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Beslut om samråd - Detaljplan för Del av Tång 
2:5 m.fl., Kungsängen 

Förslag till beslut 

Detaljplaneförslaget för Del av Tång 2:5 m.fl. sänds ut för samråd enligt 

reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900). 

Sammanfattning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av lager- och 

logistikverksamhet inom del av Tång 2:5 m.fl. Syftet är också att säkra 

livsmiljöer för fladdermöss och en livskraftig population av vattensalamander 

inom planområdet samt säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Planområdet ligger i anslutning till Brunna verksamhetsområde och ligger 

utanför tätort men gränsar till tätorten Kungsängen. Planområdet är idag 

planlagt för golfbaneändamål och består av golfbanor, skog, grönytor samt 

dammar. Det förekommer fladdermöss och salamandrar inom planområdet som 

är skyddade av artskyddsförordningen. Området ligger delvis inom en grönkil. 

Den nya verksamheten kommer bestå av 18 m lagerbyggnader där en del 

utgörs av höglager om 33 m. Verksamheten kommer att medföra en ökning av 

trafik till och från planområdet. Den nya verksamheten kommer skapa ett 

betydande antal nya arbetstillfällen. 

Beslutsunderlag 

 Planbesked 1, KS den 5 december 2018, § 31 

 Planbesked 2, SBU den 28 augusti 2019, § 37 

 Denna tjänsteskrivelse, den 13 januari 2021  

 Plankarta, den 13 januari 2021  

 Planbeskrivning, den 15 januari 2021  

 Illustrationsplan, den 4 december 2020 

 Gestaltningsprogram, den 9 november 2020 

 Miljökonsekvensbeskrivning, den 13 januari 2021  

 ÖP 2010, Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2011, § 162 
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Ärendet 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav ICA Fastigheter (fastighetsägare) ett positivt planbesked 

i den 5 december år 2018. Ett nytt beslut avseende det befintliga planområdet, 

för att del av Tång 2:5 m.fl. och del av Tång S:1 tillkom, fattades efter att 

planbesked givits. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (SBU) 

beslutade om planuppdrag för Örnäs 1:22 m.fl. den 28 augusti 2019. 

Detaljplanen ändrade namn till Tång 2:5 i slutet av samma år.  

Under planarbetets gång har planområdet utökats och involverar del av Tång 

2:5, del av Viby 19:17, del av Garpeboda 1:3 samt del av Tång S:1. 

Planområdet utgörs av del av Tång 2:5 m.fl. och ligger i direkt anslutning till 

Brunna verksamhetsområde direkt utanför Kungsängens tätortsgräns. Det finns 

goda kommunikationer i planområdets närhet. E18 ligger söder om 

planområdet och Brunna verksamhetsområde trafikeras av lokal busstrafik.  

Planområdet är planlagt för golfbaneändamål och består idag av golfbanor, 

skog, grönytor och dammar. Fastigheten ligger delvis beläget inom grönkilen 

Görvälnkilen. Inom planområdet förekommer det vattensalamandrar och 

fladdermöss som är skyddade enligt artskyddsförordningen. 

Söder om planområdet finns Lillsjön- Örnässjöns naturreservat. Norr om 

planområdet har Kungsängens golfklubb sina banor där marken till stor del 

består av öppen mark och skogsområden. Här har även Försvarsmakten ett 

militärt övningsfält som utgör ett riksintresse för totalförsvaret. Väster om 

fastigheten ligger Lejondals naturreservat och i öster förekommer enstaka 

bostadsbebyggelse, åkermark samt ett större sammanhängde skogsområde.  

ICA Fastigheter är fastighetsägare och äger sedan tidigare den angränsande 

fastigheten Örnäs 1:22 i Brunna verksamhetsområde där lagerbyggnader är 

under uppförande. 

Syfte och mål 

Syftet är att möjliggöra en utveckling av lager och -logistikverksamhet inom 

del av fastigheten Tång 2:5 m.fl. Likaså är syftet att säkra livsmiljöer för 

fladdermöss och en livskraftig population av vattensalamander inom 

planområdet samt säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten.  

Den planerade exploateringen kommer att inkludera lager- och 

logistikverksamhet på omkring 65 000–70 000 m2. Logistikverksamheten 

medför höjder på generellt 18 m med vissa högdelar på upp till 33 m. Det 

grundar sig i att möjliggöra automatiserade robotlagerlösningar som är en del 

av moderna storskaliga logistikverksamheter. Exploateringen innebär att stora 

delar av befintliga grönytor hårdgörs för att tillskapa vägar och parkeringsytor. 

Utöver lagerbyggnaden planeras det för byggnader med kompletterande 



1 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen - KS 18/0440-20 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen : Beslut om samråd - detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-01-13 KS 18/0440 

 
 

funktioner såsom trafikstyrning, parkeringshus och rastmöjligheter för 

lastbilschaufförer. 

Uppskattningsvis kommer den nya logistikverksamheten att medföra ett 

betydande antal nya arbetstillfällen inom lager-, logistik- och 

transportsektorn.   

Barnperspektiv 

En minskning av golfbanan kan verka negativt för unga golfspelare, dock 

bedöms det finnas goda förutsättningar för fortsatt golfutövande inom den 

kvarvarande delen av Kungsängens golfbana (Golfstar). Ur ett barnperspektiv 

är det positivt med ett ökat antal arbetstillfällen så att föräldrar i familjer har 

arbete och bidrar till en ekonomisk trygghet för barn. Tillkommande 

arbetsplatser inom lager- och logistik kan vara lämpliga för feriearbete för 

ungdomar. Utöver det bidrar etableringen med relativt små konsekvenser för 

barn och ungdomar. 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela området.

GRÄNSER Lagstöd
Planområdesgräns PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Användningsgräns PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Egenskapsgräns PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Lagstöd
Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Gata PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 pGATA

Naturområde PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 pNATUR

Kvartersmark

Lager

PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

J 
1

Kontor

PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

K

Parkeringshus

PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 p

P 
1

Lager och logistik PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 pZ 
1

Egenskapsbestämmelser för allmän plats Lagstöd
Utformning av allmän plats

Dagvattendammar med minsta sammanlagda reglervolym 1700
m3

PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 pdamm 
1

Dagvattendamm med minsta reglervolym 1000 m3 PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 pdamm 
2

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd
Bebyggandets omfattning
Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 60 % inom egenskapsområdet PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 pe 
1

Största byggnadsarea är 40 % inom egenskapsområdet PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 pe 
2

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

Utformning
Högsta totalhöjd i meter över markens medelnivå PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p0,0

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 p

Utöver angiven totalhöjd får 50 % av byggnadsarean uppföras
med högsta totalhöjd 33 meter över markens medelnivå

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
1

Markens anordnande och vegetation
Minst 40 % av ytan ska bestå av mark som ej är hårdgjord PBL (2010:900) 4 kap. 10 §n1

Plantering samt damm för omhändertagande av dagvatten med
minsta regleringsvolym 3000 m3 ska finnas

PBL (2010:900) 4 kap. 10 §n2

Stängsel och utfart
Utfartsförbud PBL (2010:900) 4 kap. 9 §

Föreskriven höjd över nollplanet PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 p+0,0

Naturdammar för vattensalamandrar ska anläggas PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 pdamm3

Sammanhängande träd- och buskplanteringar ska finnas. Mark
får ej hårdgöras.

PBL (2010:900) 4 kap. 10 §n3

STÖRNINGSSKYDD
Buller från verksamheten ska begränsas så att den ekvivalenta
ljudnivån inte överstiger 50 dBA vid fastighetsgräns till
Brohärads allmänning 1:1.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från det dag planen fått laga kraft.

UPPLYSNING
Ljussättning inom området ska utformas så att påverkan på
fladdermöss minskas. Ljuspåverkan ska redovisas vid bygglov.

PBL (2010:900) 4 kap. 12 §

PBL (2010:900) 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
Bygglov kräv även för uppförande av fasadbelysning samt
belysningsstolpar högre än 9 meter.

PBL (2010:900) 4 kap. 15 § 1 st 1 p

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD AV KOMMUNENS MÄT&GIS-ENHET
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Översiktskarta med planområdet markerat med rött. 
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Detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl, nr 1906  Planbeskrivning  
 

Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:2000 i A1-format daterad 2021-01-13 
Denna planbeskrivning 
Illustrationsplan, daterad 2020-12-04  
Gestaltningsprogram, Archus, daterad 2020-11-09  
Miljökonsekvensbeskrivning, AFRY, daterad 2021-01-13 
Fastighetsförteckning 
 
 
Övriga handlingar 
Arkeologisk utredning etapp 1 inom del av fastigheten Tång 2:5, ArkeoLogistik, 2020-08-28 
PM. Arkeologisk utredning etapp1 inom del av fastigheten Tång 2:5, ArkeoLogistik, 2020-05-10 
Undersökning av betydande miljöpåverkan Upplands-Bro kommun Tång 2:5, 2020-05-04 
Bullerutredning, Akustikkonsulten i Sverige AB, 2020-06-22 
Dagvattenutredning, SWECO, 2020-12-02 
PM beräkning damm A och B, SWECO, 2020-11-27 
Grönkils-PM, Naturföretaget, 2020-06-17 
Landskapsanalys, rekreation och friluftsliv, Kreera, 2020-06-24 
Lokaliseringsprövning – ICA Fastigheter, 2020-12-07 
Miljö Due Diligence – Desktop Tång 2:5, WSP, 2019-02-25, rev. 2021-01-15 
Naturvärdesinventering PM Fladdermöss, Nattbakka ord & natur, 2020-12-04 
Naturvärdesinventering, Naturföretaget, 2020-06-11 
PM - Åtgärder för att bevara större vattensalamander - Korsviken natur, 2020-11-24 
PM – Riskinventering Tång 2:5, Tyréns, 2020-05-13 
PM Geoteknik, SWECO, 2020-12-04 
Utvärdering av bergmaterial – Svensk Ekologikonsult AB, 2020-04-07 
Trafikutredning, Sigma Civil, 2020-06-26 
Trafikanalys Brunna, AFRY, 2020-12-14 
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Bakgrund 
ICA Fastigheter äger sedan tidigare Örnäs 1:22 i Brunna verksamhetsområde och har även förvärvat Tång 
2:5 i direkt anslutning till verksamhetsområdet. Tång 2:5 är idag planlagt som golfbana där Golfstar 
Kungsängen bedriver golfbaneverksamhet. Avsikten är att möjliggöra en utveckling av logistikverksamhet 
inom del av fastigheten Tång 2:5. 
  
För att möjliggöra detta måste en ny detaljplan tas fram. Upplands-Bro kommuns 
Samhällsbyggnadsutskott (SBU) har i december 2018 lämnat ett positivt planbesked till ICA Fastigheter. 
Ett nytt beslut, som gäller för det befintliga planområdet, behövde tas, eftersom del av Tång 2:5 och del av 
Tång S:1 tillkom efter att planbesked givits. Ett internt plandirektiv togs fram i syfte att undersöka 
områdets nuvarande förhållanden och bedöma vilka tillkommande utredningar som behövs för att 
möjliggöra utvecklingen. Beslut om planuppdrag för Örnäs 1:22 m.fl. togs av SBU den 28 augusti 2019. I 
slutet av 2019 ändrades detaljplanens namn till Tång 2:5, eftersom Planavdelningen bedömde att ändring 
av detaljplan för Örnäs 1:22 (Örnäs 1:9 m.fl. Stockholm Väst Logistikområde, genomförandetid t.o.m. år 
2029) inte är nödvändig. Därmed ska planprocessen utreda möjligheterna för logistikverksamhet endast 
inom fastigheten Tång 2:5. Planområdet har utökats under planarbetets gång och involverar del av Tång 
2:5, del av Viby 19:17, del av Garpeboda 1:3 och del av Tång S:1. 
 
Upplands-Bro kommun ingår i Mälardalsregionen och ligger mellan Enköping, Uppsala och Stockholm. 
Planområdet, del av Tång 2:5 m.fl. ligger i anslutning till Brunna verksamhetsområde men ligger utanför 
Kungsängens tätortsgräns i Upplands-Bro kommun. Området har goda kommunikationer i form närhet till 
E18 och ligger cirka fyra kilometer norr om Kungsängens station (fågelvägen). 
Söder om planområdet ligger Brunna logistikområde och E18. Strax söder om E18 finns Lillsjön- 
Örnässjöns naturreservat. Direkt söder om planområdet finns Brunna verksamhetsområde med ett antal 
verksamheter som utgörs av lagerbyggnader samt ytor för parkering, b.la. Örnäs 1:22 som ICA Fastigheter 
äger sedan tidigare och där uppförande av logistikanläggning pågår. Inom och norr om planområdet har 
Kungsängens golfklubb banor som utgörs av öppenmark samt skogsområden. I direkt anslutning väster 
om planområdet finns Lejondals naturreservat. Öster om fastigheten finns enstaka bostadsbebyggelse, 
åkermark och ett större skogsområde. Norr om Tång 2:5 utgörs av åkermark, skog och militärt 
övningsområde. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av logistikverksamhet (och tillhörande verksamheter) 
inom planområdet och därmed utöka befintligt verksamhetsområde i Brunna.  
 
Syftet är också att säkra livsmiljöer för fladdermöss och en livskraftig population av vattensalamander 
inom planområdet samt säkerställa ett lokalt omhändertagande av dagvatten. 
 
Den nya logistikverksamheten kommer att innehålla lager och logistikbyggnader på omkring 65 000–
70 000 m2 och med höjder på generellt 18 m samt med vissa högdelar på upp till 33 m. Detta för att 
möjliggöra automatiserade robotlagerlösningar som är en del av moderna storskaliga 
logistikverksamheter. Planområdet kommer att ha stora områden av asfalterade ytor med vägar och 
parkeringsytor för anslutande trafik till och från området. Utöver en huvudlagerbyggnad planeras mindre 
ytor och byggnadsvolymer med kompletterande verksamheter så som trafikstyrning, parkeringshus och 
rastmöjligheter för lastbilschaufförer. Den nya logistikverksamheten kommer att medföra ett betydande 
antal nya arbetstillfällen inom lager-, logistik- och transportsektorn.  
 
I enlighet med Agenda 2030 har projektet ett fokus på hållbarhet. Hållbarhetsaspekter som tillämpas inom 
projektet är till exempel att kollektivtrafik och cykelvägar ska främjas för de anställda, grönytor 
kombineras med dagvattenlösningar samt att hänsyn tas till naturvärden och rödlistade arter. Projektet 
kommer att anpassa och relatera byggnadernas utformning efter det omgivande landskapet. Gestaltningen 
av byggnadsvolymerna är av betydelse och ett gestaltningsprogram har upprättats för detta. 
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Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2019-08-28 och handläggs enligt Plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande. Kommunen ska tillämpa ett 
utökat förfarande om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen (ÖP 2010) eller 
granskningsyttrande som länsstyrelsen skickat. Likaså ska ett utökat förfarande upprättas om planen 
förutsätts medföra en betydande miljöpåverkan eller är av stort intresse för allmänheten (Boverket, 2020). 

 
 
Det aktuella planskedet är samråd. I samrådsskedet är det kommunens ansvar att tillkännage 
detaljplaneförslaget, vilket ska göras både i ortstidningen och på kommunens anslagstavla. I kungörelsen 
ska kommunen beskriva var information om förslaget finns tillgängligt, vilket geografiskt område det 
avser och om detaljplanen är förenlig med översiktsplanen eller inte. Kungörelsen ska specificera 
samrådstidens längd, var och till vem synpunkter avseende förslaget kan lämnas in (Boverket, 2020). 
Under samråd får remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda ta del av förslaget och komma med 
synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden som framförts under samrådet 
redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid behov innan ett granskningsförslag 
upprättas. 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS)                Kvartal 1 år 2021  
Samrådstid                                Kvartal 1 år 2021 
Beslut om granskning (KS)   Kvartal 4 år 2021 
Granskningstid                         Kvartal 4 år 2021  
Antagande (KF)                  Kvartal 1–2 år 2022 
 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav den 28 augusti år 2019 KS § 31 
Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Örnäs 1:22, m.fl. genom utökat 
förfarande. 
 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Den kommande 
detaljplanen ska beakta riksintressen och ska vara förenlig 3, 4, 5 kap. i Miljöbalken. 
 
Hushållning med mark- och vattenområden 
Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest lämpat 
för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 
 
Planförslaget innebär att mark reserverat för golfbana ändras till användning för lager och logistik. 
I ÖP 2010 pekades området ut för användningen golfbana, nu önskar fastighetsägare göra om en del av 
golfbanan till verksamhetsområde för lager och logistik.  
 
I RUFS 2050 pekas flertalet lämpliga lokaliseringsområden ut för gods och logistikstruktur. För Upplands-
Bro kommuns räkning utgörs området av en sträckning från Kungsängen och nästan ut till 
kommungränsen mot Håbo kommun. 
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Planområdet är idag planlagt för golfanläggning och utgörs också av golfanläggning och är redan idag 
ianspråktaget samt kraftigt påverkat av mänsklig aktivitet. Även naturvärden anses som begränsade då 
mänsklig påverkan förekommit inom planområdet sen tidigare. Att omvandla redan ianspråktagna 
områden kan ses som god markhushållning då det sker en förädling och förtätning av områden snarare än 
att ny oplanerad mark tas i anspråk. 
 
Att samlokalisera lager och logistik i noder skapar dynamiska effekter som i sin tur ligger i linje med en 
god hushållning av mark och vatten. Att etablera nya verksamheter i direkt anslutning till befintliga 
områden med redan goda resurser avseende kommunal service, infrastruktur och personalförsörjning är i 
sig ett effektivt arbetssätt när det kommer till hushållning av mark och vatten. Vidare kan etableringen dra 
nytta av befintliga värden i de intilliggande verksamhetsområdena, vilket kan skapa samarbeten mellan 
företag och andra samutnyttjandeeffekter, t.ex. för hållbart resande, personalförsörjning och samverkan. 
 
Etableringen leder till att rekreationsområdet i form av golfbana minskar. Dock finns anslutande 
rekreationsmöjligheter i form av Lejondalsnaturreservat i direkt anslutning till planområdet i väster. 
Observera att nuvarande golfbana finns kvar i området samt endast begränsas i storlek i och med 
etableringen av planförslaget för lager och logistik.  
 
Påverkan på riksintressen 
Norr om fastigheterna och i del av Tång 2:5 finns ett förordnandeområde enligt 11 kap 12 § PBL 
(2010:900) till skydd för totalförsvarets intressen i Kungsängens övnings- och skjutfält. Verksamheten har 
påverkan inom och utanför planområdet, främst i form av skottbuller men också i form av restriktioner av 
tillträde. Detta innebär att kommunen vid prövning av bygglov och förhandsbesked ska samråda med 
Försvarsmakten både inom utpekade riksintressen med influensområden samt inom förordnandeområden. 
En dialog har påbörjats med Försvarsmakten och den 12 september 2020 meddelade Försvarsmakten att 
de inte hade något att erinra angående de planerade byggnadshöjderna inom planområdet. 
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Förordnandeområde markerat i blått och planområdet i röd streckad linje. 
 
Söder om planområdet ligger motortrafikleden E18 som är ett riksintresse och bevakas av Trafikverket. 
Framtagen trafikanalys (AFRY, 2020-12-14) visar att framtidens trafik år 2040 inte kommer medföra att 
köer bildas på E18:s avfarter eller påfarter. 
 
Bromma flygplats och Arlanda utgör riksintresse och drivs av Swedavia. Efter dialog med Swedavia 
meddelades kommunen att den planerade detaljplanen inte utgör något hinder för riksintressena, d.v.s. 
flygplatserna. Det har förts en dialog med Luftfartsverket och som svarade att de inte heller ser något 
hinder för den planerade utbyggnaden inom planområdet. 
 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller och 
ekologiskt känsliga områden.  
 
Utomhusluft  
Planområdet klarar idag både miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och godkända normvärden både för 
partiklar samt kväveoxid med marginal, enligt prognosen från Stockholms Luft- och Bulleranalys (SLB). 
Planförslaget bedöms inte innebära en sådan ökning av trafik att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar 
att påverkas negativt. 
 
