.  

Kommentar  

22.1 Kommunen noterar detta. 

22.2 Kommunen noterar detta  

22.3 Kommunen noterar detta.  

22.4 Kommunen noterar detta.  

22.5 Kommunen noterar detta.  

 

23 Svenska kyrkan Bro församling  inkom 2022-03-30 

23.1 Bro församling välkomnar bebyggelse i kyrkans närhet då vi kan förvänta oss fler kyrkobe-
sökare och deltagare i församlingens olika aktiviteter vilka kan finna ro i vår vackra kyrko-
gårdsmiljö. Det är vår förhoppning att de nya invånarna ska ta del av den historia som om-rådet 
kan berätta för oss, men även söka ro och tid för kontemplation i den vackra kyrko-gårdsmiljön. 

23.2 Bro kyrka med omgivning utgör den äldsta delen i samhället Bro och församlingen ser 
gärna att platsens karaktär behålls i så stor utsträckning som möjligt. 

23.3 Under byggnationen av Klockaren kommer en hel del tung trafik att gå förbi kyrkan på 
Assurs väg, varför det är viktigt att vägkorsningen vid Bro kyrka blir en säker miljö. 
Trafiken i korsningen går åt både höger och vänster och för att undvika incidenter föreslår 
vi en hastig-hetsbegränsning på 30km/tim. vid vägskälet Assurs väg/Brogårdsvägen under 
byggnations-tiden. 
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23.4 Det är svårt att avgöra från bildmaterialet hur nära bebyggelsen vid Klockaren kommer 
klock-stapeln. Vi önskar att avståndet mellan bebyggelse och klockstapel ökas och att 
bebyggelsen avskärmas från klockstapelområdet med en häck eller dylikt. 

23.5 Det vore tacknämligt om en skalenlig modell av bebyggelsen kunde presenteras så att det 
blir tydligare hur bebyggelsen i Klockaren förhåller sig till klockstapeln. 

23.6 Kyrkogården är en plats för kontemplation och eftertanke och den hävdvunna utsikten bör 
därför inte störas av alltför närgången och hög bebyggelse. Trots avståndet kommer 
området Härnevihage att förändra siktlinjen från den nyare delen av kyrkogården mot Bro 
samhälle. Området kommer dessutom att ligga på jordbruksmark. Med tanke på rådande 
världsläge är det en hållbar strategi att spara på jordbruksmark som skulle kunna odlas i 
framtiden. 

23.7 En eventuell byggnation av området gör att det för alltid kommer att försvinna odlingsbar 
jord, varför vi föreslår att eventuell byggnation av området förs på framtiden. 

23.8 Härnevihage har också högt naturvärde, enligt naturvärdesinventeringen har det 
naturvärdes-klass 2 Det är förvånande att man valt att bebygga ett område med 
naturvärdeklass 2, då det i naturvärdesinventeringen anges att områden med naturvärdeklass 
1 och 2 inte skall bebyggas. 

Kommentar  

23.1 Kommunen noterar detta.   

23.2 Kommunen noterar detta.   

23.3 Kommunen noterar detta.   

23.4 Detta är inte något som vi kan svara på nu men vi kommer förtydliga senare i 
detaljplaneprocessen hur den nya bebyggelsen förhåller dig till Klockstapeln.  

23.5 Kommunen tackar för idén och noterar att det är något som kan göras i det nästa skedet i 
processen, detaljplanesamrådet. Hur bebyggelsen förhåller sig till klockstapeln är viktigt.  

23.6 Kommunen noterar detta.   

23.7 Kommunen noterar detta.   

23.8 Kommunen noterar detta.   

 

 
Privatpersoner och övriga 
 

24 Privatperson 4  inkom 2022-03-13 

24.1 Hen tycker att det inte borde byggas mer i Bro nu och att det inte behövs byggas i vartenda 
grönområde bara för att det finns möjlighet till det.  

24.2 De som bor i Bro har valt det för närheten till naturen. Det är viktigt att bevara naturen eftersom 
det är det som gör Bro attraktivt.   

24.3 Hen tycker att om det måste byggas, så ska det inte finnas fler hyresområden och att man borde 
ta hand om de som redan finns istället.  

 

Kommentar 
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Planprogram för Klockaren och Härnevihage, nr 13702 Samrådsredogörelse del 1 

24.1 Kommunen noterar detta.  

24.2 Kommunen noterar detta.  

24.3 Kommunen noterar detta.  

 

 
Resultat av samrådet 
Ändringar i planprogrammet 

Planprogrammet har inte ändrats efter samrådet.  