Vatten 
Dagvatten från området avvattnas via dammar och dagvattenledningar till Granhammarsbäcken. 
Recipienten för planområdet är Mälaren-Skarven. Varken Granhammarsbäcken eller Lillsjön är 
vattenförekomster och har därför inga miljökvalitetsnormer. Recipienten Mälaren-Skarven är en 
vattenförekomst och har statusklassats enligt ekologisk och kemisk status samt miljökvalitetsnormer 
(SWECO, 2020). Sydväst om planområdet ligger östra Mälarens vattenskyddsområde. Syftet med 
vattenskyddsområdet är att säkerställa en god råvattenkvalitet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, 
Görväln och Skytteholm. Enligt vattendirektivets artikel 7 ska vattenförekomster som används för uttag, 
eller reserverats för framtida uttag, skyddas för att garantera vatten av god kvalitet. 
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Recipienten Mälaren-Skarven visar enligt den senaste statusklassningen att den som recipient inte uppnår 
god kemisk status, vilket orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena kvicksilver (Hg), 
perfluoroktansulfon (PFOS), antracen, tributyltenn (TBT), polybromerade difenyleterar (PBDE), dioxiner 
och dioxinlika PCB:er överskrids i vattenförekomsten. Recipienten har måttlig ekologisk status till följd 
av höga halter särskilda förorenande ämnen (SFÄ) och övergödning. 
 
MKN för Mälaren-Skarven är att uppnå god ekologisk status till 2027. Mälaren-Skarven ska även uppnå 
god kemisk status till 2021 med undantag i form av mindre stränga krav för polybromerade difenyleter 
(PPDE) och kvicksilver. Planförslagets påverkan på ovannämnda områden kommer redogöras under 
rubriken Dagvatten i denna planbeskrivning. 
 
Behovsbedömning/Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning av betydande miljöpåverkan (miljöbedömning) att 
genomförandet av detaljplanen för Tång 2:5 kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram för detaljplanen. Nedan följer ett utdrag från 
miljöbedömningen: 
 

Betydande miljöpåverkan 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Ja  
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Ja  
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Ja  
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? Ja  
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller 
för miljön? 

Ja  

Bedömning: Bedömningen är att det finns betydande risker för påverkan av planen inom 
alla områden.  
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Ett avgränsningssamråd genomfördes den 8 maj 2020 med Länsstyrelsen avseende avgränsning av 
MKB:n.  
 
Under avgränsningssamrådet med Länsstyrelsen lyfte kommunen upp följande faktorer som särskilt 
viktiga i planeringen, bland annat naturvärden, planområdets närhet till ett naturreservat och de stora 
byggnadskropparna och dess höjder. Länsstyrelsen instämmer med kommunens miljöbedömning och ber 
kommunen att ta särskilt hänsyn till trafik, miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, att delar av marken 
inom planområdet går från natur till hårdgjorda ytor samt att stora byggnader ska uppföras. Vidare ställde 
sig Länsstyrelsen frågan om det finns sulfidberg inom området samt om och hur sprängning av berg ska 
göras. Om berget innehåller sulfider kan detta påverka MKN för vatten mycket kraftigt. De nämner även 
att det bör undersökas om det finns spår av landskaps-, rekreations-, natur- samt kulturmiljöer i och runt 
planområdet.  
 
Länsstyrelsen hänvisade även till sina rekommendationer avseende farligt gods och ur ett riskperspektiv 
behöver kylanläggningar samt en eventuell tankstation beaktas. Slutligen menade Länsstyrelsen att 
kommunen behöver se över risken för översvämning, om det finns några lågpunkter inom området, 
sprängning, skyfall, lokaliseringsalternativ och om möjlig jordbruksmark kan uppfattas som 
brukningsvärd.  
 
För ytterligare information om betydande miljöpåverkan hänvisas det till dokumentet Undersökning av 
betydande miljöpåverkan 2020-05-04 Uppland-Bro kommun Tång 2:5. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är ca 30 hektar stort, ligger utanför tätort, och ligger i anslutning till Brunna 
verksamhetsområde som i sin tur ligger i Kungsängen utmed väg E18. I norr avgränsas planområdet av 
GolfStar Kungsängen golfverksamhet. Kungsängens golfklubb består till stor del av öppen mark och 
skogsområden. Området avgränsas av Garpebodavägen i öster och intill ligger ett fåtal villor, åkermark 
och ett större skogsområde. I söder finns etablerade verksamheter i form av stora lagerbyggnader, som 
bland annat hör till Ramirent och Zalando. I närheten av byggnaderna finns ytor för parkering men även 
större ytor för containrar och motortrafikleden E18. Förutom lager finns Opus bilprovning med en station 
för både lätta och tunga fordon. Väster om planområdet ligger Lejondals naturreservat. Garpebodavägen 
leder in till planområdet. 
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Planområdets gränser markeras med röd streckad linje. 
 
Flygbilderna nedan är tagna av Bergslagsbild och visar CFC-lagret (customer fulfilment center, online 
lager) (under uppbyggnad), Brunna verksamhetsområdet söder om planområdet och motortrafikleden 
E18. Planområdet är markerat i röd streckad linje. 
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Del av planområdet fotat från sydöst. 
 

 
Del av planområdet fotat från öst 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna del av Tång 2:5 och del av Tång S:1 som ägs av ICA Fastigheter. 
Planområdet omfattar även del av fastigheten Viby 19:17 som ägs av privatperson samt del av Garpeboda 
1:3 som ägs av privatperson. 
 
 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
 
Regionala planer och program 
RUFS 2050 
 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm 2050 har identifierat strategiskt belägna terminalområden 
och knutpunkter för godstransporter med omlastningsmöjlighet, lager och varuhantering. De utpekade 
platserna har god tillgänglighet, möjliggör samverkan mellan trafikslag, samt bidrar till ett mer 
miljöeffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem. För att säkra regionens varuförsörjning på lång sikt 
behöver nya platser för terminaler och anläggningar finnas. 
 
Ur ett regionalt perspektiv utgör Kungsängen/Brunna ett av de viktiga lägena i Stockholmsregionen för 
utveckling av logistikcentrum. De utpekade områdena i regionen är: Arlanda-Rosersberg, Almnäs/Mörby, 
Norvik-Nynäshamn, Jordbro samt Bro/Kungsängen. 
 

 
Karta från RUFS 2050 över gods- och logistikstruktur för Stockholms län. 
 
Utifrån RUFS 2050s perspektiv ligger planförslag i linje med den tänkta utvecklingen inom 
Stockholmsregionen. Planområdet ligger också linje med en utpekad godsterminal, se kartan nedan. 
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Illustrationen är ett urklipp från RUFS 2050 plankarta. I röd streckad cirkel visas en utpekad position för 
terminal. 
 
Regional gång- och cykelplan 
Enligt kommunens Gång- och cykelplan (2012) finns det ett utvecklat gång- och cykelvägnät inom och 
mellan tätbebyggda områden såsom Kungsängen och Brunna. Till planområdet finns det en befintlig gång- 
och cykelväg delvis utbyggt parallellt med Garpebodavägen som utgör infartsgata för detaljplanen. 
 
Kommunala planer och program 
 
Översiktsplan 
Enligt ÖP 2010 ska kommunens utbyggnad ske i första hand inom eller i anslutning till tätorterna Bro och 
Kungsängen. Detta för att använda och utveckla befintlig teknisk infrastruktur, kollektivtrafik och 
närservice. Befintliga verksamhetsområden i eller i anslutning till tätorterna ska kunna förtätas samtidigt 
som nya områden kan skapas i första hand i anslutning till trafikplatserna Bro och Brunna vid E18. ÖP 
lyfter också fram att tillgängligheten till Lejondals naturreservat och Hällkanas friluftsområde ska säkras 
igenom området Brunna verksamhetsområde och befintliga skogsbryn ska i huvudsak bevaras. I 
kommunens översiktsplan (ÖP 2010) pekas användningen för planområdet ut för golfbana och för 
rekreationsändamål. 
 
Planförslaget ligger både linje samt på vissa punkter går den emot ÖP:s riktlinjer. Avseende etablering av 
lager-och logistikanläggning i tätortsnära områden samt utnyttjande av befintlig infrastruktur ligger 
planförslaget i linje med ÖP. Avseende exploatering på rekreationsmark samt exploatering av skogsbryn 
går förslaget emot. Tillgängligheten och respekten till Lejondalsnaturreservat kommer att säkras genom 
gångslinga runt anläggningen för att underlätta för rekreation, främst lämpat för de anställda inom 
planområdet, samt att en brynzon med grönska kommer att skapas inom planområdet mellan 
lagerbyggnaderna och naturreservatet.  
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Vidare arbetar kommunen med en fördjupad översiktsplan över Kungsängen (FÖP Kungsängen) som har 
varit ute på samråd. En konsekvens av en kommande detaljplan är att tätortsavgränsningen bör justeras i 
kommande FÖP Kungsängen så att planområdet ligger inom tätorten. 
 

 
Planområdet ligger utanför Kungsängens tätortsavgränsning. Planområdet utpekad med rött streck, ÖP 
2010. 
 
Fördjupad översiktsplan landsbygd 
Gällande kommunens fördjupade översiktsplan över landsbygden (FÖP landsbygd) från 2016 beskrivs en 
ny planeringsinriktning för tätorterna där kommunens utbyggnad i första hand ska ske i eller i anslutning 
till tätorterna Bro och Kungsängen. Avsikten med den nya planeringsinriktningen är att effektivisera 
nyttjandet av existerande infrastruktur såväl som alla former av service. Även här ligger planförslaget i 
linje med utvecklingsinriktningen.  
 
Kommunen är i grunden positiv till byggande på landsbygden, särskilt där kommunal service är utbyggd 
och där närhet till god kollektivtrafik finns i närheten av planområdet.  
 
Kommunen ska enligt FÖP Landsbygd också värna grönområden och rekreationsområden och medverka 
till att utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer samt frilufts- och rekreationsområden.  
 
Planförslaget ligger i linje med att området är lämpligt att utveckla då god kommunal service finns, 
samtidigt går planförslaget emot FÖP landsbygd när rekreationsområden minskas. 
 
Att minimera skador för rekreation och friluftslivet för det närliggande Lejondalsnaturreservat samt att 
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fortsatt möjliggöra golfbaneverksamhet på resten av Tång 2:5 har stora ansträngningar gjorts i planarbetet 
för detta. 
 
Grönplan 
Enligt kommunens grönplan (2008) ingår en del av planområdet i Görvälnkilen som är viktig att bevara 
med tanke på dess kulturarv, biologisk mångfald och landskapets identitet. Inom Görvälnkilen finns en 
artrik skogsmiljö som bland annat består av barrskogs- och blandskogssamband samt ädellövskog. Kilens 
gränser ska dock inte ses som exakt fastlagda.  
 

 
 
Illustrationen visar Görvälnkilens utsträckning i nordvästra Stockholm och i 
Upplands-Bro kommun.  
Bilden är ett skärmklipp från RUFS 2050, som visar ett grönt svagt samband 
av klass 3 söder om planområdet.  
 
Görvälnkilen sträcker sig utmed Mälarens strand från Judarnskogen i söder 
via Järfälla och Upplands-Bro upp mot länsgränsen i nordväst. I närheten och 
delvis inom planområdet finns Lejondals-stråket som är ett viktigt grönstråk 
för friluftslivet. Vandringsleden Upplands-Broleden går genom Lejondals 

naturreservat och utgör en viktig rekreativ funktion för allmänheten. 
 
Ett svagt samband är utpekat i RUFS 2050 mellan värdekärnan kring Örnässjön i söder och norrut till 
området kring Lejondalssjön. Sambandet är svagt och fungerar dåligt eftersom det till viss del är uppbrutet 
då delar av Brunna verksamhetsområde och E18 delar grönkilen itu.  
 
En del av planområdet ligger inom detta svaga samband och marken utgörs till stor del av skogsmark samt 
öppen mark. Denna del av planområdet klassas som en grön kil och inte som en grön värdekärna. Denna 
del av planområdet, som utgörs av golfbana, fungerar dåligt som spridningslänk redan idag i den 
riktningen som den gröna kilen sträcker sig. Däremot utgör golfbanan ett samband upp nordost mot 
grönområdet på Försvarsmaktens övnings- och skjutfält, men detta spridningssamband är inte en del av 
Görvälnkilen. På delar av golfbanan fungerar platsen som en del av grönkilen. På resterande delar 
fungerar golfbanan som en skyddszon mot grönkilen. Golfbanan fungerar också som korridor för arter 
som t.ex. vissa fåglar och fladdermöss, som kan röra sig över bebyggda områden. 
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Att det gröna sambandet redan bedöms som svagt, belyser vikten av att värdera och stärka de miljöer som 
är viktiga för kilen. I RUFS 2050 anges 500 meter som minimimått för att ge människor möjlighet att 
uppleva ett relativt ostört, variationsrikt naturområde med spridningsmöjlighet för flera olika arter, och ett 
sammanhängande kulturlandskap. Värt att notera är att väster om det svaga sambandet är kilen bredare än 
1 500 meter, utan att räkna in golfbanan. 
 
Inom planområdet finns det höga värden avseende trolska naturmiljöer och orördhet. Upplevelsevärdena 
innebär att människor kan uppleva naturens ursprunglighet utan spår av mänsklig aktivitet samt uppleva 
en tystnad inom vissa delar. Upplevelsevärden är ofta knutna till naturens ekosystemtjänster och kan bidra 
till människors hälsa samt möjlighet till fysisk aktivitet. Sådana värden är viktiga för sociala relationer, 
samvaro men även för kunskap och undervisning till exempel. Se illustrationer nedan avseende orördhet 
och trolska naturmiljöer, skogskänsla och variationsrikedom/naturpedagogik. 
 

 
Illustration från Görvälnkilen – Skogskänsla i Stockholmsregionens gröna kilar 10:2004. Planområdet 
markeras i rött. 
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Illustration från Görvälnkilen -Variationsrikedom i Stockholmsregionens gröna kilar 10:2004. 
Planområdet markeras i rött. 
 

 
Illustration från Görvälnkilen - Orördhet i Stockholmsregionens gröna kilar 10:2004. Planområdet 
markeras i rött. 
Delar av det öppna landskapet utgör viktiga utblickar som en del av naturupplevelsen. Utblickar utgör 
generellt en viktig funktion för utsikt och överblick över vattenområden och öppna landskap, vilket skapar 
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en form av frihetskänsla. Dessa miljöer innehåller höga värden för variationsrikedom och naturpedagogik 
som en form av upplevelse av naturens mångfald. Väster om planområdet förekommer höga 
upplevelsevärden kopplade till skogskänsla. 
 
Planens påverkan 
Den planerade exploateringen kommer inte att påverka den värdekärna som ligger kring Lejondalssjön då 
den ligger flera hundra meter ifrån planområdet. Påverkan av exploateringen kommer ytterligare att 
försvaga grönkilen och ett redan svagt grönt samband. Dock kommer insatser inom planområdet vidtas för 
att mildra effekterna av exploateringen. 
 
En brynzon kommer att anläggas i den västra delen av planområdet mellan Lejondalsnaturreservat och 
lagerbyggnaderna. Denna brynzon utgörs idag av ett relativt homogent bryn med ungskog och har relativt 
låga naturvärden. I planförslaget kommer brynzonen att utvecklas till att bli ett mer varierat bryn med flera 
zoner som är värdefulla för biologisk mångfald. 
 
Brynzonen kommer präglas av dagvattendammar, gräs och vegetation och fungerar som en skyddszon likt 
golfbanan idag. Brynzonen kommer även att tillåta ett spridningssamband i nord-sydlig riktning vilket är 
positivt för grönkilens syfte. Den föreslagna brynzonen ligger i linje med de föreskrifter som lyfts fram i 
SLL:s dokument När, vad och hur? Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar (2012) där de 
beskrivs hur brynzoner som grönområden kan ta hand om partiklar, luftföroreningar och hantera 
vattenavrinning. 
 
Ett gång- och cykelstråk planeras längs med Garpebodavägen och in mot planområdet samt en gångslinga 
runt lagerbyggnaden, som kan fungera för en promenad eller joggingrunda under pausen för de anställda. 
Tanken är att gång- och cykelstråket har längsgående trädrader, vilket kan skapa ett mervärde för de som 
arbetar inom verksamhetsområdet. Vid planområdets entré och i planområdets mitt kommer det att 
utvecklas grönområden. Dessa kan fungera som spridningsöar för växt- och djurliv men även som en 
viktig kontrast mot hårdgjorda ytor. Längs planområdesgränsen planeras det för en sammanhängande 
naturremsa för att skärma av belysning från planområdet med fladdermössen i åtanke, men även för att 
bädda in området i grönska. Detta säkras i plankarta genom prickmark samt bestämmelse n3 som säkrar 
sammanhängande träd- och buskplanteringar samt att mark inte får hårdgöras. 
 
Planen som en enskild exploatering bedöms inte ha en avgörande effekt på grönkilen. Ett redan svagt 
samband kommer att bli något mer försvagat. Länsstyrelsen i Stockholm lyfter fram att kumulativa 
effekter, det vill säga små effekter som samverkar, sammantaget har en större effekt på grönkilen i sin 
handlingsplan Grön infrastruktur (2018). Det går inte att utesluta att den medförda försvagningen som 
planförslaget ger, samverkar med andra kumulativa effekter och i sin helhet bidrar till en större negativ 
effekt. 
 
Utvecklingsprogram Brunna 
Kommunen tog fram ett utvecklingsprogram för Brunna industriområde/verksamhetsområde år 2007 som 
reviderades den 4 februari 2008. Syftet med programmet var att klargöra planeringsförutsättningar och 
ange mål samt riktlinjer för fortsatt detaljplanearbete och skulle motsvara ett planprogram enligt Plan- och 
Bygglagen. Programmet pekar ut möjliga utbyggnadsområden samt kartlägger var problem kan uppstå vid 
fortsatt utveckling av Brunna industriområde. Planområdet ingår inte i utvecklingsområdet men gränsar 
till det direkt söder ut och har således en begränsad relevans. Enligt utvecklingsprogrammet var området 
strax söder om planområdet utpekat som utvecklingsområde för golf- och golfanknutna verksamheter.  
 
Programmet är idag gammalt och till viss del oaktuellt, men den lyfter upp inriktning för kommande 
utveckling och det som är särskilt relevant för planområdet är inom gestaltning och gröna värden. Brunna 
industriområdets utformning har stor betydelse för det intryck man får av kommunen från E18. 
Utformning av bebyggelse och skyltning ska därmed ske med hänsyn till områdets exponerade läge. 
Byggnader och tomter ska ha en representativ och välordnad sida mot E18. En god helhetsverkan 
eftersträvas. Den nya bebyggelsen får gärna präglas av sammanhållen stadsbild samt god och 
framtidsorienterad arkitektur. Entréer bör markeras tydligt, gärna fasader med fönster mot entréer. Likaså 
lyfter programmet vikten av en sammanhållen grönstruktur, genomgående parkstråk och möjlighet till att 
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spara naturmark längs E18 samt mellan byggnader och hårdgjorda ytor beaktas. Uppvuxen vegetation är 
ett värdefullt tillskott i en hårdgjord miljö. Programmet anser att gång- och cykelvägar ska utökas, 
speciellt mot entréer och busshållplatser samt att kollektivtrafiken stärks, till exempelvis med ökad 
turtäthet för bussar.  
 
Programmet anger riktlinje för Brunna industriområden men den planerade markanvändningen får anses 
som inaktuell idag. Däremot är inriktningar avseende byggnation och gröna värden samt synen på 
helhetsverkan aktuella. 
 
Planförslaget ligger i linje med utvecklingsprogrammet och stor hänsyn har tagits till helhetsverkan, 
gestaltning, grönstruktur och hur en ökad användning av gång- och cykelvägar kan skapas. 
 
Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet finns gällande detaljplan 8907-F för del av Tång (golfanläggning), Upplands-Bro 
kommun, Stockholm län, antagen år 1989. I detaljplanen är planområdet utpekat som golfanläggning och 
klubbhus, restaurang, konferens, och verkstad. Planens genomförandetid gick ut 1995-12-31. När den nya 
detaljplanen vunnit laga kraft upphör de delar av den äldre detaljplanen som ingår i planområdet att gälla. 
 
Förutsättningar och planförslag  
Natur 
Mark och vegetation 
 
Nuläge 
Området naturvärdesinventerades den 5 och 8 november 2019, samt 13 maj 2020. Inventeringen utfördes 
enligt svensk standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). 
 
Planområdet är kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet och utgör en mindre del av en golfbana med rester 
av tallskog utspridda som skogsdungar samt ett flertal dammar. Områdets högsta naturvärden ligger i de 
dammar som finns utspridda över området, samt de äldre solbelysta tallarna som finns kvar. Stor del av 
ytan är kortklippt gräsmatta (greener och fairway) som bedöms ha låga naturvärden. På de kortklippta 
gräsmattorna finns sandgropar (bunkrar). Utspritt på golfbanan finns sparade skogsdungar med äldre 
tallskog (ruffen) samt dammarna. 
 
Innan området blev golfbana bestod området av en barrskog samt i sydöstra delen av jordbruksmark. Delar 
av barrskogen har sparats och är nu små skogsdungar av varierande storlek med tallar på golfbanan. Ett 
flertal av dessa tallar är uppåt 120–150 år gamla men medelåldern i tallbeståndet ligger på 90–110 år. 
Äldre solbelysta tallar är viktiga för många olika arter. 
 
Det finns ett flertal dammar på golfbanan, vissa dammar är lämpliga lekvatten för groddjur. Dammarna är 
solbelysta och förmodligen fiskfria, vilket gör dem attraktiva som lekvatten åt groddjur. Dessa kommer 
behandlas mer ingående under rubriken Groddjur i denna planbeskrivning.  
 
Inga fladdermöss påträffades under naturvärdesinventeringen, däremot har en egen fladdermusinventering 
gjorts och resultatet av denna behandlas under rubriken Fladdermöss i denna planbeskrivning.  
 
Under naturvärdesinventeringen har även två fridlysta kärlväxter påträffats: blåsippa och liljekonvalj. 
Båda dessa arter är vanliga i regionen och hittades på ett flertal platser inom det inventerade området. 
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Kartan visar de naturvärdeklassade objekten. Obs bakgrundsbilden är några år gammal och visar därför 
inte hur området ser ut idag. Observera att det inventerade området är större än planområdet. 
 
Inga områden av den högsta klassen (klass 1) finns inom planområdet. I norr finns ett större område av 
klass 2 (högt naturvärde). Mestadels utgörs området av klass 3 (påtagligt naturvärde) och klass 4 (visst 
naturvärde). 
 
Groddjur 
En groddjursinventering utfördes 4 och 20 maj 2020, vilket var en del av naturvärdesinventeringen. 
Inventeringen visade att det finns ett flertal dammar på golfbanan som är lämpliga lekvatten för groddjur. 
Dammarna är i de flesta fall solbelysta, vilket gör dem attraktiva som lekvatten för groddjur. I två av 
golfbanans dammar har det tidigare rapporterats fynd av större vattensalamander, det har även rapporterats 
fynd av brungroda och vanlig padda inom området. Groddjursinventeringen inventerade alla dammar på 
hela golfbanan. Vidare gjordes en noggrannare inventering av ett område som är lite större än själva 
planområdet.  
 
Kommunekologen gjorde ett eget platsbesök och observerade den 24 april 2019 en brungroda i damm 4. 
Grodan kunde inte artbestämmas. Med brungroda menar man en vanlig groda eller åkergroda. (Vanlig 
groda är fridlyst enligt 6§, Åkergroda fridlyst enligt 4§ samt upptagen i EU:s Habitatdirektivs bilaga 4). 
Vanlig groda är mer vanligt förekommande än åkergroda. Man utgår ifrån att det är en åkergroda enligt 
försiktighetsprincipen.  
 
De dammar som ligger inom planområdet utgörs av: damm 1, 2, 3, del av 4, och 6: 

• I damm 1 hade uppemot ett hundratal större vattensalamandrar samlats för lek och både honor och 
hanar lekte vid besöket. Två paddor påträffades också. 

• I damm 2 fanns inga fynd 
• I damm 3 fanns inga fynd, (enligt uppgift i artportalen finns det vanlig padda) 
• I damm 4 fanns två mindre vattensalamandrar 
• I damm 6 fanns 5st större vattensalamander. 
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Planområdesgränsen markerad i röd streckad linje. 
 
Dammarna utanför planområdet påvisade att groddjur utnyttjar de flesta dammarna som är fria från 
predatorer som fisk och kräftor. Andra groddjur som vanlig padda och rom ifrån någon av brungrodorna 
(vanlig groda eller åkergroda) hittades i ett par av dammarna. Men det verkar inte som att det finns några 
större förekomster av dessa arter inom området. Dock gjordes inventeringen under maj, vilket är en 
tidpunkt anpassad för större vattensalamander. 
 

 
De groddjur som är påträffade inom undersökningsområdet är större och mindre vattensalamander, vanlig 
padda samt brungroda. Större vattensalamander (fridlyst enligt 4§ samt upptagen i EU:s Habitatdirektivs 
bilaga 2 och 4) har påträffats i fyra dammar inom inventeringsområdet, dock ligger endast damm 1 och 6 
inom med påträffad större vattensalamander inom planområdet. Fynden visar på att det verkar finnas en 
stor population av större vattensalamander i området. 
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Mindre vattensalamander och vanlig padda är fridlysta enligt artskyddsförordningen (2007:845 §6) och är 
båda vanliga arter. En artutredning visar förmodligen på att de har livskraftiga populationer i området. 
Mindre vattensalamander hittades i tre dammar inom investeringsområdet. 
 
Bakgrund 
Den större vattensalamandern är fridlyst och har en hög nationell och internationell skyddsstatus. 
Arten är förtecknad i EU:s Art- och habitatdirektiv och införd i den svenska Artskyddsförordningen. 
 
Vid en planerad åtgärd i naturen där man risker att påverka arten negativt kan man som en 
skyddsåtgärd skydda för arten kritiska miljöer och tillskapa viktiga ersättningsmiljöer. 
Utgångspunkten är att den större vattensalamandern långsiktigt skall kunna upprätthålla en god 
bevarandestatus. Det betyder att populationens viktiga miljöer under olika delar av året skall finns i 
tillräckligt stor omfattning.  
 
Under en årscykel måste det finnas lämpliga övervintringsplatser, lekdammar av god kvalité och utan 
fisk, födosöksområden och gömställen dagtid under aktiva sommarperioden. Alla dessa miljöer måste 
finnas i anslutning till varandra och merparten av individerna i en lokal population av större 
vattensalamander har ett hemområde som sträcker sig ca 100 m runt övervintringsplatsen. Inom detta 
område skall artens olika ekologiska behov eller krav kunna tillgodoses. 
 
Den större vattensalamandern övervintrar naturligt på platser som är frostfria, fuktiga men dränerade. 
Det kan vara i växtmaterial under nedbrytning, som lövhögar, gammal ved av lövträd eller i stubbar.  
 
För att bibehålla en livskraftig population av större vattensalamander efter det att planerad 
logistikbyggnad uppförts måste det kvarvarande omgivande naturområdet tillgodose artens basala 
behov. 
 
Planens påverkan 
 
För att upprätta vattensalamandrarnas bevarandestatus efter den nya planen har ett särskilt 
vattensalamander-PM upprättats (Åtgärder för att bevara större vattensalamander PM, Korsviken natur, 
2020) 
 
Planområdet kommer att struktureras och bebyggas på sådant sätt att en livskraftig population av större 
vattensalamander bibehålls. Man kan inte bortse från att den planerade byggnaden tar i anspråk en del 
av den miljö som den större vattensalamandern sannolikt idag utnyttjar som aktivitetsområde. Därför 
kommer nya aktivitetsområden att skapas. 
 
I västra delen av planområdet kommer ett särskilt område på cirka 50 x 400 meter (brynzon) 
reserveras och värnas för vattensalamandrarnas fortlevnad. Området har också i sin nuvarande 
struktur och skötsel en likhet med det gamla kulturlandskapet, vilket gynnar den större 
vattensalamandern. Det sparade området har också kontakt med opåverkad naturmiljö. Området 
kommer att ha flera dammar anpassade för vattensalamandrar samt ligga i närheten av områden som 
är essentiella för salamandrarnas basala behov. Dessa behov består bland annat av 
övervintringsplatser, lekdammar av god kvalitet, födosöksområden och gömställen. Alla dessa behov 
kommer att finnas inom miljöer i anslutning till varandra. 
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Brynzonen är markerad i röd linje. 
 
Omedelbart väster om huvudlagerbyggnaden planeras en damm avsedd för rening av dagvattnet (A, 
se Fig. 1) och söder därom ytterligare två dammar (B och C, se Fig. 1) för sedimentation efter det 
första reningssteget. Reningsdammen som kan innehålla petroleumprodukter och tungmetaller 
skärmas av med en barriär som hindrar salamandrarna att utnyttja vattnet som lekdamm. De vägar 
och parkeringsytor som omger byggnaden skall också avskärmas med en barriär som hindrar 
salamandrarna att ta sig dit. Dessa barriärer kommer utformas och uppföras i nära samråd med 
sakkunnig biolog, så att de i praktiken får den funktion som avsetts. 
 
En skötselplan för området kommer att tas fram inför antagandet av planen. Skötselplanen syftar till 
att bibehålla den gynnsamma strukturen som skapas i och med förslaget för vattensalamandern. I 
samband med skötselplanen kommer en förstudie att tas fram som kommer att redogöra för de nya 
dammarnas exakta läge och struktur. Förstudien kommer även att innehålla rekommendationer 
gällande övervintrings- och daguppehållsplatser som ska tillskapas.  
 
Åtgärder kommer även tas under byggtiden för att säkerställa salamanderns bevarandestatus inom 
planområdet. 
 
Genom denna strategi kommer salamanderns bevarandestatus säkras inom planområdet. 
Mer ingående beskrivning kring hur en livskraftig population säkras beskriv i PM:et Åtgärder för att 
bevara större vattensalamander PM 2020 som finns som bilaga. 
 
  



1 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen - KS 18/0440-20 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen : Planbeskrivning samråd Del av Tång 2_5 m.fl. nr 1906

26 
 

Detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl, nr 1906  Planbeskrivning  
 

Befintliga dammar och tillkommande dammar 
 
Kartan nedan visar befintliga dammar samt tydliggör vilka som försvinner i samband med kommande 
exploatering inom planområdet. Det visas också en karta över befintliga dammar. I dammarna 7 och 8 
finns större vattensalamanderdammar och dessa dammar bevaras eftersom de ligger utanför 
planområdesgränsen. Del av damm 1 sparas och delvis ändrar utbredning och den ligger inom 
planområdet. I dammarna 2 och 3 fanns det inga vattensalamandrar och dessa dammar kommer att 
försvinna i och med exploateringen. 
 
I damm 4 påvisades vid inverteringen två mindre vattensalamandrar. Denna damm kommer delvis att 
sparas och delvis att försvinna. I damm 5 påvisades inga vattensalamandrar 
och dammen kommer bevaras eftersom den ligger utanför planområde. I damm 6 finns det större 
vattensalamander. Denna damm kommer att försvinna och ersättas av de nya konstgjorda dammarna 
anpassade för vattensalamandrar (A, B och C).  
 

 
Planområdesgräns i röd streckad linje. 
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Kartan ovan visar tänkt exploatering och dess relation till befintliga dammar. 
 
Fladdermöss 
 
Det har gjorts en inventering av fladdermöss inom planområdet av fladdermusexperten  på 
konsultföretaget Nattbakka. Inventeringen har gjorts vid två perioder om två nätter vardera, den 15–17 
juni samt 25–27 augusti år 2020. Inventeringen visade på sammanlagt sex olika fladdermusarter i 
undersökningsområdet: Större brunfladdermus, nordfladdermus, dvärgpipistrell, trollpipistrell, 
vattenfladdermus, och brunlångöra. De arter som är rödlistade är nordfladdermus och brunlångöra. 
Inventeringsmetoden klarade inte av att uppfatta antalet fladdermöss utan endast arttyp. 
 
Fladdermusexperten  fann inga boendemiljöer eller övervintringsplatser inom planområdet vid 
inventeringen. Exploateringen kommer därmed inte medföra att några boendemiljöer för fladdermöss 
kommer försvinna. 
 
Åtgärder kommer vidtas för att gynna fladdermössens miljöer, bland annat ska ljusföroreningar undvikas 
så långt det går och ytor lyses inte upp i onödan. Fasadbelysning kommer undgås samt att ytor inte lyses 
upp under timmar på dygnet när det inte behövs. Ljus avskärmas och mer information kring detta finns att 
läsa i gestaltningsprogrammet. 
 
Vidare säkras och utvecklas en brynzon i väster mellan lagerområdet och Lejondals naturreservat, vilket 
stärker fladdermusens tillgång till goda livsmiljöer. Det skapas även en smal grön korridor (6-15m) 
bestående av vegetation och mörker i norra delen av planområdet för att skapa en länk i väst-östlig 
riktning för fladdermössen. 
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Natur, mark och vegetation 
 
Förslag 
 
Trädplantering längs gator och i mindre grönytor kan vara av vikt för att föra in grönska i ett 
område som för funktionen kräver stora asfalterade ytor. Stora ytor kommer att hårdgöras i och med att 
golfbana görs om till verksamhetsområde. 
 
Nedan följer en grönstrukturplan som redogör för hur planområdet är tänkt att användas. Observera att den 
ska ses som ungefärlig och vissa avvikelser från plankartan kan förekomma. 
 

 
I väster finns ett större grönområde som delvis är sparat men också förstärkt för att fungera som 
spridningszonen i nord-sydlig riktning. Området kommer delvis vara kortklippt likt det är idag för att 
gynna vattensalamandrarna. Området kommer förstärkas av vegetation för att förhindra ljusspill ut i 
naturreservatet. 
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Plantering av brynvegetation i grässluttningen mot Lejondals naturreservat. 
 
Centralt i planområdet finns en utglesad tallskog som delvis kommer att sparas. Området kommer att 
kompletteras genom plantering av vegetation i form av tillkommande träd- och buskplanteringar. Området 
kommer också att kompletteras längs vägen som passerar med sådd terräng/inklädnad av makadamslänter. 
I söder finns skyddsplanteringar och en kompletterad brynzon söder om infartsvägen, slänten har riktning 
söder ut med ett maxfall på 1:2.  
 
I norr kommer vegetationen vara begränsad men i berget kan alkover anläggas som kan utnyttjas för 
planteringar och på så sätt förstärka det naturliga intrycket. Nedanför berget bör det finnas en gräsbevuxen 
eller planterad grönzon eller terrass som samlar upp eventuell nedfallande sten. Då utrymmet inte är 
tillräckligt för träd och buskar kan murgröna eller vildvin vara lämpligt. 
 
I nordöst planeras skyddsplanteringar som syftar till att skapa en grönskande ridå för att mjuka upp 
intrycket av byggnader och lastytor. Naturliga arter ska väljas så att planteringarna 
upplevs som en del av det ursprungliga landskapet. 
 
 

 
 
En skiss över området från sydväst ur ett flygperspektiv. 
 
Mellan infartsvägen och gång- och cykelbanan anläggs en trädplanterad grönremsa med träd och ett 
tillhörande svackdike. Avseende trädplanteringarna ska endast arter som finns naturligt i området väljas. 
Norr om infartsvägen anläggs ett dike med skelettjord med maxslänt på 1:2 
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En illustration som visar en sektion av gaturummet, skyddsplanteringar och slänter.  
 
Landskaps- och stadsbild 
 
Nuläge 
En landsskapsutredning har tagits fram av Kreera (2020). De typer av landskap som huvudsakligen 
identifierats är: Planområdet som utgörs av Kungsängens golfbana, Livgardets mosaiklandskap som ligger 
norr och nordöst om planområdet, Lejondals naturreservat som ligger väster om planområdet, Brunna 
verksamhetsområde som ligger söder om planområdet samt Örnäsområdet som ligger ännu mer söderut, 
söder om E18. 
 
Planområdet utgörs idag av både dalgång och höjdrygg och har en skiftande topografi där höjderna i 
landskapet ibland består av slutna skogspartier. Höjdryggen var tidigare en del av den skog där Lejondals 
naturreservat finns idag. Golfbanan har en väldigt specifik karaktär med tidsdjup från 90-talet. Inslag av 
högre tidsdjup finns i form av skogsdungarna och de lämningar av gården Tång som finns kvar i form av 
en byggnad ute på golfbanan. Trots dessa inslag bedöms karaktären som helhet som modern då den 
anlagda golfbanans karaktär dominerar. 
 

 
Bilder från Kungsängens golfbana från landskapsutredningen.  
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Området i turkos utgörs av Kungsängens golfbana och planområdet visas i röd streckad linje. 
 
Påverkan på landskapet: 
 
Exploateringen kommer medföra stora höjdförändringar inom planområdet, med bergskärningar och nya 
massor. Detta är nödvändigt för att skapa en effektiv lager- och logistikanläggning. Exploateringen 
kommer bli mycket synlig från Brunna verksamhetsområde, från golfbanan och delvis från E18. Då de 
nya byggnaderna blir en del av ett befintligt periurbant eller infrastrukturbundet landskap antas de inte 
påverka upplevelsen från verksamhetsområdet eller E18 nämnvärt. Exploateringen och framförallt dess 
högdel/höglager, bedöms bli delvist synlig från omgivande karaktärsområden. Främst gäller detta 
Lejondal/Örnäs skogslandskap, Örnässjön, Kungsängen golfbana och Livgardets mosaiklandskap. 
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Illustrationen visar siktlinjer från planområdet och kommer från landskapsutredningen. Planområdet som 
visas är ungefärligt.  
 

 
Ovan visas landskapsmiljöer från de 1–4 siktlinjerna. 
 
Då exploateringen inte karaktärsmässigt bryter mot dessa omgivningar antas påverkan bli låg. Från 
intilliggande karaktärsområden som Lejondal/Örnäs skogslandskap, Örnässjön, Livgardets 
mosaiklandskap och Kungsängens golfbana blir exploateringen och främst högdelen/höglager synlig, 
men främst på långt avstånd. Ofta är det växtridåer utanför planområdet som skymmer sikten. Här 
finns en stor risk med att dessa växtridåer plötsligt försvinner, tex de i väster om planområdet i 
Lejondals naturreservat. 
 
Årstidsväxlingarna påverkar synligheten i området vid lövfällning. Många kantzoner till 
skogsbeklädda områden samt träd i dalgångarna består av lövträd som björk, asp och ek. Under höst, 
vinter och tidig vår kommer dessa träd inte att hindra sikten mot planområdet, vilket gör att 
byggnaderna kommer bli mer synliga. Detta gäller främst från området söder om planområdet och 
E18 kring Örnäs gård och Lillsjön samt Örnässjöns naturreservat. 
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Åtgärder 
 
Tillskapade bryn och växtlighet inom planområdets västra gräns respektive östra gräns minskar den 
visuella påverkan upplevd inifrån Lejondals naturreservat, samt minskar antalet områden där nya 
byggnader kan få stor synlighet. 
 
Även om planområdet inte ligger på obruten mark, så försvinner den buffert som golfbanan tidigare 
utgjort mellan verksamhetsområde och naturreservat. Gränsen mellan verksamhet och naturreservat 
blir plötslig och försiktighetsåtgärderna syftar till att förstärka gränsen och till och med försöka dölja 
exploateringen inifrån naturreservatet 
 
Jordbruksmark 
 
I sydöstradelen finns idag ett område som utgörs av golfranch, Detta område har en gång i tiden använts 
som jordbruksmark. Enligt Länsstyrelsen kan förekommande jordbruksmark inom detaljplaneområdet 
eventuellt bedömas vara brukningsvärd. Det framgår i 3 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintresse. Ett sådant behov kan inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt 
ur ett allmänt perspektiv om annan mark tas i anspråk.  
 