 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet.  

 

Materialet går att beställa från kommunens enhet för Samhällsutvecklingsprojekt. 

 

 

Upprättad 2022-04-25 och reviderad 2022-05-23 av 

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt 

 

 

Jonas Uebel    Claudia Wikse Barrow  Joakim Olsson Syväluoma 

Enhetschef    Planarkitekt    Projektledare exploatering 



33 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena - KS 18/0120-57 Godkännande av planprogram för Klockaren Härnevihage samt planuppdrag för områdena : Samrådsredogörelse_Planprogram_Klockaren Härnevihage_rev 220523

1 (4)
PROGRAMYTTRANDE

Enheten för bostäder och fysisk planering
Sofie Norrgård

Datum
2022-04-14

Beteckning
402-0370-2022

Upplands-Bro kommun
Dnr KS 18/0120
kommunstyrelsen@upplands-bro.se  

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen  Stockholm
Box 22067
104 22  Stockholm

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Planprogram för Klockaren och Härnevihage (delar av 
Brogård 1:88), i Upplands-Bro kommun

Bakgrund
Upplands-Bro kommun har översänt förslag till planprogram, upprättat i februari 
2022, till Länsstyrelsen för samråd. Syftet med planprogrammet är att studera 
möjlig utbyggnad av bostadsbebyggelse med trafikstruktur för områdena 
Klockaren och Härnevihage. Området Klockaren föreslås innehålla cirka 100 
bostäder, med småskalig bebyggelse. Området Härnevihage föreslås bebyggas 
med cirka 200-250 bostäder med småhusbebyggelse. Programmet anger riktlinjer 
för framtagande av kommande detaljplanering inom dessa områden.

Länsstyrelsen lämnar synpunkter på förslaget utifrån innehållet i 5 kap. 14 § plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsens bedömning
Inför kommande detaljplanering behöver kommunen särskilt beakta 
miljökvalitetsnormer för vatten, buller, översvämningsrisk och geotekniska risker.

Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till riksintresse 
Mälaren med öar och stränder, kulturmiljö och transporter med farligt gods. 
Vidare lämnar Länsstyrelsen synpunkter på planens genomförbarhet avseende 
fornlämningar, naturmiljö, biotopskydd och artskydd.  

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen senare har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL vid detaljplaneskedet.

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Aktuella områden avvattnas till vattenförekomsten Mälaren-Görväln via 
Brobäcken som mynnar i Natura 2000 området Broviken (SE0110130). Broviken 
är ett så kallat vattenanknutet Natura 2000-område, vilket innebär att dess 
bevarandemål samtidigt är miljökvalitetsnormer för vatten. Bevarandemålet för 
Broviken är gynnsam bevarandestatus för naturtypen 3150 Naturligt näringsrika 
sjöar. Vad som kännetecknar gynnsam bevarandestatus definieras i 
bevarandeplanen för området1.

1 https://nvpub.vic-metria.nu/handlingar/rest/dokument/257233 
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Beteckning
402-0370-2022

Mälaren-Görväln har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Flera kvalitetsfaktorer är klassificerade i den sämsta statusklassen vilket innebär 
att koncentrationen av dessa ämnen inte får öka ytterligare. Det gäller koppar, 
PFOS, PBDE, kvicksilver, antracen, kadmium, bly och tbt. Hanteringen av 
dagvattnet behöver anpassas i kommande detaljplanering så att belastningen av 
dessa ämnen inte ökar. De övergripande dagvattenlösningar som föreslås i 
programmet har goda förutsättningar att uppfylla detta mål, men det är viktigt att 
dagvattenhanteringen utreds utförligt i kommande detaljplanering så att målet kan 
nås. Kommunen behöver även ta hänsyn till den kumulativa påverkan på 
recipenten, då omkringliggande detaljplaner (bland annat Trädgårdsstaden) 
riskerar att öka belastningen. 

Vi vill också upplysa om att från och med den 22 december 2021 gäller nya 
föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster varför uppgifterna om 
ekologisk status, kemisk status och miljökvalitetsnormer är inaktuella (se 
https://viss.lansstyrelsen.se/). En skillnad mot tidigare är att miljökvalitetsnormen 
nu kan skilja sig åt mellan olika kvalitetsfaktorer och påverkanstryck för samma 
vattenförekomst. Det möjliggör att de kvalitetsfaktorer som är svåra att förbättra 
till det ursprungliga målåret (2015) kan medges en tidsfrist eller få mindre stränga 
krav. Kommunen behöver visa hur planen påverkar möjligheten att följa samtliga 
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster.