Sedan cirka 30 år tillbaka är marken planlagd för golfanläggningsändamål. I närtid har inte marken 
använts för jordbruksproduktion och sedan tidigare planläggningar har markens status förmodligen inte 
ändrats. Det finns en viss osäkerhet kring detta på grund av bristande bakgrundsmaterial. Efter 
planläggningen har marken bearbetats med bland annat fyllnadsmassor vilket försvårar en eventuell 
återskapande process eller brukning av marken.  
 
Kommunens samlade bedömning är att marken inte ska ses som jordbruksmark. Således bör inte marken 
betraktas som brukningsvärd åkermark. 
 
Rekreation och friluftsliv 
 
Nuläge 

 
Kartan beskriver Lejondalsnaturreservat samt Örnäs naturreservat med omnejd och dessa användningar 
inom rekreation och fritid. Planområdet är ungefärligt. 
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Planområdet ligger inom ett område utpekat för ändamålet rekreation i ÖP 2010. Planområdet nyttjas idag 
till rekreation i form av golfspel för betalande golfspelare. Golfbanan har idag två 18-hålsbanor och det 
spelas ca 20 000 rundor/år. Genom naturreservatet och vidare västerut går en grusad gångväg som leder 
till en badplats vid Lejondalssjön.  
 
I väster avgränsas planområdet av Lejondals naturreservat som har stor betydelse för besökare och 
kommuninvånare. Besökare kommer framförallt från Bro på grund av vägdragningen som gör det 
lättillgängligt från samhället. Inom naturreservatet finns Hällkana friluftsgård med parkering och 
friluftsbad som är en mötesplats för friluftsliv och turism. Ett elljusspår och ett antal stigar finns i området. 
Stigen som kommer närmast planområdet är 5,5 km lång och löper från norra till de södra delarna av 
naturreservatet.  
 
Från stigens södra delar kommer byggnaden inom planområdet troligen att bli synlig mellan träden. Denna 
del av stigen och den södra delen av naturreservatet kan bli påverkade av verksamhetsljus från 
planområdet.  
 
Vintertid är en skridskoslinga plogad på sjön och det finns anlagda skidspår i motionsspåret. Fiske 
förekommer också i Lejondalssjön. Andra aktiviteter i naturreservatet är orientering, svampplockning och 
jakt. Det finns planer på en höghöjdsbana i naturreservatet i närheten av friluftsgården.  
 
Vandringsleden Upplands-Broleden går genom Lejondals naturreservats västra delar och binder ihop 
Lejondals naturreservat med Lillsjön-Örnässjön naturreservat. Naturreservatet kring Lillsjön-Örnässjön 
har ett antal motionsspår och stigar samt vindskydd. En badplats finns vid Lillsjön som är beläget utanför 
utredningsområdet. Förutom via Upplandsbroleden finns en koppling mellan Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat via en tunnel under E18 till verksamhetsområdet Brunna, annars utgör E18 en stark barriär 
mellan rekreations- och friluftsområdena norr respektive söder om motorvägen.  
 
Hästverksamhet finns både norr om Lejondals slott (Lejondals ryttarförening) och norr om Örnässjön 
(Örnäs gård).  
 
Förslag 
 
Värden inom rekreation och friluftsliv påverkas i låg grad av exploateringen utanför planområdet 
förutsatt att kompensationsåtgärderna avseende landskap genomförs genom tex brynzoner, växtridåer 
och vegetation vid plangränserna. Inom planområdet påverkas rekreation och friluftsliv i mycket hög 
grad, då det förvandlas från golfbana till verksamhetsområde. Även norra om planområdet kommer 
resterande golfbana att bli påverkad partiellt då högdelen kommer vara delvis synlig. 
 
Geologi/Geotekniska förhållanden 
 
Nuläge 
 
Ett PM-geoteknik har tagits fram (SWECO, 2020) som utgörs av en skrivbordstudie som syftar till att 
tydliggöra befintliga förhållanden. Vidare ämnar skrivbordsstudien att ge rekommendationer för vilka 
utredningar som krävs för vidare arbete i projekteringsskedet. 
 
Området är som tidigare beskrivet kuperat. I Figur 2 och Figur 3 nedan går det att tyda att de höglänta 
områdena till större delen består av fastmark. 
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Figur 2, Höjdmodell från laserdata (Lantmäteriet, 2020) tillsammans med jordarter (SGU, 2020). Gul = 
lera, blå = morän, orange = svallsediment, och röd = berg. Svart markering är ungefärlig utbredning av 
det område planerat för byggnation inom Tång 2:5. 

 
Figur 3 Röd streckad linje visar en ungefärlig utbredning av planområdet. 
 
Del av Tång 2:5 ska bebyggas med lager- och kontorsbyggnader. Tre byggnader är planerade inom 
den höglänta västra delen av området, och en fjärde byggnad planeras i den östra delen, se figur 
nedan. 
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Planerad byggnation. Blå markering avser byggnader planerade inom fastmarksområde. Gul markering 
avser område där byggnad planeras delvis inom lerpartier. 
 
 
Blivande mark i området planeras på nivån +40 för området till väster. I öster planeras marken ligga 
på +28. Detta medför nivåskillnader inom Tång 2:5. 
 
Geotekniska förhållanden 
 
Det låglänta området består av lerjordar och svallsediment ovan fastmark. Inom de områden som 
jordartskarta visar på lerjord och svallsediment består sannolikt den första metern av fyllningsmassor 
för att modellera golfbanan. För de områden där jordartskartan visar på morän och berg består 
sannolikt den del som utgörs av golfbana till viss del av fyllningsmassor. I de partier som skiljer 
golfbanorna åt är det sannolikt att det är naturlig morän direkt på berg. 
 
Med avseende på rådande förhållanden bedöms risken för stabilitetsproblem relaterade till 
schaktning, och fyllningsarbete inom fastmarkspartier vara låg. Även risken för marksättningar kan 
anses vara låg här.  
 
Inom område där lera förekommer är det sannolikt att det föreligger en högre risk för 
stabilitetsproblem vid schaktning och fyllning. Även risken för ogynnsamma sättningar av marken är 
större här. Beroende på omfattning av arbeten och byggnation kan det föreligga en risk för 
ogynnsamma marksättningar för angränsande fastigheter, söder om Tång 2:5, som är grundlagda 
inom lerområdet. Någon mer detaljerad bedömning är i skrivande stund inte möjlig. 
 
Enligt en första bedömning baserat på foton från området är försurningspotentialen därför att betrakta 
som normal/medel och berget är av god kvalitet för att kunna krossas återanvändas som fyllmassor på 
platsen.  
 
Skulle det i ett senare skede visa sig att försurningspotentialen var högre än förväntat, och därmed 
kunde leda till försurning av grundvatten, är det inte uppenbart att det innebär en miljörisk i just detta 
specifika fall. En geolog ska medverka vid borrning för att säkerställa rätt provtagning (ett för 
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bergmassan representativt prov) och ska finnas med som samråd vid planering av 
undersökningsprogram. Detta gäller bland annat för borrningsprover avseende försurning, svavelhalt 
och sulfid. 
 
Genom att verka för masshantering inom projektet kan man se till att alla krossmassor återanvänds på 
platsen och därmed inte kommer i kontakt med vatten och alltså inte kan bidra till försurning.  
 
Dessutom ger masshantering inom projektet fördelen att projektets klimatavtryck minskar, genom att 
minimera mängden berg som behöver fraktas bort eller helt utesluta den processen. 
 
Det tillkommer en geoteknisk utredning i granskningsskedet. 
 
Miljöteknik 
 
En miljö Due diligence desktop (WSP, 2019) togs fram i syfte att identifiera eventuella risker för 
potentiella föroreningar i jord och grundvatten i samband med ett fastighetsköp. Arbetet har omfattat: 
 

• Kontakt med miljömyndigheter (kommun och länsstyrelse).  
• Arkivsök i öppna databaser hos myndigheter, t.ex. SGU, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket 

och Svenska Petroleuminstitutets fond för sanering av nedlagda bensinstationer (SPIMFAB).  
• Genomgång av erhållet material från myndigheter.  
• Utvärdering och sammanställning i rapport  

 
Provtagning, analyser och platsbesök genomfördes inte och inventeringen omfattar identifiering av 
eventuella risker kopplat till förorenad mark. 
 
Tidigare markanvändning 
 
Enligt historiska kartan från 1951 samt flygfoton från 1960-talet och 1970-talet bestod fastigheten 
tidigare av jordbruksmark och skogsmark. På fastigheten har det även funnits ett par gårdar med 
tillhörande trädgård. Golfbanan etablerades under början av 1990-talet. 
 
Dagens markanvändning 
 
Fastigheten utgörs idag av golfanläggning med tillhörande byggnader och verkstad. Verksamheten på 
fastigheten har tillsyn enligt miljöbalken på grund av användning av växtskyddsmedel på golfbanan. 
Det finns inga förelägganden eller pågående ärenden kopplat till förorenad mark eller grundvatten. 
Inom fastigheten sker dock hantering av kemikalier såsom växtskyddsmedel, gödsel, bensin och 
diesel. Inget besiktningsprotokoll på cisternerna för drivmedel fanns tillgängliga hos myndigheterna.  
 
Inom fastigheten har det skett en olycka av dieselläckage under maj 2016. Jord innehållande diesel 
grävdes bort. Området ligger dock utanför planområdet. Risken för påverkan på mark och 
grundvatten från nuvarande markanvändning inom fastigheten kan inte uteslutas.  
 
Fastigheten är inte registrerad i EBH-stödet (databas över förorenade området – Länsstyrelsen) över 
potentiellt förorenade områden. Risken för påverkan på mark och grundvatten från den historiska 
markanvändningen bedöms därför som liten. 
 
Vid exploatering av fastigheten med nya byggnader eller ändring av markanvändningen kan det inte 
uteslutas att tillsynsmyndigheten ställer krav med avseende på förorenad mark. Krav kan innebära allt 
från uppmaning om uppmärksamhet vid schaktarbeten till provtagning av jord och/eller grundvatten 
inom om-rådet för att kartlägga föroreningssituationen. 
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Det finns inga indikationer på att det finns föroreningar i marken i form av ogräsbekämpning 
eftersom golfbanan är från 90-talet och miljömedvetenheten hade redan på 90-tal en hög standard. 
 
En miljöteknisk undersökning kommer att tas fram i samband med en geoteknisk undersökning som 
kommer göras inför granskningsskedet i planläggningsprocessen. 
 
Bergtekniska förhållanden 
 
Till grund för analys av bergmassan i området ligger satellitbilder från området, foto av hällar och 
slänt från tidigare fältbesök, SGU berggrundskartor samt kemisk analys av bergmassa från område 
cirka 400 m bort (Utvärdering av bergmaterial – Svensk Ekologikonsult AB 2020). 
 
Enligt en första bedömning baserat på foton från området är försurningspotentialen därför att betrakta 
som normal/medel och berget är av god kvalitet för att kunna krossas återanvändas som fyllmassor på 
platsen. 
 
Sammanfattningsvis är den preliminära bedömningen att bergmassans kemiska innehåll inte medför 
någon miljörisk, men något som man bör ha i åtanke särskilt om massbalans inom projektet inte kan 
uppnås. 
 
Markradon 
 
Den markradonundersökning som utfördes i detta skede har visat på att marken överlag utgörs av 
normalradonmark. Den kommande geotekniska undersökningen kommer ta prover på radon. Alla 
byggnader inom planområdet kommer uppföras radonsäkert. 
 
Sulfid 
 
Det kan finnas sulfidberg och sulfidlera inom Upplands-Bro kommun. Därför kommer prover kring 
detta tas i samband med den geotekniska undersökningen. Den geotekniska undersökningen görs 
inför granskningsskedet. 
 
Grundläggning 
 
En preliminär bedömning av grundläggningen är att bergskärning erfordras för delar av bebyggelsen, 
medan andra delar kommer behöva fyllas upp för att plana ut område till planerade marknivåer. 
Grundläggning kan ske på plintar till berg eller på packad sprängbotten inom fastmarksområden (morän 
eller ytnära berg). Byggnader och uppställningsytor inom lerpartier kan behöva grundläggas med pålar 
beroende på omfattning av bebyggelse och/eller lermäktigheter samt lerans materialegenskaper. 
  



1 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen - KS 18/0440-20 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen : Planbeskrivning samråd Del av Tång 2_5 m.fl. nr 1906

39 
 

Detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl, nr 1906  Planbeskrivning  
 

Omgivningspåverkan 
 
Byggnationen kommer sannolikt att medföra bergschakt. För att klarlägga vilka restriktioner som gäller 
för sprängning ska en riskanalys med avseende på vibrationsalstrande arbeten utföras under 
projekteringsskedet. 
 
Framtida utredningar 
 
En geoteknisk undersökning med flertalet borrprovet inom planområdet kommer tas fram till 
granskningsskedet. Undersökningen kommer bland annat att undersöka: 
 
 
• Hydrogeologiska förhållanden så som grundvattennivåerna i området 

• Jordmäktigheter 

• Bergnivå  

• Massbalansering 

• Inmätning av berg 

• Sprängning 

• Sulfidhalter 

• Stabilitets- och sättningsberäkningar 

• Radonhalt 

Bebyggelseområden 
Nuläge 
Det finns ingen bebyggelse inom planområdet, i närheten av planområdet i norr finns ett golfklubbhus, 
förråd och kontorslokaler kopplade till Golfstar Kungsängens golfklubb. Öster om planområdet finns 
några enstaka mindre villor i Garpeboda samt torpmiljön Brokmyran som omnämns i kommunens 
fördjupade kulturmiljöprogram. Ännu längre öster ut finns några villor vid Sandboda. Bebyggelse i form 
av gårdar och torp hittas i brynen mellan skogspartier, odlings- och betesmarker. 
 
Bebyggelsen direkt syd/sydväst om planområdet utgörs av ICA Fastigheters internethandelslager (CFC) 
med en byggnadshöjd på ca 18 meter, direkt söder om planområdet utgörs bebyggelsen av Ramirent. 
 
Söder om planområdet utgörs av Brunna verksamhetsområde som är uppdelat med ena hälften av området 
i en av dalgångarna och andra på en av höjdryggarna. Områdets äldre delar är belägna på höjdryggen och 
tomter och vägar följer till stor del topografin. Här är bebyggelsen i jämförelse med den nyare delen 
småskalig. Områdets nyare delar är belägna i dalgången och har en mer storskalig karaktär. Stora delar av 
verksamheterna i dalgången är ännu under konstruktion. 
 
Förslag 
 
Det finns ingen bebyggelse inom planområdet. Markanläggningarna kommer inte sparas. 
Den nya logistikverksamheten kommer att innehålla lager och logistikbyggnader på omkring 65 000–70 
000 m2 och med höjder på generellt 18 m samt med vissa högdelar på upp till 33 m. Detta för att 
möjliggöra automatiserade robotlagerlösningar som är en del av moderna storskaliga 
logistikverksamheter. Planområdet kommer att ha stora områden av asfalterad yta med vägar och 
parkeringsytor för anslutande trafik till och från område. Utöver lagerbyggnaden planeras mindre ytor och 
byggnadsvolymer med kompletterande verksamheter så som trafikstyrning, parkeringshus och 
rastmöjligheter för lastbilschaufförer. Vidare finns möjligheten att koppla ihop byggnader från 
planområdet genom luftbroar med fastigheten Örnäs 1:22 som finns söder om planområdet. Den nya 
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logistikverksamheten kommer att medföra ett betydande antal nya arbetstillfällen inom lager-, logistik- 
och transportsektorn.  
 
 

 
 
Inom planområdet varierar marknivåerna från +23 till +52m vilket har varit en utmaning i framställandet 
av strukturplanen. Planförslaget har stora ytkrävande verksamheter som ska passas in i ett småskaligt och 
starkt kuperat landskap. 
 
Logistikverksamhetens krav på stora plana ytor för lastning och lossning gör att inpassning i landskapet 
handlar om att finna riktningar och höjdlägen på stora ”flak”. Den största planerade lagerbyggnaden 
inklusive körytor och diken kräver en plan yta på ca 240 x 530 m. För att få en så bra landskapsanpassning 
som möjligt har ytan inplacerats i nordsydlig riktning vilken nära följer landskapets övergripande riktning 
i området. 
 
Huvudlagerbyggnaden kommer att vara ca 18 meter hög och gör ett avtryck på ca 140 x 500 m. 
Byggnaden innefattar också en höglagring på 33 meter. Kontorslokaler inryms på entresolplan över in- 
och utlastning. I anslutning till lagerbyggnaden planeras ett parkeringshus i två plan som rymmer 
personalparkeringar. Infartsgatan ansluter i öster mot Garpebodavägen på + 25 och stiger 5 meter på 
sträckan fram till vändplanen. En platsbildning markerar den publika entrén till kontoret och till 
parkeringsgaraget. En möjlig lösning är att via en hiss koppla samman garage och kontorslokaler i 
lagerbyggnaden via en gångpassage över lastgården. 
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Fornlämningar 
Nuläge 
 
En arkeologisk utredning steg 1 genomfördes av planområdet av ArkeoLogistik under år 2020. Området 
har omdanats i samband med anläggandet av golfbanan på 1990-talet, men det finns ett flertal orörda delar 
inom området där merparten är skogsklädda. Höjdnivåerna varierar mellan 25 och 50 m.ö.h. Innan 
utredningen fanns inga kända fornlämningar inom området. Höjdnivåerna indikerade dock att det kunde 
finnas lämningar från stenålder inom planområdet. 
 
Markslaget utgörs huvudsakligen av sandig morän (SGU). Golfbanan har delvis anlagts på tidigare 
åkermark, ursprungligen hörande till Garpeboda, ett till Tångs by avgärda hemman (LMS B82-4:1). Det 
finns inga kända fornlämningar inom utredningsområdet, men i dess västra kant finns en dammvall och ett 
gränsmärke registrerade (L2014:6062 respektive L2014:5991). 
 
Följande objekt blev identifierade i utredningen: 
 

• Objekt 1. Boplatsläge i skogsmark och igenväxande tidigare åkermark med sandig morän. Möjlig 
fornlämning. 

• Objekt 2. Boplatsläge i en svag tidigare åkermark i sandig morän. Det är en möjlig fornlämning.  
• Objekt 3. Stensättning, övertorvad och oklar i sin begränsning. Det är en fornlämning. 
• Objekt 4. Hägnad, stenmur ca 20 m lång. Det är en övrig kulturhistorisk lämning. 
• Objekt 5. Boplatsläge. Det är en möjlig fornlämning. 
• Objekt 6. Visare bestående av en högkant stående sten. Det är en övrig kulturhistorisk lämning. 

 
Tidigare registrerade objekt: 

• L2014:6052 – Dammvall. Det har inte gjorts någon antikvarisk bedömning. 
• L2014: 5991 – Gränsmärke. Det är en övrig kulturhistorisk lämning.  

 
 

Länsstyrelsen bedömer att en arkeologisk utredning steg 2 av objekt 1, 2 och 5 behöver utföras inför 
planerad exploatering. Om markingrepp planeras i anslutning till fornlämning måste tillstånd sökas hos 
Länsstyrelsen. Steg 2 planeras vara klart inför granskningsskedet i planprojektet. 



1 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen - KS 18/0440-20 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen : Planbeskrivning samråd Del av Tång 2_5 m.fl. nr 1906

42 
 

Detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl, nr 1906  Planbeskrivning  
 

En karta från arkeologisk utredning 2020 steg 1. 
 
Förslag 
 
Frågan kring fornlämningarna hanteras inför granskningsskedet när den arkeologiska steg 2 utredningen är 
klar. Befintliga fornlämning och eventuellt nya fynd kommer behöva tas bort i samband med 
exploateringen av området. Detta kommer innebära en slututgrävning av fynden. 
 