Hälsa och säkerhet 
Buller
I planprogrammet redovisas Ginnlögs väg och Mälarbanan som de aktuella 
bullerkällorna för områdena. I programområdet Härnevihage föreslås stadsradhus 
i tre våningar närmst Ginnlögs väg. Dessa föreslås utformas som u-formade 
kvarter för att skydda mot trafikbullret. Inför kommande detaljplanering behöver 
kommunen särskilt beakta utformningen av kvarterens hörn så att samtliga 
lägenheter får tillgång till en tyst sida där minst hälften av boningsrummen är 
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids.   

Inför kommande detaljplanering behöver kommunen även beakta eventuell 
bulleralstring från Bro pendeltågsstation, befintliga idrottsplatser och intilliggande 
verksamhetsområden.  

Översvämningsrisk till följd av skyfall
Med föreslagen bebyggelse kommer andelen hårdgjord yta att öka. Inom 
programområdet Klockaren finns en höjdrygg i öst-västlig riktning vilket medför 
att avrinningsstråken för planområdet rinner mot befintliga vägar och golfbanan. 
Programområdet Härnevihage angränsar till en dagvattendamm och Brobäcken. 
När avrinningsvägar och infiltrationsmöjligheter förändras behöver kommunen 
beakta översvämningsrisker både inom och utanför planområdet. Kommunen 
behöver säkerställa att ny bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada i 
omgivning vid ett 100-årsregn med klimatfaktor. 
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Kommunen behöver även säkerställa framkomligheten för utryckningsfordon till 
och inom planområdet. För mer information se Länsstyrelsens Rekommendationer 
för översvämning till följd av skyfall. De åtgärder som kommunen bedömer som 
nödvändiga ska beskrivas i planbeskrivningar samt, om möjligt, säkerställs med 
planbestämmelser.

Geotekniska risker
Enligt SGU:s karta över aktsamhetsområden finns risk för skred inom båda 
programområdena. Utrednings-PM geoteknik (Structor, 2021-09-30) har också 
identifierat att Brobäckens slänter är relativt instabila och erosionskänsliga. Inför 
kommande detaljplanering behöver kommunen utreda och bedöma stabiliteten i 
området och de geotekniska riskerna. Riskerna ska även bedömas utifrån ett 
förändrat klimat.

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL
Mälaren med öar och strandområden, enligt 4 kap. 1 och 2 §§ MB 
Programområdena (Klockarbacka och Härnevihage) ligger båda inom riksintresse 
för Mälarens öar och strandområden enligt 4 kap. 1 och 2§§ Miljöbalken (MB). 
Syftet med bestämmelserna är att skydda de betydelsefulla natur- och 
kulturvärdena så att dessa inte går förlorade genom olika typer av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Enligt bestämmelserna i MB 
utgör inte riksintresset ett hinder för exempelvis utvecklingen av befintliga 
tätorter. 

I den fördjupande översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016) ingår 
planområdena i ett område som är markerat för ”Rekreation, natur- och 
kulturvärden”. I den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för Bro (FÖP 
Bro 2040) ingår de aktuella områdena i den nya tätortsavgränsningen. Kommunen 
bör förtydliga programhandlingarna med vilken avgränsning som är aktuell för att 
bedöma förslagens eventuella påverkan på riksintresset Mälarens öar och 
strandområden.  

Kulturmiljö
Inför framtagandet av planprogrammet har rapporten Antikvariska synpunkter på 
förslag till bebyggelseområden inom riksintresset Bro tagits fram (Arendus 2018). 
När rapporten togs fram ingick områdena inom riksintresse kulturmiljö för Bro, 
vilket inte längre är aktuellt. Även om programområdena inte längre ingår i ett 
riksintresseområde för kulturmiljö är det fortsatt viktigt att kommunen i den 
efterföljande planeringen tar hänsyn till förslagens påverkan på lokala natur- och 
kulturvärden på platsen. Kommunen bör därför ta fram en uppdaterad analys inför 
kommande detaljplanering.  