Kulturmiljö 
 
Kulturmiljö Kungsängen 
 
Kungsängen har en lång kulturmiljöhistoria och har under en lång tid tillhört det område vilket rikets 
centralpolitiska händelser utspelat sig. Under perioden 500 f Kr till omkring 1700-talet var den period där 
de största händelserna utspelade sig. Inom kommunen finns åtskilliga gravfält, kungsgårdar samt 
handelsplatser. 
 
Kungsängen har en särskilt hög densitet av stora gods och säterier vilket dels beror på de goda tillgångarna 
på naturresurser som vattenkraft, skog och bördig jordbruksmark och dess närhet till huvudstaden. Med 
tiden omvandlas Upplands-Bro till en traditionell landsbygdskommun då det låg för långt från Stockholm 
för att påverkas av stadens expansionskraft. 
 
Kulturmiljö inom och i närheten av planområdet 
 
Planområdet ligger beläget i norra Kungsängen. Nedan följer en redogörelse för kulturmiljövärden inom 
och i närheten av ungefärligt planområde samt en karta över planområdet och dess förhållningssätt till 
landskapets tidsdjup samt arkeologiska lämningar. De arkeologiska lämningarna beskrivna nedan har inte 
tagit hänsyn till projektets eget framtagna arkeologisk undersökning. 
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Väster om planområdet finns Lejondalsjön som har flertalet fornlämningar, bland annat stensättningar, 
gravfält och hägnader. Skogen i och intill Lejondals naturreservatet har ett tidsdjup från 1890/1970-talet. 
Öster om planområdet vid Björkhaga finns även sedan tidigare gravfält, hägnader och runristningar 
registrerade sedan tidigare. Direkt ca 350 m öster om planområdet finns en torpmiljö vid Brokmyran som 
omnämns i kommunens fördjupade kulturmiljöprogram. Platsen har flera bevarade torp men är visuellt 
påverkad av verksamhetsområdet i dalgången ca 350 meter bort. Söder om planområdet och E18 finns 
Raskerboda som utgörs av en småjordbruksmiljö med rötter från 1700-talet. 
 
Inom planområdet finns historiska spår från gården Tång (som i vissa historiska kartor kallas Garpeboda) 
som finns kvar på golfbanan. En byggnad från gården är bevarad och vägen från golfhuset/parkeringen 
norrut går i en gammal sträckning. Den historiska läsbarheten är dock svag då resten av gården och dess 
koppling till det omgivande landskapet ersatts av golfbanan. Gården ligger norr om planområdet. 
Exploateringen av planområdet försvagar den redan svaga läsbarheten ytterligare. 
 
Planförslagets påverkan på kulturmiljöer 
 
Detaljplanen bedöms inte påverka torpmiljön vid Brokmyra i någon större utsträckning då siktlinjerna är 
riktade åt ett annan håll (söderut primärt, därefter väster och norrut) och skogspartier skymmer dessutom 
sikten mellan planområdet och torpmiljön.  
 
Projektet har tagit fram en landskaps- och rekreationsutredning som även innefattade kulturmiljöinslag i 
landskapet (Kreera, 2020). Utredningen visar att landskapet kring planområdet har haft en snabb 
förändringstakt de senaste 50 åren. En förändring som påverkat landskapet kraftigt är byggandet av E18 
som har skapat en barriär mellan områdena norr och söder om denna, med försämrad tillgänglighet i 
nordsydlig riktning och bullerpåverkan som följd.  
 
Utbyggnaden av verksamhetsområdet Brunna är den största drivkraften i landskapets förändring. Området 
började bebyggas med verksamheter under 70-talet vilket utökades ytterligare under 90-talet. Under 90-
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talet anlades också golfbanan på delar av fastigheten Tång 2:5. Golfbanan bestod tidigare av 
jordbruksmark och skogspartier. Delar av skogspartierna på golfbanan har ett högt tidsdjup då dessa 
sparades vid anläggandet av banan. Det läsbara tidsdjupet är dock inte lika högt då golfbanans 
övergripande karaktär domineras av moderna inslag såsom välklippta gräsmattor, greener och bunkrar.  
 
Den största förändringen har skett de senaste 10 åren. Under denna period har verksamhetsområdets yta 
mer än fördubblats. Storleken på byggnaderna har också ökat avsevärt under de senaste tio åren vilket 
bidrar till en ökad kontrast till det mer småskaliga jordbrukslandskapet som funnits på platsen tidigare. 
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Foton från landskapsutredningen. 
 
Sammanfattningsvis bedöms exploateringen av Tång 2:5 inte bryta någon historisk karaktär eller ge någon 
större negativ påverkan på befintliga kulturmiljövärden sett ur ett övergripande landskapsperspektiv. De 
viktigaste läsbara historiska elementen i utbredningsområdet påverkas inte av exploateringen då de ligger 
tillräckligt långt bort eller skärmas av från planområdet genom höjdryggar och/eller vegetation.  
 
Den nya bebyggelsen kommer dock att göra att den buffert som golfbanan idag utgör mellan 
verksamhetsområdet och Lejondals naturreservat samt mosaiklandskapet norr om golfbanan försvinner. 
Detta kommer bidra till att öka den redan snabba förändringstakten i landskapet. 
 
Kulturmiljömässigt anses inte planförslaget påverka kulturmiljöer utanför planområdet, som till exempel 
för Lejondalssjön och deras fornlämningar. Ej heller Garpeboda och dess kulturmiljöer kommer bli 
negativt påverkade eftersom området ligger för långt ifrån planområdet och dessutom skärmas av från 
planområdet med höjdryggar och/eller vegetation.  
 
Kulturmiljövärden inom planområdet bedöms inte påverkas negativt utifrån det kunskapsunderlag som 
finns i nuläget. En steg 2 arkeologisk utredning kommer göras inför granskningsskedet som kommer 
redogöra för om de finns fornlämningar inom planområdet. Visar det sig att det finns fler fornlämningar 
inom planområdet kan slutsatsen komma att ändras.  
 
Övergripande disposition 
 
Planområdet utgörs av stora ytor av asfalterade ytor anpassade för lager- och logistikverksamhet. 
Storskaliga lagerbyggnader utgör den huvudsakliga byggnationen. En naturrand sparas runt planområdet 
för att bädda in området i grönska. I norra delen av planområdet stärks en grönkorridor med träd och 
växtlighet. I västra delen av planområdet sparas och utvecklas en större grön buffertzon som gränsar mot 
Lejondals naturreservat. 
 
Ny bebyggelse, verksamheter 
 
Det finns inga befintliga verksamheter inom planområdet. De framtida verksamhterna kommer utgöras av 
lager- och logistikverksamhet. 
 
 



1 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen - KS 18/0440-20 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen : Planbeskrivning samråd Del av Tång 2_5 m.fl. nr 1906

46 
 

Detaljplan för Del av Tång 2:5 m.fl, nr 1906  Planbeskrivning  
 

 
Illustrationsplan gjord av Archus 2020. 
 
Huvudlagerbyggnaden är ca 140x500m med en höjd på 18m varav en del utgörs av höglager på ca 33m. 
Området har en grön buffertzon i väster mot naturreservatet med tillhörande dammar anpassade för 
vattensalamander, dagvatten och rening. 
 
Straxt innan buffertzonen finns en byggnad anpassad för industriellt tillverkningskök. Östra delen av 
planområdet utgörs av yta reserverad för trafikstyrning och rastplats för lastbilar med en tillhörande 
byggnad för service för lastbilsarbetare samt vändplan. Centralt i planområdet finns ett parkeringsgarage 
för de anställda samt ett entrétorg/busshållplats. 
 
Kopplingar via luftbroar är möjligt söderut från planområdet till ICA Fastigheters CFC-lager på 
fastigheten Örnäs 1:22. 
 
Offentlig service och kommersiell service 
 
Nuläge 
 
Planområdet utgörs idag av golfbana och golfrange samt är tillgängligt för betalande besökare.  
Strax nordöst om planområdet ligger Kungsängens golfklubbs klubbhus. Där finns en restaurang, 
konferensmöjligheter samt en mindre privat friskvårdsklinik. 
 
Direkt väster om planområdet ligger Lejondals naturreservat som utgör en offentlig service avseende 
rekreation och fritid. Söder och öster om planområdet ligger Brunna verksamhetsområde som även de 
innehar offentligt service, bland annat i form av Brunna kretsloppscentral. För övrigt finns det en blandad 
kommersiell service i form av handel, drivmedelsstation, uthyrning av maskiner, filmstudio och bilfirmor 
m.m inom området. Än mer söder om planområdet finns motortrafikleden E18 och söder om den Örnäs 
gård. Gården är en verksamhet som bedriver bland annat café, konferens och ridskola. 
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Förslag 
 
Kungsängens golfklubb (Golfstar) kommer att investera i de kvarvarande 27 hålen och fortsätta driva 
golfverksamheten utanför planområdet. Det finns inget beslut om att lägga ned friskvårdskliniken. Inga 
tillkommande offentliga eller kommersiella servicefunktioner kommer med planförslaget. 
 
Gestaltning 

 
Illustration gjord av Archus 2020. 
 
Planområdets utformning har anpassats efter mål och övergripande gestaltningsprinciper enligt framtaget 
gestaltningsprogram (Archus, 2020). Gestaltningsprinciperna utmynnar i att placeringen av den stora 
byggnadsvolymen med tillhörande körytor anpassas efter sprickdalslandskapets topografi, men även för 
att möjliggöra en framtida utbyggnad av området. Byggnaderna och dess omkringliggande ytor ska 
gestaltas med en genomtänkt arkitektur, så att tillkommande byggnaderna möter naturen och ger ett 
acceptabelt helhetsintryck. De publika delarna i planområdet ska utformas efter en mänsklig skala och 
trevlig arbetsmiljö. Under byggtiden ska onödiga transport av berg- och jordmassor till och från området 
minimeras. Risken att hårdgjorda ytor eller byggnadsytor utgör så kallade hotspot och bidrar till ett sämre 
lokalklimat ska minimeras.  
 
Landskapet är starkt kuperat där marknivåerna varierar mellan +23 och +52 m. Logistikverksamheten har 
krav på funktioner i området som behöver tillgodoses. Till exempel finns det krav på stora plana ytor för 
lastning och lossning. Den största planerade lagerbyggnaden med tillhörande körbanor och diken kräver 
en plan yta på ca 240 x 530 m. Ytan har inplacerats i nordsydlig riktning för att få till en så bra 
landskapsanpassning som möjligt. Nivåskillnaderna mellan den plana ytan och resterande landskap skapar 
branta slänter upp mot skogsmark och skärningar. Det finns krav på lutningsförhållanden på trafikytorna 
och en strävan mot bra masshantering, vilket innebär att marken fylls upp i sydöstra delen av området från 
lägsta höjden på ca +25 upp till +40 på lastområdet.  
 
Placeringen av ICA Fastigheters stora lagerbyggnad har förskjutits till öster för att öka avståendet till 
Lejondals naturreservat. Detta för att bevara naturen närmast brynet samt för att skapa ett 
sammanhängande naturstråk i den solbelysta slänten, dels för att hantera planområdets dagvattenhantering 
där vatten fördröjs och renas i dammar, dels för att gynna växt- och naturliv.  
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Illustration gjord av Archus 2020. 
 
Lagerbyggnaden planeras utgöra en yta på 65 000 – 70 000 m2 och anta en höjd på cirka 18 meter. 
Byggnaden inkluderar en höglagring på cirka 33 m. Intill byggnaden tillkommer ett parkeringshus i två 
våningsplan för personalparkering. En vändplan planeras framför entrén och parkeringshuset samt ansluter 
till Garpebodavägen i öster via en infartsgata. Infartsgatan kantas av nivåupptagna murar och slänter men 
även av trädplanteringar och gabionmurar som tar upp höjdskillnader samt tydlig 
avgränsarverksamhetsområdet mot allmänna ytor.  
 
Material och gestaltningsprinciper 
 
Byggnaden och dess omgivande landskap följer ett gestaltningskoncept som präglas av en storslagenhet 
och en tydlig horisontaliteten. Intrycket av den långsträckta byggnaden kommer delvis att brytas av 
skogsridåer och skogsdungar, för att ge ett förmildrande intryck av fasaden. 
 
Fasaderna får en ljus och enhetlig färgsättning för att harmonisera med omgivande natur. Huvuddelen 
uppförs i sandwichelement i en vit till ljusgrå färgskala. Det kan förekomma skillnader i hur pass 
reflekterande fasaderna är. Lasthusen utförs i en kontrasterande ton till huvudfasaden. Runt hela 
byggnaden löper en sockel i betong och lasthusen består materialmässigt av silvermetalliv alternativ 
aluzink. 
 
I byggnadens sydöstra hörn planeras ett kontor som förslås ha en träkonstruktion där trä blir en tydlig del 
av fasaden tillsammans med glas. Entrétorn, gångbro och parkeringshus får även de fasader som tydligt 
präglas av trä. Gestaltningsprinciperna gäller för samtliga byggnader inom planområdet och ska bidra till 
en enhetlig gestaltning anpassad efter naturens färger.  
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Illustration gjord av Archus 2020. 
 
Tillgänglighet 
Nuläge 
 
Tillgängligheten till och från planområdet för personer med funktionsnedsättning anses som god då 
infartsvägen Garpebodavägen och andra vägar inom Brunna är flacka. 
 
Tillgängligheten inom planområdet är varierande. Inom planområdet utgörs det mesta av golfbaneterräng 
av dalar samt barrskog på höjderna i landskapet. Golfbanan är brant på sina platser och skogspartierna är 
svårtillgängliga. 
 
Förslag 
 
Tillgängligheten från och till planområdet kommer att stärkas. Garpebodavägen kommer att genomgå en 
standardhöjning så att lastbilstrafik klarar av att åka på vägen från och till planområdet. 
Gång och cykelbana kommer att koppla ihop planområdet med Frekvensvägen. Det förbereds för en 
busshållplats inom planområdet vilket kan stärka tillgängligheten till planområdet. Tillgängligheten inom 
kommande verksamheter styrs via Boverkets byggregler. 
 
Trafik och kommunikationer 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
 
Gatunät 
Planområdet utgör en del av Brunna verksamhetsområdes gatunät och idag når man planområdet via 
Garpebodavägen med bil och lastbil. Endast en del av Garpebodavägen är utbyggd för gång och cykel. 
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Parkering 
Parkering för inkommande lastbilar kommer i planförslaget få ett eget parkeringsområde i östra delen av 
planområdet. 
 
Parkering för anställda kommer ske i det tillhörande parkeringsgaraget som ansluter till 
huvudlagerbyggnaden. 
 
In- och utfarter 
In- och utfarter till planområdet kommer att ske längs Garpebodavägen, både för biltrafik, lastbilstrafik, 
gods och GC-trafik. Nedan följer en karta som visar parkering, in- och utfarter samt vändplan för 
planförslaget. 

 
Nuläge trafikalstring 
Gällande detaljplan från år 1989 avser golfbanan. Planområdet nås med asfalterad väg genom 
Garpebodavägen. Vägen är privat inom planområdesgräns och övergår sedan till kommunalt 
huvudmannaskap. Brunna verksamhetsområde präglas av tung trafik. 
 
De korsningar som är mest olycksdrabbade är på Granhammarsvägen i anslutning till ramperna från/till 
E18, vid Trafikplats Brunna och i cirkulationsplatsen i höjd med Effektvägen. 
 
Förslag trafikalstring 
 
Lager- och logistikverksamheterna kommer att generera trafik till och från planområdet. Garpebodavägen 
kommer att utgöra in- och utfart till planområdet för såväl gods- som besöks- och personaltrafik. Främst 
handlar trafiken om fordon i form av tunga lastbilar och personbilar. Maxtimmen för trafikflöden till och 
från planområdet är kl. 05-06 på morgonen. Under maxtimmar väntas en trafikmängd på ca 230 
fordon/timme.  
 
Den förväntade trafikmängden från ICA:s planerade höglager med maxtrafik under en peak-dag uppgår 
till cirka 2 100 fordon per dygn, se Tabell 3. Med höglagret menas planområdet. Peak-dag är den dag 
under veckan med högst trafik och inträffar vanligtvis på måndagar. De övriga dagarna utgör 
trafikmängderna cirka 85–90 procent av peak-dagens trafik (ICA, 2020) motsvarande 1 900 fordon/dygn. 
På helgen uppgår trafiken till 30–40 procent av peak-dagen, motsvarande cirka 800 fordon/dygn.  
 
Nedan följer tabell över hur trafiken ser ut till höglagret.  
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Tabellen kommer från Sigma Civils trafikutredning 2020.  
 
Utredningen av Sigma Civil har även undersökt hur planförslagets trafik påverkar trafiksituationen år 
2040 och har funnit att flera av korsningarna längs Granhammarsvägen blir ansträngda under rusningstid 
redan innan planområdet är utbyggt. Detta var väntat och ligger i linje med tidigare trafikutredningar som 
kommunen har gjort. 
 
Det är alltså inte planområdets trafik som medför att systemet blir ansträngt vid rusningstid. Trafiken som 
planområdet alstrar passar väl in i området eftersom dess högtrafik inte sammanfaller med maxtimmen i 
området i övrigt och således ger relativt begränsad belastning på korsningarna under maxtrafik. Med 
maxtimme menas trafiken till och från planområdet mellan kl. 04:00-07:00 för morgon och 15:00-18:00 
för eftermiddag. 
 

 
Tabell från trafikutredning (Sigma civil, 2020) 
 
Trafikanalys Brunna verksamhetsområde 
 
För att tydligare undersöka hur trafiken blir i framtiden tog kommunen fram en trafikanalys (AFRY, 2020-
12-14) för Brunna verksamhetsområde som har undersökt hur trafiken ser ut dels för nuläget, dels med ett 
framtidsscenario för år 2040 under maxtimmen för förmiddagstrafiken (FM) och eftermiddagstrafiken 
(EM). Maxtimmen för FM är 07:00-08:00 och maxtimmen för EM är 16:00-17:00. För framtidsscenariot 
år 2040 är all framtida trafik med, det vill säga en tänkt uppräkning av organisk ökning av trafik i 
kommunen, tillkommande trafik för lagakraftvunna planer som ännu inte är utbyggda, samt trafik för 
planer som är under planskede eller tänkt att planeras fram. Trafiken som del av Tång 2:5 m.fl. kommer 
att generera ingår alltså i analysen. 
 
Analysen kommer fram till att trafiken år 2040 under maxtimmarna för förmiddag och eftermiddag är på 
sina platser ansträngd men som helhet kan ses som acceptabel. Det är framförallt vänsterkörfält på 
Granhammarsvägen som används för att svänga in på Mätarvägen och in i Brunna verksamhetsområde 
som kommer bli ansträngd. Detta körfält, som är under uppbyggnad, kommer bli fullt under 
maxtimmarna. En rationell förare väljer då istället att fortsatta framåt och norrut på Granhammarsvägen 
om vänster körfält är fullt, och upp till Brunnarondellen för att på så vis komma in till Brunna 
verksamhetsområde. Brunnarondellen kommer att breddas till två körfält och har kapacitet att fungera som 
huvudväg in till verksamhetsområdet. Analysen visar också att köer inte bildas på E18:s avfarter eller 
påfarter. 
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Slutsatsen är att trafiken som planområdet kommer generera kan ses som acceptabel på kort och lång sikt. 
 
Hållbara transporter 
Det bör finnas goda möjligheter för hållbara persontransporter till och från området tack vare att gång- och 
cykelinfrastruktur samt kollektivtrafikförbindelser är under utveckling. För att få en hög andel hållbara 
resor krävs en utökad kollektivtrafik och ett samlat grepp för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. För att 
de verksamma inom området ska kunna göra hållbara val, måste det tidigt i planeringen skapas 
förutsättningar som gör hållbart resandemöjligt. Det kan till exempel handla om att ytterligare utveckla 
och säkerställa gång- och cykelinfrastruktur med tillgängliga, trygga och trafiksäkra och gena kopplingar 
till närliggande områden och målpunkter och framkomlighetsåtgärder för oskyddade trafikanter. I och med 
de många pågående planerna för både bostäder och verksamheter inom Brunna, Kungsängen och Bro, 
ökar möjligheten för lokal arbetskraft och potentialen för hållbart resande är särskilt stor. 
 