Transporter med farligt gods
Aktuella områden ligger söder om Mälarbanan där det transporteras farligt gods. 
Enligt Länsstyrelsens rekommendationer ska risker med transporter av farligt 
gods beaktas inom 150 meter från väg och järnväg. Programområdet Härnevihage 
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ligger drygt 150 meter från Mälarbanan. När avstånd till riskkällor är i närheten av 
skyddsavstånden enligt Länsstyrelsens rekommendationer och riktlinjer kan 
kommunen med fördel i kommande detaljplanearbete beskriva riskkällan eller 
ange vilken riskkälla som finns. Se Länsstyrelsens Riktlinjer för planläggning 
intill vägar och järnvägar där det transporteras transporter med farligt gods. 

Övriga synpunkter av betydelse för planens genomförbarhet
Fornlämningar
Omkring området Klockaren finns fler kända fornlämningar i form av gravfält och 
ensamliggande gravar. Länsstyrelsen bedömer att det krävs en arkeologisk 
utredning enligt 2 kapitlet 11§ kulturmiljölagen inom programområdet Klockaren. 
Kontakt bör därför tas med Länsstyrelsens enhet för investeringsstöd och 
kulturmiljö i ett tidigt skede av planprocessen. 

Naturvärden
Programområdena ligger inom Görvälnkilen. Planerad bebyggelse kan försvaga 
det redan svaga gröna sambandet. Eventuell negativ påverkan på kilen bör 
kompenseras genom åtgärder som kan upprätthålla sambandets funktion. 

Biotopskydd
Kommunen behöver i det fortsatta arbetet beakta eventuella biotopskyddande 
åkerholmar, stenrösen och alléer inom programområdena. 

Artskydd
Det framgår i naturvärdesinventeringen (Upplands-Bro, 2020-05-19) att området 
Härnevihage är häckmiljö för flera rödlistade arter. Kommunen behöver i det 
fortsatta arbetet beakta artskyddet, och bedöma bebyggelsens eventuella påverkan 
på fridlysta arter.

Medverkande i beslutet

Beslutet har fattats av enhetschef  med planhandläggare  
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också samordnare 

 medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Lina Wallenius 

Planarkitekt 

Enheten Samhällsutvecklingsprojekt  

+46 8-581 696 13 

lina.wallenius@upplands-bro.se 

2022-04-28 KS 21/0397  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på begäran om ändring av 
områdesbestämmelser för Storhagen 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag 

att ta fram förslag till upphävande av områdesbestämmelser för Storhagen. 

Sammanfattning 

I samband med avslag av en bygglovsansökan inom området Storhagen 

beslutade Bygg- och miljönämnden att begära att områdesbestämmelserna för 

området ändras. 

Ärendet behandlades i Samhällsbyggnadsutskottet den 16 mars 2022 men 

återremitterades med uppdrag till Samhällsbyggnadschefen att återkomma med 

ett förslag om upphävande av områdesbestämmelserna jämte en analys av 

konsekvenser.  

Det finns ett behov av att se över gällande planer. Samhällsbyggnadskontoret 

planerar en genomgång av gällande planer för att bedöma vilka planer som är i 

behov av renovering samt att en bedömning görs vilka områden som bör 

prioriteras. Genomgången kommer omfatta både storleken på byggrätten, 

andelen prickmark och uppmärksamma eventuella riskfrågor såsom 

översvämningsrisker samt ras och sked.  

För att kontoret ska kunna arbeta med renovering av detaljplaner krävs att det 

avsätts en budget för detta samt att ett sådant arbete prioriteras. 

Med tanke på intentionerna i återremissen föreslår kontoret att utskottet ger 

Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till upphävande av 

områdesbestämmelser för Storhagen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2022 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om återremiss den 16 mars 2022, § 

8 
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Ärendet 

Bakgrund 

I samband med avslag av en bygglovsansökan inom området Storhagen 

beslutade Bygg- och miljönämnden att begära att områdesbestämmelserna för 

området ändras. 

Byggrätten inom områdesbestämmelserna är 60 kvadratmeter huvudbyggnad 

samt 20 kvadratmeter för uthus. Det innebär att det är svårt att etablera 

permanentboende i området. 

Avvikelser från bestämmelserna har skett i området. Att det tidigare har 

beviljats avvikelser gör inte att avvikelser ska fortsätta ges. Bygg- och 

miljönämnden menar att det är rimligt att förutsättningarna för alla 

fastighetsägare i området klargörs, för att säkra likställighet för enskilda och 

hänsyn till allmänna intressen. Nämnden begär därför att Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott på enklaste sätt ändrar områdesbestämmelserna så att 

större byggrätter tillkommer. Det kan ske för området specifikt eller, om så är 

möjligt, generellt för äldre planer i omvandlingsområden 

Ärendet var uppe i Samhällsbyggnadsutskottet den 16 mars 2022. Utskottet 

beslutade då att återremittera ärendet med uppdrag till 

Samhällsbyggnadschefen att återkomma med ett förslag om upphävande av 

områdesbestämmelserna jämte en analys av konsekvenser. 

Konsekvenser av upphävande av områdesbestämmelser 

För att upphäva områdesbestämmelser måste en planbeskrivning och -karta 

upprättas och ett planförfarande med samråd och granskning användas på 

samma sätt som om en ny detaljplan hade tagits fram. Handlingarna är 

eventuellt mindre omfattande och processen kan eventuellt göras något enklare 

än vid en ändring av områdesbestämmelserna.  

Om kommunen upphäver områdesbestämmelserna uppstår ett planlöst läge. 

Det innebär att området inte längre omfattas av områdesbestämmelser. Om 

någon ansöker om bygglov för en större byggnad platsen behöver kommunen 

göra en bedömning av om åtgärden kan prövas med bygglov direkt eller om det 

kräves en ny detaljplan eller områdesbestämmelser. Det kan komma att krävas 

en detaljplan om det bedöms att det behövs ur helhetsperspektiv. 

Området omfattas av utökat strandskydd. Upphävande av 

områdesbestämmelserna påverkar inte detta. 

Konsekvenser av ändring av områdesbestämmelser 

En ändring av områdesbestämmelser måste fylla samma syfte som syftet i 

gällande områdesbestämmelser. Syftet i planbeskrivningen anges vara att 

bibehålla områdets användning för fritidsbebyggelse. Motiveringen till syftet är 
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att skydda Broängarna, behov av kommunalt vatten och avlopp och förbättring 

av vägar. 

Ändring av områdesbestämmelserna bedöms kunna göras inom gällande syfte 

men omfattningen på bebyggelsen kan inte öka alltför mycket för att syftet 

fortsättningsvis ska uppfyllas. Några fastigheter riskerar översvämning från 

Mälaren. Bestämmelser för att förhindra översvämning bör införas vid ändring 

av områdesbestämmelserna. 

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan bli aktuellt även om 

områdesbestämmelserna behålls. Området har stor risk för 

saltvatteninträngning, vilket kan påverka kvaliteten på vatten i enskilda 

brunnar. Området är med i kommunens VA-plan med utbyggnadsplan 2020-

2028 (benämns Ängsudden). 

Om avsikten är omvandling till permanent bebyggelse bör en detaljplan tas 

fram istället. Det finns inte stöd i PBL reglera byggnadsarea för andra hus än 

fritidshus i områdesbestämmelser. 

Översyn av gällande planer 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för informationen om behovet av att ändra 
områdesbestämmelserna. Det är bra att återkoppling sker om vilka planer som 

är omoderna och var efterfrågan om ändring finns. Det finns ett behov av att se 
över gällande planer, men i nuläget saknas resurser för att arbeta med detta. 
 

För närvarande finns cirka 220 gällande detaljplaner och områdesbestämmelser 

inom kommunen. Ungefär hälften av dem är framtagna enligt Byggnadslagen 

och resten enligt Plan- och bygglagen, dvs över 30 år gamla. Synen på planers 

utformning har förändrats mycket under åren både gällande storleken på 

byggrätt och hur bebyggelsen ska begränsas. Det finns därför ett stort antal 

planer som behöver ses över. De områden som har uppfattats om mest 

angelägna finns det uppdrag för och arbete med dessa planer pågår. Utöver 

detta finns det flera planer som uppmärksammas som föråldrade i samband 

med ansökningar om bygglov.  

Samhällsbyggnadskontoret planerar en genomgång av gällande planer för att 

bedöma vilka planer som är i behov av renovering samt att en bedömning görs 

vilka områden som bör prioriteras. Genomgången kommer att omfatta både 

storleken på byggrätten, andelen prickmark och uppmärksamma eventuella 

riskfrågor såsom översvämningsrisker samt ras och sked. Utredningen kommer 

belysa vilka planer som kan ändras och vilka som behöver ersättas. 

Genomgången är också kopplad till digitaliseringen av gällande planer.  

För att kontoret ska kunna arbeta med renovering av detaljplaner krävs att det 

avsätts en budget för detta. 
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Barnperspektiv 

Beslutet påverkar indirekt barns boendemiljö. Om områdesbestämmelserna inte 

ändras kan det innebära att de som vill bo inom området måste bo trängre, eller 

inte kan flytta dit.  