Uppställningsplatser för lastbilar 
Planförslaget har beaktat den existerande lastbilsproblematiken där bilvägarna i Brunna 
verksamhetsområde många gånger används som uppställningsplats för väntande lastbilar som ska till 
någon av de redan befintliga lager- och logistikaktörerna i området. Många av dessa lastbilar står 
parkerade i vägbanan eller längs med vägrenar. För att underlätta situationen för den kommande trafiken 
som ska till planområdet kommer utrymme skapas inom planområdet för mottagning av lastbilar. På så 
sätt kommer inte planförslagets trafik påverka den befintliga situationen i Brunna med att lastbilar står 
parkerade längs med vägrenen/vägbanan. 
 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Nuläge  
 
Gång och cykelväg finns tillgängligt från Kungsängens station fram till planområdet. 
 
Förslag 
 
Gång och cykelväg anläggs inom planområdet från infarten och planområdesgräns fram till 
personalentrén.  
 
Kollektivtrafik 
Nuläge  
 
Närmsta busstation finns vid Garpebodavägen och trafikeras av linje 558 som går mellan Kungsängen 
station och Livgardet. Busstationen ligger ca 550 m från planområdet. Mellan planområdet och 
Kungsängens station, där det går pendeltåg och bussar, är det cirka 4,3 km fågelvägen.  
  
Förslag 
Planförslaget kommer medföra ett betydande antal nya arbetstillfällen vilken skapar ett ökat underlag för 
kollektivtrafiken. Det pågår en dialog både med SL och Nobina kring en ökad tillgänglighet i området 
med kollektivtrafik. En busstation kommer uppföras vid huvudentrén inom planområdet. 
 
Störningar och risker 
 
Golfbollar 
 
Den nya detaljplanen kommer att ianspråkta marken för hål 10–18 på bilden nedan. Det ger att 
slagriktningen är bort från planområdet där en möjlig risksituation skulle kunna uppstå (hål 1 och 3). 
Därav finns ingen uppenbar risk för felriktade golfbollar på planområdet. Om framtida förändringar sker 
kommer det ske i samråd och nödvändiga skyddsåtgärder kommer att vidtas om behov uppstår.  
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Buller och vibrationer 
Nuläge 
 
Planområdet påverkas av trafikbuller från E18 i huvudsak och de resterande omgivande vägarna från 
Brunna verksamhetsområde samt av verksamhetsbuller från angränsande verksamhetsområde. 
Verksamhetsbuller är buller som kommer från en verksamhet. Vägbuller är buller som kommer från vägar 
och trafik utanför planområdet. Närmsta bostäder finns öster om planområdet och utgörs i huvudsak av 
fastigheter öster om Garpebodavägen. 
 
Buller som uppkommer på verksamhetsområdet bedöms enligt Naturvårdsverkets ”Vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller” (Rapport 6538). 
 
Enligt Brunna utvecklingsprogram (rev. 2008) kan de norra delarna av Brunna påverkas av skjutbuller 
från Livgardets övningsområde. Ett av de mest utsatta områdena återfinns längs med E18 vilket berör 
planområdet. 
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Buller och naturreservatet 
 
Väster om planområdet finns Lejondals naturreservat. Området är ett friluftsområde och rekommenderas 
enligt Naturvårdsverket att hålla bullerklass C. För bullerklass C är tröskelvärdet för bullerfrihet 45 dBA 
(A-vägd momentan ljudnivå). Vid denna nivå befinner vi oss närmare de tänkbara ljudkällorna, och varje 
bullerhändelse blir 30–60 sekunder. Överskridandetiden bör begränsas till högst 1 timme per dag (06–22; 
60–120 bullerhändelser). Redan utan planförslagets uppbyggnad medför befintliga bullerkällor ljudnivåer 
i Lejondals naturreservatet som vida överskrider kriterierna för Bullerklass C. 
 
Förslag 
 
Efter planförslaget klarar man fortsatt inte Naturvårdsverkets rekommendation om bullerklass C 
angränsande Lejondals naturreservat. Man får förflytta sig ca 1 km norrut i naturreservatet sett från E18 
för att bakgrundsbruset från E18 ska vara lägre än 45 dBA. Förslag till planbestämmelse är att ekvivalenta 
ljudnivån vid västra planområdesgränsen inte får överskrida 50 dBA. Detta omnämns i plankarta under 
Störningsskydd. Det har tagits fram en bullerutredning (Akustikkonsulten i Sverige AB, 2020) som visar 
att genom denna planbestämmelse begränsas påverkan på naturreservatet i relation till bakgrundsnivån. 
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Med NLS (Ny Logistik Stockholm) menas planområdet, bild från bullerutredning. (Akustikkonsulten i 
Sverige AB, 2020) 
 

 
Med NLS (Ny logistik Stockholm) menas planområdet, bild från bullerutredning (Akustikkonsulten i 
Sverige AB, 2020) 
 
Förslag och buller mot bostäder 
 
Buller som uppkommer inom kvarteren bedöms som verksamhetsbuller mot Naturvårdsverkets 
”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” (Rapport 6538). Beräknat verksamhetsbuller 
ligger under riktvärdena.  
 
Närmsta bostäder finns öster om planområdet och utgörs i huvudsak av fastigheter öster om 
Garpebodavägen. Nedan följer riktlinjer för hur ljudnivåer från industri/verksamheter får lov att bullra mot 
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler (Rapport 6538). Nivåerna i tabellen nedan bör i normalfallet 
vara vägledande för bedömningar av om buller utgör en olägenhet. Värdena i tabellen gäller utomhus vid 
fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet. För bostäder avser nivåerna i 
första hand bostadsbyggnader. 
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Bullerpåverkan vid bostäder orsakas i huvudsak av trafiken på vägen som leder fram och in på området. 
Bortser man från detta bidrag är ekvivalenta ljudnivån från verksamheten avsevärt lägre 40 dBA oavsett 
tidpunkt på dygnet. Närmaste bostäderna ligger ungefär 100 m från den korsning där trafik svänger in till 
området. I figur 10 nedan redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer dag, kväll och natt samt maximala 
ljudnivåer från fordonspassager vid närmsta bostäders fasader. 
 

 
Ekvivalenta ljudnivån utomhus är som högst 48 dB, som kan beskrivas som den genomsnittliga ljudnivån. 
Den maximala ljudnivån 49 dBA, det vill säga uppkommen ljudnivå under en kort tidsperiod.  
 
Med trafiken inkluderad i allt verksamhetsbuller är ekvivalenta ljudnivån utomhus vid 
fasad som högst 48 dB och maximala ljudnivån 49 dBA. Inomhus uppskattas ekvivalent 
ljudnivå till 23 dBA och maximal ljudnivå 24 dBA. Någon stor risk för påverkan av lågfrekvent buller 
inomhus föreligger inte då avståndet till vägen är stort. Detsamma gäller buller från verksamheten inne 
från själva anläggningen. 
 
Buller som uppkommer från trafik på vägar bedöms mot riktvärden enligt Infrastrukturpropositionen 
1996/97:53. Det ger att den beräknade ekvivalenta ljudnivån understiger riktvärdet med 7 dBA vid 
närmsta bostad. 
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Översvämning 
Nuläge 
 
Planområdet består av en del av Kungsängens golfbana och innehåller kortklippt gräsmatta med 
sandgropar, skogsdungar med äldre tallskog och ett flertal dammar. Området domineras av en 
markanvändning som kan hantera stora mängder vatten. Avvattning sker ytligt inom området. 

 
Befintlig markanvändning för planområdet. 
 

 
Befintlig markanvändning inom utredningsområdet består av en golfbana vilket innebär kortklippt gräs 
(“greens”), sandgropar, dammar och skogsdungar med tallar. 
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Befintlig markanvändning för planområdet. 
 
Förslag 
 
Ett 100-årsregn kan möjligen hanteras utifrån planerad höjdsättning och föreslagna avskärande diken, 
förutsatt att grönytor kan nyttjas för sekundär avrinning samt att avskärande diken anläggs och leder 
vattnet vidare ut från planområdet vidare mot torrdammen och Örnäsdammen och där efter vidare mot 
Granhammarsbäcken. Dammarna förutsätts inte kunna hantera ett skyfall. En skyfallsutredning kommer 
att tas fram inför granskningsskedet för närmare undersöka skyfallsfrågan. 
 
Efter exploatering och hårdgöring kommer flödena och volymer som ska till sekundära skyfallsleder öka 
betydligt vilket kan förvärra nedströmsliggande områden. Påverkan på nedströms område och den 
lågpunkt som finns söder om planområdet kommer utredas inför granskningsskedet för att säkerställa att 
planen inte försämras för nedströms bebyggelse. 
 
Farligt gods  
 
Nuläge 
 
Enligt Länsstyrelsens riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar som utgör farligt gods led ska 
det finnas ett bebyggelsefritt avstånd på 150 meter från närmaste fasad och transportled. Det 
bebyggelsefria avståndet innebär ett skyddsavstånd och ligger en fasad över 150 meter från en väg som 
klassificeras som transportled för farligt gods, är risknivån acceptabel.  
 
Enligt Trafikverkets nationella vägdatabasen (NVDB) rekommenderade vägar för farligt gods markeras 
E18 som rekommenderad primär väg och Effektvägen som sekunder väg. Dess relation till golfbanan ses 
på kartan nedan. 
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En riskinventering (Tyréns, 2020) har tagits fram som identifierat samtliga riskobjekt som ligger i närhet 
till planområdet Tång 2:5. Riskinventeringen har kontrollerats mot Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer 
för planläggning intill vägar, järnvägar samt drivmedelstationer samt mot verksamheters egna 
riskanalyser. 
 
Nedan följer en karta över avståndet mellan planområdet och alla riskobjekt (förutom sekundärled för 
farligt gods på Effektvägen). 
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Riskinventeringen visar på att inga riskobjekt (vägar eller verksamheter) som antas ha en betydande 
riskpåverkan finns inom ett sådant avstånd där det enligt Länsstyrelsens riktlinjer, eller verksamheters 
egna riskanalyser, krävs en vidare fördjupad riskanalys. 
 
Förslag 
 
Länsstyrelsen i Stockholm rekommenderar att riskhanteringsprocessen beaktas inom 150 meter avstånd 
från en farligt gods-led. Då E18 ligger 175 meter från närmaste planområdesgräns (närmaste fasad ligger 
ännu längre bort) samt Effektvägen ligger över 700 meter bort anses varken E18 eller Effektvägen påverka 
risknivån för planområdet. 
 
Samtliga verksamheter ligger på sådant långt avstånd att riskbilden för planområdet inte antas påverkas 
vid en eventuell olycka. Slutsatsen av denna riskinventering är att riskbilden för planområdet anses vara 
acceptabel och att ingen vidare riskutredning krävs. 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
 
De föreslagna dagvattenåtgärderna som beskrivs i den framtagna utredning (SWECO 2020) visar att det är 
möjligt att uppnå flödes- och reningskraven i det aktuella området inom ramen för detaljplanen. 
 
Då Mälaren-Skarven har sämre än god kemisk och ekologisk ytvattenstatus måste bästa tänkbara lösning 
gällande dagvattenhanteringen tillämpas vid exploatering, både med avseende på rening men även för 
fördröjning. De föreslagna dammarna, skelettjordarna, och fördröjningsmagasinen ger en tillräcklig 
fördröjning för att flödet ut från planområdet inte ökar vid ett 20-årsregn.  
 
Beräkningarna i dagvattenutredningen (SWECO, 2020) visar på att detaljplanen inte kommer försvåra 
möjligheten att följa MKN för recipienten om föreslagen dagvattenhantering genomförs och 
reningsfunktioner säkerställs. De föreslagna dagvattenåtgärderna består i huvudsak av dammar, 
skelettjordar och fördröjningsmagasin. Åtgärdsförslaget skulle kunna bidra till att uppfylla kommunens 
riktlinjer för dagvatten gällande fördröjning av ett 20-årsregn samt rening av 20 mm. 
 
De föreslagna dagvattenåtgärderna är principiella och dimensionering måste studeras grundligt i samband 
med detaljprojekteringen.  
 
Avseende vattensalamandrar kommer ”salamanderstopp” etableras runt dagvattendamm A som är ansedd 
för rening. Ett salamanderstopp består av en ca 50 cm högt hinder som gör att vattensalamandrar inte kan 
komma över till dagvattendam/reningsdamm A. 
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Illustrationsplan över dagvattendammar/reningsdammar A-C och nya salamanderdammar X, Y och Z 
samt 1 som är en befintlig salamanderdamm. 
 
En tydligare beskrivning över dagvattenlösningarna beskrivs i dagvattenutredningen (SWECO, 2020) som 
finns bifogad.  
 
Snöröjning 
Snö från de hårdgjorda ytorna innehåller samma typ av föroreningar som dagvatten från samma ytor. Vid 
snösmältning frigörs dessa föroreningar och kan påverka sin omgivning negativt. Därför ska tillräckligt 
stora ytor finnas inom kvartersmark för en säker snölagring.    
 
Snö inom hårdgjord kvartersmark ska lagras inom kvartersmark på ett sådant sätt att smältvatten rinner till 
de renande dagvattenanläggningarna inom planområdet. Snö från kvartersmark får inte läggas ut på allmän 
platsmark. 
 
Vatten och avlopp 
Hela verksamhetsområdet i Brunna är anslutet till kommunalt VA för vatten, spill och dagvatten. 
Ledningar finns i Mätarvägen och Frekvensvägen och planområdet kommer tas in i verksamhetsområdet 
för kommunalt VA i samband med genomförandet av detaljplanen. 
 
Värme 
Planområdet planeras inte att anslutas till fjärrvärme. 
 
El, tele, bredband 
 
Fiber/tele finns att ansluta i Brunna verksamhetsområde. Därifrån kan ledningar förläggas i befintliga eller 
tillkommande gator. 
 
Etableringen kommer att förses med starkström. Det innebär att det lokala elnätet kommer att behöva 
förstärkas för att möjliggöra tillräcklig kapacitet. En förutsättning för Kungsängen och Brunnas utveckligt 
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i stort är att få till en ny fördelningsstation vilket planeras i Bro då befintlig station börjar närma sig 
maxbelastning. 
 
Avfall 
Enligt Upplands-Bro kommuns avfallsplan (2018) krävs infrastruktur med moderna system som både är 
tidseffektiva och anpassningsbara vid etablering av nya verksamheter i kommunen. Källsortering, 
avfallshantering och sophantering ska lösas inom planområdet. Avfallshanteringen ska anpassas efter 
fastighetsnära källsortering, vilket innebär avfall som har uppkommit inom planområdet. Verksamheten 
ska ha kontroll över uppkomsten av farligt avfall och ha kontroll över att hantering, borttransport och 
omhändertagande av sådant sker. 
 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
 
Miljökonsekvenser  
De huvudsakliga konsekvenserna av planen bedöms röra naturmiljö samt rekreation och friluftsliv, där 
planförslaget bedöms medföra måttliga respektive stora negativa konsekvenser. För vattenmiljö, buller, 
kumulativa effekter samt påverkan under byggtiden bedöms konsekvenserna bli måttligt negativa. 
 
Inom planområdet finns skyddade arter och höga naturvärden som riskeras att försvinna om inga 
skadeförebyggande åtgärder vidtas.  
Planförslaget innebär att oexploaterade ytor tas i anspråk och hårdgörs. En stor ökning av hårdgjord yta 
innebär en ökning av dagvattenmängder och föroreningsmängder till recipient däremot sker rening av 
dagvattnet i fler steg jämfört med nuläget vilket är positivt. Detaljplanen möjliggör för logistikverksamhet 
vilken medför utsläpp till luft i form av transporter. Planförslaget bedöms medföra måttligt negativa 
konsekvenser.  
 
Nollalternativ  
Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom utredningsområdet om inte förslaget till 
detaljplan genomförs. Nollalternativet innebär att golfbanan kommer att finnas kvar och bibehålla sitt 
natur- och rekreationsvärde med olika kvaliteter och funktioner men att ett område söder om planområdet 
exploaterats. Angränsande naturreservat fyller oförändrat sin funktion för rekreation och friluftsliv. 
 
Samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter 
Nedan följer tabell från projektets miljökonsekvensbeskrivning. Tabellen redogörs en samlad 
konsekvensbedömning av miljöaspekter där nollalternativet jämförs med planförslaget. Bedömningen är 
gjord enligt kapitel 2.2.1 Bedömningsgrunder och åtgärder är inräknade i bedömningarna. 
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Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd av 
bedömningsgrunderna. Röd färg = stor negativ konsekvens Orange färg = måttlig negativ 
konsekvens Gul färg = liten negativ konsekvens Grön färg = ingen eller positiv konsekvens 
 
 

Miljöaspekt Noll- 
alternativ 

Plan- 
förslag 

Kommentar 

Naturmiljö   Planförslaget jämfört med nollalternativet riskerar att 
medföra stor negativ konsekvens på skyddade arter 
och höga naturvärden om inga skadeförebyggande 
åtgärder vidtas. Om samtliga föreslagna åtgärder 
vidtas bedöms dock att en stor del av de negativa 
effekterna kan undvikas och arterna även i 
fortsättningen kan bibehålla en god bevarandestatus i 
området. Planförslaget bedöms efter åtgärder 
medföra måttligt negativa 
konsekvenser. 

Geoteknik och 
markmiljö 

  Planförslaget jämfört med nollalternativet innebär en 
ökad risk för försurning i samband med något förhöjd 
medelsvavelhalt, något förhöjd risk för radon på 
grund av att en radonpunkt har klassificerats som 
högradonmark samt något ökad risk för sättningar 
eller skred kopplat till lerjordar. Sammantaget 
bedöms konsekvenserna för planförslaget som 
måttligt negativa 
efter åtgärder. 

Vattenmiljö   Planförslaget innebär att oexploaterade ytor tas i 
anspråk och hårdgörs vilket ökar avrinningen och 
föroreningsbelastningen jämfört med nollalternativet. 
Om samtliga rekommenderande åtgärder vidtas vid ett 
genomförande av detaljplanen kommer möjligheten 
att uppfylla MKN för recipienten inte motverkas. 
Åtgärderna gör det även möjligt att uppnå flödes- och 
reningskraven i det aktuella området, även om en viss 
negativ påverkan sker genom ökade flöden och utsläpp 
från planområdet. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget 
som måttligt negativa efter åtgärder. 

Buller   Bullermiljön mot bostäder bedöms i huvudsak 
påverkas av vägtrafiken som leder fram till och in på 
området. I övrigt så är den ekvivalenta ljudnivån vid 
bostäderna betydligt lägre, oavsett tid på dygnet för 
både nollalternativ och planförslag. Däremot 
överskrids riktvärden för buller i delar av 
naturreservatet både för nollalternativ och 
planförslag. Sammantaget bedöms konsekvenserna 
för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 

Risk för hälsa och 
säkerhet 

  Planförslaget antas generera något större risker med 
avseende på farligt gods, köldmedium, översvämning 
och risk för skred jämfört med nollalternativet. Risk 
för skred och översvämning finns men är liten för 
nollalternativet. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna 
för planförslaget som måttligt negativa efter åtgärder. 

Landskap   Planförslaget jämfört med nollalternativet innebär 
att det sker en negativ förändring av landskapet samt 
dess siktlinjer mot planområdet, framförallt från E18 
och 
Brunna industriområde men även från naturområdena 
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Miljöaspekt Noll- 

alternativ 
Plan- 
förslag 

Kommentar 

   inklusive naturreservatet. Insyn mot planområdet begränsas 
till viss del av befintliga och tillkommande trädridåer samt 
kompensationsåtgärder. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt 
negativa efter åtgärder. 

Rekreation 
och friluftsliv 

  Planförslagets konsekvenser med åtgärder inräknade jämfört 
med nollalternativet avseende rekreation och friluftsliv 
bedöms vara stora negativa ur lokalt perspektiv eftersom en 
del av golfbanan som utgör rekreationsändamål försvinner. 

Kulturmiljö   Det finns några potentiella fornlämningar inom planområdet. 
En helhetsbedömning på befintligt underlag är svår i nuläget 
men det kan antas att värdet på kulturmiljön är måttligt och 
att konsekvenserna av 
planförslaget blir måttligt negativa. 

Naturresurser   Planförslaget innebär en viss påverkan jämfört med 
nollalternativet. En större markareal inom planområdet går 
från natur till hårdgjord yta, vilket har en negativ konsekvens 
på naturmiljön, samt ökad avrinning och 
föroreningsbelastning. 
Planförslaget innebär ianspråktagande av jordbruksmark, dock 
bedöms jordbruksmarken inte som brukningsvärd. 
Ökad trafik medför ökade utsläpp. 
Lokaliseringen medför möjligheter för anställda att nyttja 
befintlig infrastruktur för hållbart resande i form av 
kollektivtrafik och cykel. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 

Kumulativa 
effekter 

  Kumulativa effekter kan antas beröra många viktiga områden 
som hälsoeffekter, naturmiljö, vattenmiljö och klimat som ska 
skyddas enligt lag. Konsekvenserna kan på nationell skala 
antas vara likvärdiga för nollalternativ och planförslag. 
Sammantaget bedöms de lokala konsekvenserna för 
planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder jämfört med nollalternativet. 

Påverkan 
under 
byggtiden 

  Störningar i form av exempelvis buller och vibrationer, 
luftutsläpp och påverkan på vatten sker i planförslaget 
jämfört med nollalternativet. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Exploateringen av planområdet bidrar till utvecklingen av Brunna verksamhetsområde. Främst medför 
det ett effektiviserat nyttjande av befintlig infrastruktur och ett betydande antal nya arbetstillfällen 
inom lager-, logistik och transportsektorn. Fler arbetstillfällen kan ge förutsättningar för goda 
skatteintäkter till kommunen. Nya arbetstillfällen kan locka till sig nya kommuninvånare att vilja flytta 
till kommunen eller att fler börjar arbetspendla dit.  
 
Långsiktigt kan exploateringen bidra till en högre ekonomisk aktivitet i Brunna verksamhetsområde. 
Likaså kan etableringen stärka Brunna verksamhetsområdes rykte som knutpunkt för handel och 
service i norra Stockholm.  
 
Sociala konsekvenser 
Ur ett socialt perspektiv kan fler arbetstillfällen vara positivt för kommuninvånarna och innebära att 
nya målpunkter skapas. Närheten till sitt arbete kan underlätta vardagslivet för många 
kommuninvånare då dessa blir mindre beroende av pendling till andra kommuner. På sikt kan det 
minska bilresandet och öka användningen av kollektiva färdmedel samt gång- och cykel. Etableringen 
bidrar med ökad aktivitet i norra Brunna verksamhetsområde vilket kan öka tryggheten och att fler 
människor är i rörelse där.  
 
Etableringen innebär delvis en negativ påverkan då rekreationsytor i form av golfbana och naturmark 
försvinner.   
 
Barnkonsekvenser 
Ett ökat antal arbetstillfällen är positivt för att föräldrar i familjer har arbete, vilket bidrar till 
ekonomisk stabilitet för barn. För övrigt bidrar etableringen med små konsekvenser för barn och 
ungdomar. Arbetsplatser inom lager- och logistik kan vara lämpliga för feriearbete för ungdomar. Yta 
för rekreation och fritid går förlorat vilket kan verka negativt för unga, dock kvarstår en stor del av 
befintlig golfbana i området även efter exploateringen. 
 
Genomförande 
Organisatoriska frågor 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
 
Allmän plats  
 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Principen för genomförandet är att 
exploatören vidtar och finansierar utbyggnaden av allmänna anläggningar. Utförande av 
anläggningarna samt överlämning och garantiskötsel i förekommande fall regleras närmare av 
exploateringsavtalet. Kommunen sköter driften av de allmänna anläggningarna efter att dessa blivit 
överlämnade till kommunen genom fastighetsbildning. Markåtkomsten sker med frivilliga 
överenskommelser och förhandlingar om detta pågår.  
 
Kvartersmark för enskilt bebyggande  
 
Exploatören eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av 
detaljplanen inom områden som är utlagda som kvartersmark. Ansvaret omfattar kostnader såväl som 
ansvar för det fysiska genomförandet. Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av enskilda gator 
och andra anläggningar inom kvartersmark som kan vara behövliga för den planerade bebyggelsen. 
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Avtal 
Förberedande avtal 
Kommunen har tecknat planavtal med Fastica AB i egenskap av exploatör för att reglera kostnaderna 
för planarbetet. Fastica AB bekostar planarbetet. 
 
Avtal för detaljplanens genomförande 
Exploateringsavtal ska vara upprättat mellan exploatören och kommunen i samband med beslut om 
granskning i planprocessen och godkännas i samband med detaljplanens antagande. 
Exploateringsavtalet reglerar följande:  
 

• Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen  
• Specificering av vilka lantmäteriåtgärder som behövs för detaljplanens genomförande samt 

fördelning av ansvar för ansökan och förrättningskostnader. Avsikten är att exploatören 
finansierar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder. 

• Villkor för projektering, utbyggnad och överlämning av de allmänna anläggningarna inom 
planområdet. Huvudprincipen för detta projekt är att exploatören i egenskap av fastighetsägare 
vidtar och finansierar utbyggnad av allmänna anläggningar vilka sedan överlämnas till 
kommunen genom fastighetsbildning.  

• Fördelning av kostnader och ansvar för utförande av utbyggnad på kvartersmark. Exploatören 
vidtar och finansierar utbyggnad inom kvartersmark för lager-, logistik- och kontorsändamål. 

• Ansvarsfördelning kring utbyggnaden. Avsikten är att genomförandet av detaljplanen inte 
skall leda till hinder och olägenheter för angränsande verksamheter och fastighetsägare.  

 
Exploateringsavtalet innebär inte att några krav ställs på exploatören om bekostande av byggnadsverk 
för vård, utbildning eller omsorg som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla.  
 
Konsekvenser av planens genomförande med stöd av exploateringsavtalet väntas bli att exploatören 
åläggs vidta samt finansiera samtliga allmänna anläggningar inom planområdet. Vidare väntas 
genomförande med stöd av exploateringsavtalet medföra att exploateringsfastigheten Tång 2:5, 
Garpeboda 1:3 samt Viby 19:17 avstå areal, direkt eller indirekt till den kommunalt ägda gatu- och 
parkmarksfastigheten Viby 19:18. Den areal som avstås kommer att utgöras av allmänna platser för 
gata respektive naturmark.  
  
Fastighetsrättsliga frågor 
Ägoförhållanden 
Följande tabell redovisar vilka registerenheter som berörs av planförslaget samt de lagfarna ägarna vid 
tidpunkten för samråd av planförslaget. Tabellen kan komma att ändras under det fortsatta 
planarbetet.  

Registerenhet Ägare eller delägare 
Tång 2:5 Fastica Tång 2:5 AB 
Garpeboda 1:3 Privatperson 
Viby 19:17 Privatperson 
Tång S:1 Garpeboda 1:2 - Privatperson  

Garpeboda 1:3 - Privatperson   
Garpeboda 1:5 - Privatperson  
Garpeboda 1:6 - Privatperson  
Garpeboda 1:7 - Privatperson  
Granhammar 2:5 - Fortifikationsverket  
Tång 2:3 - Upplands Bro kommun  
Tång 2:5 - Fastica Tång 2:5 AB  
Viby 19:1 - Fastica 151 AB   
Viby 19:17 - Privatperson   
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Fastighetsbildning  
 
Generellt  
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för 
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter 
ansökan. För förrättningen betalar sökanden förrättningskostnader efter Lantmäteriets beslut. I fall där 
förrättningen berör flera fastigheter och ingen överenskommelse om förrättningskostnaderna träffats 
kan dessa andra fastigheters ägare än sökanden åläggas att betala efter vad som är skäligt. I 
förrättningar där ersättningsfrågor mellan sakägare aktualiseras och där parterna inte är överens om 
ersättningsbeloppet äger Lantmäteriet normalt rätt att besluta om ersättning vilket då blir bindande. 
Beslutade ersättningsbelopp utgör därefter en fordran, till dess den har betalats, på den 
ersättningsskyldiges fastighet ingående i förrättningen och har bästa rätt under ett års tid från då 
ersättningsbeslutet vunnit laga kraft.  
 
För att fastighetsindelningen skall komma i överensstämmelse med planförslagets bestämmelser om 
markanvändning behöver ett antal fastighetsbildningsåtgärder genomföras. Vissa 
exploateringsförberedande fastighetsbildningsåtgärder kan komma att initieras under pågående 
detaljplaneprocess.  
 
Det är känt att det i området förekommer osäkra gränser. Utredningar har företagits och 
gränsmarkeringar har återfunnits. Bedömning har gjorts att det inte varit nödvändigt med 
fastighetsbestämningsåtgärder inför samrådsskedet. Fastighetsbestämning kan komma att ske i det 
fortsatta planarbetet.  
 
Allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats GATA och NATUR och fastighetsbildning behöver ske för 
att kommunen ska få åtkomst till dessa områden. Genom fastighetsreglering avses allmän platsmark på 
exploateringsfastigheten Tång 2:5, bostadsfastigheten Garpeboda 1:3 samt jordbruksfastigheten Viby 
19:17 överföras till fastigheten Viby 19:18, som ägs av kommunen. De markområden som avses 
överföras är planlagda sedan tidigare för golfändamål men har inte blivit genomförd ur 
fastighetsbildningsperspektiv. Avsikten är att fastighetsbildningen avseende allmän plats ska göras 
med stöd av överenskommelser om fastighetsreglering mellan kommunen och fastighetsägaren. 
Överenskommelserna om fastighetsreglering utgör bilagor till exploateringsavtalet.  
 
Området med NATUR utmed den västra plangränsen saknar anslutning till övriga områden med 
allmän plats. Området har dock – genom de anläggningar för dagvatten som här är planerade – ett 
viktigt funktionellt samband med den kommunalt ägda gatu- och parkmarksfastigheten Viby 19:18.   
 
För bildande av allmän platsmark ansvarar Kommunen för att inlämna ansökan till Lantmäteriet. 
Exploatören biträder ansökan. Exploatören bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för att 
säkra kommunens åtkomst till allmän platsmark för gata och natur. 
 
Kvartersmark  
Exploatören eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av 
detaljplanen inom kvartersmark för enskilt bebyggande. Ansvaret omfattar det praktiska 
genomförandet såväl som ansvar för de kostnader genomförandet ger upphov till. Med stöd av 
planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Exploatören eller den 
som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansöker om fastighetsbildning och svarar för 
förrättningskostnader. För uppgifter om Lantmäteriets taxor hänvisas till Lantmäteriet.       
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Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
För åtkomst till allmän plats NATUR bildas ett avtalsservitut med ändamål väg till förmån för 
fastigheten Viby 19:18, belastande den eller de fastigheter som bildas eller ombildas inom 
kvartersmark. Avtalsservitutet utgör en bilaga till exploateringsavtalet. Avtalsservitutet kan då 
kvartersmarken är fullt utbyggd och vägsträckningen över kvartersmarken slutligen fastslagits, 
ombildas till ett officialservitut.  
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
 

Fastighet inom 
planområde 

Areal enligt 
fastighetsregistret 

Bestämmelse om 
markanvändning 

Areal med 
bestämmelse utlagd, 
ungefärlig angivelse 

Tång 2:5  135,2 ha "Natur” - Naturmark 5,1 ha 
 

“Gata” - Lokalgata 3400 kvm 
“Z1J1K” - Lager, logistik och ej 
störande industri, samt kontor. 

27 ha 

Garpeboda 1:3 8560 “Gata” - Lokalgata 450 kvm 
Viby 19:17 63,4 ha “Gata” - Lokalgata 4800 kvm 
Tång S:1 Uppgift saknas “Z1J1K” - Lager, logistik och ej 

störande industri, samt kontor 
2000 kvm 

Rättighet inom 
planområde 

Ändamål Belastad fastighet Förändring 

Arrende Lokalgata Viby 19:17 
Garpeboda 1:3 

Arrendet upphör att gälla i de 
områden som utläggs som “Gata” 
i samband med att 
fastighetsbildning sker.   

 
Tekniska frågor 
Geoteknisk utredning 
En skrivbordsstudie av de geotekniska förhållandena har gjorts i syfte att utreda 
grundläggningsförhållandena i planområdet. Studien har baserats på redan tillgänglig information. 
Risken för sättningar och stabilitetsproblem inom det som utlagts som kvartersmark bedöms vara låg. 
Utredningen pekar dock på risk för ogynnsamma sättningar på angränsande fastigheter, beroende på 
omfattningen av arbeten som företas i aktuellt planområde.  
 
Utredningen pekar vidare på att det finns en punkt med mycket höga halter av markradon. Byggnader 
skall utföras med minst radonskyddande konstruktion. Frågan regleras i bygglagstiftningen och det har 
inte bedömts nödvändigt att införa någon planbestämmelse som reglerar detta. Grundläggning kan ske 
på plintar till berg eller på packad sprängbotten i de områden som utgörs av fastmark. För byggnader 
som planeras inom lerpartier kan det bli nödvändigt med pålning eller annan grundförstärkning.  
 
Den geotekniska utredningen föreslår fortsatt utredning i följande frågor inför projektering och det 
fortsatta planarbetet:  

• Inmätning av berg i dagen 
• Framtagande av höjdmodell 
• Framtagande av riskanalys med avseende på vibrationsalstrande arbeten 
• Utredning av hydrogeologiska förhållanden 
• Geotekniska undersökningar i fält 
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Miljöundersökning 
En skrivbordsstudie av miljöfrågor kopplade till fastigheten Tång 2:5 har gjorts i tidigt skede. 
Sammanfattningsvis finns inga förelägganden eller pågående ärenden kopplat till förorenad mark eller 
grundvatten. Inom fastigheten har det inträffat en olycka varvid diesel läckt ut under 2016. Detta låg 
dock utanför planområdet. Jordmassor som då bedömdes förorenade grävdes bort. Vid genomförande 
av detaljplanen kan det inte uteslutas att tillsynsmyndigheten ställer krav med avseende på förorenad 
mark. Det bör beaktas att uppschaktade massor kan komma att behöva hanteras som förorenade även 
om inga oacceptabla hälsorisker bedöms föreligga.  
 
Närmare miljöteknisk undersökning kommer att företas i samband med fortsatta geotekniska studier.  
 
Dokumentation och kontroll 
Kompletterande undersökningar, provtagningar och analyser behövs under det fortsatta planarbetets 
gång. Uppföljning behövs och blir aktuellt när samråd har genomförts.  
 
Höjdsättning 
Marken inom planområdet är starkt kuperad. I syfte att möjliggöra en resurseffektiv och optimerad 
utbyggnad av kvartersmarken har markens höjd inom kvartersmarken inte fastslagits med 
planbestämmelse. En största totalhöjd för byggnader inom kvartersmarken har bestämts till 78 meter. 
Bestämmelsen medger att markhöjden kan optimeras beträffande massabalanser och styrs indirekt till 
en högsta nivå om 78 m minus byggnadens höjd.  
 
Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser 
Drift- och avskrivningskostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 
kommunen är skötsel av naturområden och gator. Kommunen får även kostnader för VA-nät samt 
dagvattendamm. De anläggningar som uppförs innebär också avskrivningskostnader.  
 
Driftkostnaderna bedöms uppgå till: 76 000 kr årligen 
Avskrivningskostnaderna bedöms uppgå till: 500 000 kr årligen 
 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
 
Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  
 
Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 
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Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av konsultföretag samt medverkan från 
specialistkompetens från kommunens olika avdelningar. De konsultbolag som medverkat är: WSP, 
Sigma Civil, Kreera, AFRY, Naturföretaget, Archus Arkitekter AB, Akustikkonstulten i Sverige AB, 
Norconsult, ArkeoLogistik, SWECO, ICA Fastigheter AB, Nattbakka ord & natur, Korsviken natur, 
Tyréns, Svensk Ekologikonsult AB. Ett flertal medarbetare med specialkompetens från kommunens 
tekniska avdelning, bygglovavdelning, mark- och exploateringsavdelning, planavdelning samt 
översiktsplanering har medverkat i projektet. 
 
 
 
 
 
Upprättad 2021-01-15 
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
Henric Carlsson  Jonas Levin, Ulrica Flemström  Samuel Eketorp 
Planchef   Planarkitekter    Projektledare exploatering 
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ARBETSGRUPP GESTALTNINGSPROGRAM 

Jonas Levin    Upplands Bro kommun

Ulrica Flemström   Upplands Bro kommun

Hany Touman    Upplands Bro kommun

    ICA Fastigheter AB

     Archus Arkitektur

   Archus Arkitektur 

    Archus Arkitektur

    Archus Arkitektur

    Archus Arkitektur

    Archus Arkitektur

Gestaltningsprogrammet är framtaget av Archus på 

uppdrag av fastighetsägaren ICA.

Upphovsrätt: Samtliga foton/illustrationer/kartor är 

framtagna av Archus Arkitekter om ej annat anges. 

Övriga foton publiceras med tillstånd från upphovsman.

Samarbetspartners:
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4

BAKGRUND

E18

Trafikplats 
Brunna 

Golfstar
Kungsängen

Brunna
industriområde

Kungsängen
Stockholm

Bro

Lejondals 
naturreservat

Örnässjön

Kartan visar:
 Detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning). 
Lila linje=redovisar ungefärligt delområde av golfbanan 
“Golfstar Kungsängen” som omfattas av en ny 
detaljplan för logistikverksamhet.

ICA Fastigheter äger sedan tidigare Örnäs 1:22 i Brunna industriområde. I dagsläget 
har ICA Fastigheter även förvärvat Tång 2:5, som ligger i direkt anslutning till Örnäs 
1:22 och som idag utgörs av golfklubben Golfstar Kungsängen.  Se flygfoto till höger.
Markanvändningen består till stor del av mark som används för golbanans ändamål 
med öppen gräs och ängsmark, skogsområden samt mark för klubbhus och 
parkeringar. Golbanans område används också för annan rekreation än golfspel tex 
för skidåkning vintertid. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av 
logistikverksamhet inom en del av Tång 2:5 (se lila område markerat i karta till höger 
som visar “Detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning)” och därmed vidareutveckla det 
befintliga verksamhetsområdet i Brunna. Den planerade logistikverksamheten kommer 
att innehålla en större logistikbyggnad med tillhörande höglagring, angöring- och lastytor, 
trafikstyrning och parkering. Planområdet inrymmer även byggrätter för kompletterande 
mindre verksamheter så som möjlig rastplats för lastbilschaufför mm. Planområdet är 
också dimensionerat efter framtida expansionsmöjligheter. Gestaltningsprogrammet 
har tagits fram till detaljplanen för Tång 2:5. Gällande plan för området är framtagen för 
ändamålet golfverksamhet “Detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning)”. Planen antogs 
av kommunfullmäktige 1989-10-30 och vann laga kraft 1989-11-23. 

Syfte

Enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2020:5) om detaljplan får planbestämmelser inte 
formuleras så att de innehåller hänvisningar till planbeskrivningen, andra handlingar 
eller författningar. Författningen trädde i kraft den 1 oktober 2020 och ska tillämpas 
på detaljplaner som påbörjas efter den 31 december 2021. Principen är inte ny utan 
följer utvecklad praxis om tydlighetskrav enligt 4 kap. 32 § andra stycket PBL (det 
ska vara tydligt vilka juridiskt bindande regler som detaljplanen slår fast och det är 
olämpligt att hänvisa till dokument som inte har samma juridiska  Principen tillämpas 
därför i aktuellt planprojekt och innebär att det inte finns någon hänvisning till aktuellt 
gestaltningsprogram i bestämmelserna på plankartan. 