 

 

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

 

 

Bilagor 

Bygg- och miljönämndens beslut den 28 januari 2021, § 4  

Beslut sänds till 

 Click here to enter text. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (56)  
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§ 4 BYGG.2020.159 Ansökan om bygglov 
för nybyggnad av bostadshus, 
BROGÅRD 1:17, Laggaruddsvägen 10 

 Dnr BYGG.2020.159 

Beslut 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för en fortsatt 

samordnad hantering med ärende om strandskyddsdispens för 

fastigheten. 

2. Bygg- och miljönämnden begär hos Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott att områdesbestämmelserna för området 

Storhagen ändras, så att större byggrätter tillkommer. 

Motivering 

Bygg- och miljönämnden bedömer att bygglov för nybyggnad av bostadshus på 

fastigheten Brogård 1:17 kan ges med stöd av 9 kap. 31 c § PBL och i enlighet 

med nämndens tidigare beslut i området. Strandskyddsdispens krävs dock med 

hänsyn till den stora förändring som föreslagen åtgärd innebär. Gjord prövning 

av strandskyddsfrågan har dock utgått från att åtgärden anses strida mot 

områdesbestämmelserna, behöver därför kompletteras och kan därefter ligga 

till grund för en fortsatt samordnad hantering av ärendena. Det är dock rimligt 

att förutsättningarna för alla fastighetsägare i området klargörs, för att säkra 

likställighet för enskilda och hänsyn till allmänna intressen. Nämnden begär 

därför att Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott på enklaste sätt ändrar 

områdesbestämmelserna så att större byggrätter tillkommer. Det kan ske för 

området specifikt eller, om så är möjligt, generellt för äldre planer i 

omvandlingsområden. 

Sammanfattning 

Sökande har inkommit i första hand om förhandsbesked om att riva ett hus och 

bygga ett nytt bostadshus. Därefter har ansökan gjorts om till en 

bygglovsansökan i samråd med bygglovsavdelningen.  

Boverket gör bedömningen att det inte krävs rivningslov utanför detaljplan. Då 

åtgärden är belägen utanför detaljplan och det inte finns något rivningsförbud i 

områdesbestämmelserna krävs det inte rivningslov för att riva den befintliga 

byggnaden.  

Det inkomna förslaget är att bygga ett bostadshus på 208,1 kvadratmeter 

bruttoarea och 211,4 kvadratmeter byggnadsarea.  

Kontoret gör bedömningen att det inkomna förslaget avviker alldeles för 

mycket från områdesbestämmelserna för att kunna beviljas. En avvikelse på 
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247 %  från högsta tillåtna bruttoarea är inte förenligt med 

områdesbestämmelserna.  

Att det har beviljats avvikelser inom området senaste åren gör inte att 

avvikelser ska fortsätta behöva ges inom området. Varje ny ansökan är unik 

och ska prövas enligt dess förutsättningar. 

Med ovanstående föreslår kontoret att Bygg- och miljönämnden avslår 

förslaget då det inte uppfyller områdesbestämmelserna.  

Beslutsunderlag 

 Reviderad ansökan som inkom 2020-11-16 

 Nybyggnadskarta som inkom 2020-11-10 

 Plan- och sektionsriting som inkom 2020-11-10 

 Fasadritningar som inkom 2020-11-10 

 Yttrande miljö som inkom 2020-08-12 

 Skrivelse från sökande angående vatten och avlopp som inkom 2020-

11-13 

 Yttrande inför beslut från sökande som inkom 2020-12-03 

 Yttrande från Brogård 1:18 som inkom 2020-11-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

bostadshus då förslaget inte följer områdesbestämmelser enligt 9 kap 31 §, 

PBL. 

 

2 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 

Bygglovsprövning                  11 352 kr 

Kommunicering              2 838 kr 

Summa                                 14 190 kr 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Börje Wredén (L) lämnar följande förslag till beslut: 

1. Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet för en fortsatt 

samordnad hantering med ärende om strandskyddsdispens för 

fastigheten. 

2. Bygg- och miljönämnden begär hos Kommunstyrelsens 

Samhällsbyggnadsutskott att områdesbestämmelserna för området 

Storhagen ändras, så att större byggrätter tillkommer. 

Andreas Åström (M) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Jan Lannefelt (S) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Erik Karlsson (V) yrkar bifall till Börje Wredéns (L) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Börje Wredéns (L) 

förslag till beslut och finner bifall. 

Beslutet skickas till: 

 Samhällsbyggnadsutskottet 

 Samhällsbyggnadschef 
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