Gestaltningsprogrammet bedöms ändock fylla en viktig funktion genom att visa 
ambitionsnivå och viktiga kvalitéer som inte riktigt går att beskriva i en planbestämmelse. 
Syftet med gestaltningsprogrammet är att illustrera och tydliggöra planens och 
fastighetsägarens intentioner samt att vara underlag och stöd för kommande 
projektering och bygglovsprövning. Gestaltningsprogrammet ska vara vägledande 
för gestaltningen och beskriver och konkretiserar principerna för stadsrummens och 
bebyggelsens utformning. Riktlinjer läggs fast för gaturum och naturmark, användning 
av material, färger, vegetation, belysning och andra element som ger området och 
bebyggelsen önskad karaktär. 

Om gestaltningsprogrammet

Illustrationerna i programmet visar idéer för hur tänkta byggnadsvolymer och 
landskapsgestaltning kan utformas med en tillämpning av principerna men är inte 
slutgiltiga förslag för området. Referensbilderna visar inspirerande utformnings- 
och gestaltningsexempel som rekommendationer för en önskad karaktär. 
Gestaltningsprogrammet läses tillsammans med plankarta och tillhörande dokument.
Föreesatserna i programmet ska stå sig genom den tiden området blir färdigbyggt och 
vara en guide för både ägare och förvaltare.

Grönmarkerat område=Detaljplan1 
för del av Tång (Golfanläggning)

Blåmarkerat område=Örnäs 1:22

Tång 2:7

Karta till vänster:
Kartutdrag Naturvärden 1 från Upplands Bro 
kommun, Fördjupad Översiktsplan för landsbygden. 
Planeringsförutsättningar, 2017-06-14
Röd markering = Tång 2:5
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Området är del av ett sprickdalslandskap med skogklädda höjder och öppna smala 
dalgångar. Topografin har en tydlig nordsydlig riktning som styr siktlinjer och utblickar. 
Planområdet är starkt kuperat och markhöjderna varierar från +23 i södra delen till +52 m 
i nordöstra delen. Nuvarande markanvändning är rekreation och friluftsliv men området 
är inte enkelt tillgängligt för allmänheten eftersom det nyttjas som golfbana. Delar av 
golfbanan ska nu omvandlas för att användas av ICA till lager och logistikverksamhet. 

Fastigheten gränsar i väster till naturreservatet Lejondal där det naturliga skogsbrynet 
längs naturreservatet utgör en tydlig kontrast till golfbanans tuktade landskap. I söder 
mot E18 ansluter planområdet till de senaste utvecklade delen av verksamhetsområdet 
Brunna där Ica uppför en stor lagerbyggnad och kontorslokaler. I östra delen av området 
gränsar området i norr mot golfbanans öppna gräsbevuxna träningsytor. 

OMRÅDETS KARAKTÄR GOLFBANANS LANDSKAP BRUNNA LOGISTIKOMRÅDE

1. Vy mot öster, damm 4 i 
naturvärdesinventeringen.

Landskapet som golfbanan skapat har en vacker böljande karaktär med många mindre 
landskapsrum och flera öppna platser med utsikt. Slänterna mot dalgångarna är branta 
och bidrar till rumsligheten i landskapet. Delar inom planområdet som inte utgörs av 
green, fairway eller ruff, består av tallskog med lång skoglig kontinuitet. 

När golfbanan anlades sparades naturmarkspartier med stora träd ut och öppna gräsytor 
för golfbanan anlades vid sidan om dessa skogspartier och anpassades till terrängen. 
Traditionell skogsskötsel med avverkning har inte varit aktuell inom golfbanans område 
och därför finns skogsmark och dungar med 100-120-åriga gamla träd framförallt tallar 
bevarade inom området. Gallring för att skapa genomsikt har utförts och karaktären hos 
skogsdungarna är ofta pelarsal med trädstammar. Trädens ålder gynnar fladdermusen 
och flera fladdermusarter lever här. 

Flera dammar har anlagts som hinder i golfbanan i lågpunkter i landskapet och bidrar 
också med funktioner som att rena och fördröja dagvatten. Många av dessa dammar har 
en naturlig utformning med varierad växtlighet som gynnar djurlivet. Den av EU skyddade 
Stor vattensalamander lever i och kring flera av dammarna. 

Bebyggelsen utgörs av stora byggnader upp till 400m långa med flacka tak. Gällande 
detaljplan i området medger total byggnadshöjd 18 till 22m med högsta byggnadshöjd 
närmast E18. Byggnaderna har publika entréer men i övrigt ofta enkla fasader ut mot 
gatan och lastportar och aktiva arbetsområden på baksidan. Byggnaderna är placerade 
nära gatan med liten förgårdsmark och fasaderna upplevs på nära håll. Flera av de senast 
tillkomna byggnaderna har delar av fasaden i avvikande kulör eller bearbetning med 
tex glasade partier för att skapa en illusion av olika sammanlänkade byggnadskroppar. 
Gatunätet är anpassat för att man ska kunna gå och cykla på ett trafiksäkert sätt inom 
området. Flera gator ger ett omhändertaget intryck med trädplanteringar längs gatan 
men grönytorna inom kvartersmarken är få.

2. Vy mot väster, ICAs lager vid 
Mätarvägen, under uppförande 2020.

3. Vy mot norr längs naturreservatet.

4. Vy mot nordost, damm1 i 
naturvärdesinventeringen, damm med 
större vattensalamnder.

5. Vy mot öster, damm 7 i 
naturvärdesinventeringen, damm med 
större vattensalamnder.

6. Vy mot söder, objekt 6 i 
naturvärdesinventeringen, skogsdungar 
med tallar.

7. Vy mot sydöst, 
Mätarvägen.

9. Fasad illustration ICAs lager 
vid Mätarvägen. 

8. Vy mot väster, Mätarvägen.
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Fotopunkter 1-9
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LANDSKAPSSEKTIONER

Naturreservat Lejondal Fd fairway Lastgård Höglager Lager Lastgård
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Den utmanande uppgiften är att passa in områdets ytkrävande verksamheter i ett 
småskaligt och starkt kuperat landskap samtidigt som verksamheternas krav på 
funktioner i området tillgodoses. Inom planområdet varierar marknivåerna från +23 till 
+52m. Logistikverksamhetens krav på stora plana ytor för lastning och lossning gör att 
inpassning i landskapet handlar om hitta riktningar och höjdlägen på stora ”flak”. Den 
största planerade lagerbyggnaden inklusive körytor och diken kräver en plan yta på ca 
240 x 530 m. 

För att få en så bra landskapsanpassning som möjligt har ytan inplacerats i nordsydlig 
riktning vilken nära följer landskapets övergripande riktning i området. I denna del 
av planområdet bildar landskapet något av en platå i en långsmal dalgång där den 
befintliga markens nivåer på en större yta håller sig kring ca +39m och ca +40m 
med branta slänter upp mot skogsmark runt omkring. Den plana yta som behövs för 
verksamheten är bredare än dalgången och den kommer att skära in i ett höglänt 
skogsparti på östra sidan där skärningen blir upp till 12 m men på så sätt tillskapas en 
bra anpassning till marknivåerna på västra sidan i dalgången mot naturreservatet. Krav 
på lutningsförhållanden på trafikytorna och strävan mot bra masshantering innebär att 
marken fylls upp i sydöstra delen  delen av området från lägsta höjden på ca +25 upp till 
+40 på lastområdet. 

Inplaceringen av Icas stora lagerbyggnad  har medvetet förskjutits till öster i dalgången 
för att hålla ett respektavstånd till naturreservatet, bevara den vackra naturen närmast 
brynet och utnyttja den solbelysta slänten för ett sammanhängande naturstråk. På 
så sätt möjliggörs också ett sammanhängande grönområde med plats för områdets 
dagvattenhantering där vatten fördröjs och renas i dammar som samtidigt gynnar växt- 
och djurlivet i området. 

Lagerbyggnaden i sig själv med en höjd på ca 17 meter gör ett avtryck på ca 140 x 
500 m. Byggnaden innefattar också en höglagring på 30 meter. Kontorslokaler inryms 
på entresolplan över in- och utlastning. I anslutning till lagerbyggnaden planeras ett 
parkeringshus i två plan som rymmer personalparkeringar. 
Gatan ansluter i öster mot Garpebodavägen på+ 25 och stiger 5 meter på sträckan 
fram till vändplanen. En platsbildning markerar den publika entréen till kontoret och till 
parkeringsgaraget. Via en hiss kopplas garage och kontorslokaler i lagerbyggnaden 
samman via en gångpassage över lastgården. 

Längs södra fastighetsgränsen planeras en ny infartsgata. Gatans sidoområden och 
utformning av nivåupptagande murar och slänter blir det som marknadsför området för 
besökare. Infartsgatan får en tydlig genomgående utformning av trädplanteringar och 
gabionmurar som tar upp höjdskillnader eller tydligt avgränsar verksamhetsområdena 
från de allmänna ytorna. I slutet av infartsgatan tar muren upp höjdskillnaden mellan 
lastytorna och den 10 meter lägre liggande gatan. Infartsgatan får ett tydligt avslut med 
den 9m höga muren i fonden som samtidigt ramar in entréetorget. Plantering av grönska 
på och invid muren ger ett mjukt välkomnande intryck.

Icas lagerbyggnad kommer att främst att dominera synintrycket i dalgången öster om 
byggnaden.
Det småbrutna landskapet medför att siktlinjerna i nordsydlig riktning bryts. 
Kringliggande planerade körytor medför en skärning in i höjdryggen öster om byggnaden 
med som mest 12m bergskärning eller slänt som kan bli synlig på långt håll. Om berget 
har en kvalitet som medger en brant skärningsslänt är det att föredra för att minimera 
intrånget i naturmarken.

Mellan det aktuella planområdet och E18 finns ett drygt 100 m brett område som 
planeras för lager, logistik, handel och kontor. Enligt detaljplanen för området Örnäs 
1:9 mfl (se kartbild) ska ett triangelformat naturmarksparti bevaras i den västra delen 
närmast E18 som delvis kommer att skärma av sikten mot den planerade bebyggelsen 
i Tång 2:5 från E18. Ett ca 25 m brett vägområde närmast E18 ger förutsättningar för en 
vegetationsridå som skärmar av mot verksamhetsområdet. Vegetationsridån kan dock 
försvinna om vägområdet i framtiden behövs för utökad väganläggning. 

Den nya bebyggelsen får enligt planen uppföras 22m hög i förhållande till omgivande 
mark. Byggnader med taknivå på +40 - +50m kan uppföras enligt detaljplanen. Det 
innebär att Icas planerade lager och logistikbyggnader på Tång 2:5 delvis kommer 
att skymmas av byggnader och vegetationsridåer längs E18. Östra delen av området 
är exponerat från golfbanans öppna gräsbevuxna träningsytor och golfklubbens 
föreningslokaler och restaurang.

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR & 
GESTALTNINGSIDÉ

SIKTLINJER & SYNBARHET

Plankarta Örnäs 1:9

MÅL & ÖVERGRIPANDE 
GESTALTNINGSPRINCIPER

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

•  Inplacering av den stora byggnadsvolymen inklusive tillhörande körytor 
ska anpassas till sprickdalslandskapets topografi och nordsydliga riktning 
samtidigt som en framtida utbyggnad av området ska kunna utföras som en 
naturlig fortsättning på strukturen.

•  Byggnader och dess kringytor ska präglas av en genomtänkt arkitektur 
och gestaltas på sådant sätt att anläggningen som helhet kan accepteras i 
landskapet när den betraktas utifrån.

•  Publika delar av området ska utmärkas av omsorg om miljön och såväl 
byggnader som mark ska utformas med tanke på att skapa en mänsklig skala 
och en trevlig och behaglig arbetsmiljö.

•  Onödiga transporter av berg- och jordmassor ut och in i området under 
byggtiden ska minimeras genom medveten landskapsgestaltning och 
utnyttjande av material från platsen tex krossat berg.

•  Markutnyttjandet ska optimeras med genomarbetad gestaltning så att 
sammanhängande områden med natur kan bevaras alternativt planteras efter 
naturlika principer.

•  Risken att stora tak och hårdgjorda ytor medverkar till sämre lokalklimat i 
området sk hotspot ska minimeras.

•  Delar av verksamhetsområdet ska göras attraktivt för det rörliga friluftslivet. 
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Källa: Naturvärdesklassade objekt enligt Naturvärdesinventering av 
Naturföretaget 2020-06-11

TRAFIK & KOMMUNIKATIONER

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

Garpebodavägen och Tångvägen leder in till logistikområdet, via Trafikplats 
Brunna vid E18. Längs södra gränsen av planområdet planeras för en 
trädkantad infartsgata med separerad gång- och cykelväg. Infartsgatan 
leder fram till ett entrétorg där det också föreslås en busshållplats för 
kollektivtrafik. Från infartsgatan kopplas en lokalgata som leder vidare in till 
verksamheter i området. Körgatan inom området har anpassats i höjd och 
plan för att minimera intrång i befintliga skogspartier som pekats ut i den 
naturvärdesinventering som gjorts för området.

Flygperspektiv, 
skiss av området 
från sydväst
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Skyddsplantering

Slänt max 1:2

Gång- 
cykelväg

Dike med 
skelettjord

Slänt max 1:2

3 körfältSvackdike 
med 

skelettjord

Slänt 
max 1:2

3,5m 2,5m 10,1m 2m 10,1m 

Slänt 
max 1:2

3 körfält

inkl.
stödremsa

inkl.
stödremsa

inkl.
stödremsa

GATUSTRUKTUR ALLMÄN PLATSMARK KVARTERSMARK
Områdets infartsgata ska utformas för att tillgodose bra framkomlighet för 
varutransporter och gång- och cykeltrafik leds därför på separat gång- och cykelbana 
avskild med en 3m trädplanterad grönremsa. Infartsgatan dimensionerats för tre 
körfält så att ett tungt fordon ska kunna få stopp utan att framkomligheten påverkas. 
Belysningen placeras i skiljeremsan mellan träden.

Liksom infartsgatan ska lokalgator dimensioneras för bra framkomlighet. Ca 10m belagd 
yta krävs för tre körfält som säkerställer att trafiken kan fortlöpa vid ett eventuellt stopp.En vändplan dimensionerad för vändning med buss placeras vid entrén till byggnaden. 

Platsen utformas som ett entrétorg med tydlig avslutning på infartsgatan. Den fortsatta 
gatan mot ”huben” ges en enklare smalare sektion med enklare utformning. Huben har 
sin entre från gatan parallell med E18.
 
Korsningar där tunga varutransporter ska komma fram studeras speciellt i utformning 
så att radier är tillräckliga. Extra omsorg ska läggas vid val av ytskikt så att korsningen 
får ett omhändertaget utseende trots stora hårdgjorda ytor. Mjukt formad terräng, murar 
och växtlighet kan användas för att skapa rumslighet till korsningspunkterna. Goda 
siktförhållande ska säkerställas.
 
Den genomgående gång- och cykelbanan placeras på infartsgatans södra sida för att 
minimera korsningspunkter med lokalgator för lastbilstrafiken. 

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter
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Hela området ska ha en genomtänkt belysningsstrategi och inte variera mellan olika 
delområden. Belysningen ska främst användas för att skapa trygghet för de som går 
eller cyklar. Bra belysning är också nödvändig för de som arbetar utomhus under dygnets 
mörka timmar. Ljusa beläggningar, asfalt med ljus massa och ljus sten i ballasten bör 
användas liksom vägvisning med reflekterande skyltar, reflekterande markeringsmassa 
i asfalten kombinerat med fordonens egna strålkastare för att minska behovet av 
belysning. 
   För körvägar som endast är avsedda för lastbilar kan låga ca 90 cm höga sk 
positionsljus användas för att vägleda fordonen inom området. Rörelse- eller tidsstyrd 
belysning bör övervägas på tex parkeringsytor. Armaturer ska vara helavskärmade 
och ska riktas så att ljuset inte hamnar i naturen. Upplysning av naturmarkspartier har 
negativa konsekvenser för växt- och djurliv och får inte förekomma. Om armaturer måste 
placeras i naturnära lägen bör de vara låga med väl avbländade armaturer utan synlig 
ljuskälla. 

Skyddsplanteringar eller plank bör användas för att ytterligare skärma av belysta 
lastområden men även ljuset från fordonens strålkastare. Belysning används också 
för att skapa orienterbarhet. Längs infartsgatan ska gaturummet kännetecknas av en 
omsorgsfull utformning. Armaturer för belysning av gata och gång- och cykelväg ska vara 
väl avbländade och placeras på samma stolpe, mellan träden, i skiljeremsan. 

Höjden på stolparna bör inte vara för höga, 7m för gata och 5m för gång- och cykelvägen 
är lämplig höjd för att inte gaturummet ska upplevas för storskaligt. Armaturer och 
avståndet mellan stolparna anpassas efter höjden på stolparna. Armaturerna bör vara 
bestyckade med LED ljus för låg energiförbrukning och god färgåtergivning. 

Byggnadernas publika entréer bör få en omsorgsfull belysning. Låga belysningspollare 
och belysning av vegetation vid entréer, murar och skärmtak kan nyttjas för att ta ner 
skalan och skapa en inbjudande entrésituation. Byggnadernas fasader bör inte belysas. 
Byggnadernas publika entréer bör få en omsorgsfull belysning. Låga belysningspollare 
Och belysning av vegetation vid entreer, murar och skärmtak kan nyttjas för att ta ner 
skalan på höga fasader och skapa en inbjudande entrésituation.

BELYSNING AVSKÄRMNING
För att minska störningar av nattligt ljus från belysning och bilars strålkastare 
bör skydd tex genom att vegetation, gärna vintergrön, planteras i slänter runt 
framför allt västra delen av verksamhetsområdet. Barrträd som tex tall eller 
avenbok som behåller löven under vintern bör ingå i artsammansättningen.
Nedanstående karta visar läget för dessa planteringar. Skyddet avser villor och 
gångbana i östra delarna av planområdet samt naturområden västerut mot 
Lejondals naturreservat.
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Skyddsplantering för avskärmning av ljus



1 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen - KS 18/0440-20 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen : Gestaltningsprogram samråd Del av Tång 2_5 m.fl. nr 1906

ARBETSMATERIAL

12

Fasad mot söder

Utsnitt mot öster

FASADVYER
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50m

SandwichelementBetongsockel

Träfasad och stomme

Grå metallic lasthus

Gabionmurar Fasadglas

Kontor 
Lasthus

Angörningstorn 
Stödmur

Kontext (kompassen runt)
I norr skär den planerade byggnationen in i naturen och topografin som präglas av 
blandskog som moränmark.
Öster om byggnaden är landskapet öppet och präglas tydligt av golfbanans natur i form 
av öppna gräsytor och skogsdungar i nordost och logistikområdet i söder och sydöst. 
I söder dominerar logistikområdet.
Väster om byggnaden präglas landskapet av den tydliga trädridå som avslutar Lejondals 
naturreservat. Skogskanten övergår via skogsbryn till ett långsträckt ängslandskap med 
enstaka skogsdungar som följer sprickdalsandskapet i nord-sydlig riktning.  

Gestaltningskoncept
Det är ett landskap som präglas av storslagenhet och fria vyer som ramar in platsen. 
Byggnaden, genom sin skala, speglar väl denna storslagenhet genom sin tydliga 
horisontalitet. Intrycket av den långsträckta byggnaden kommer här och var brytas av 
skogsdungar och trädridåer som bildar förgrund och mildrar intrycket av att fasaden. 
Fasaden blir en neutral fond till den växtlighet som återfinns i landskapet. 
De långsträckta fasaderna föreslås få en enhetlig och ljus färgsättning som blir en neutral 
kontrast till naturen och dess färger. Fasaden har repetitiva element i form av lasthus 
placerade i den våningshöga betongsockeln som är byggnadens bas. Lasthusen utförs i 
en kontrasterande ton till huvudfasaden. Kontoret som planeras i byggnadens sydöstra 
hörn föreslås utföras som en träkonstruktion där trä även blir en tydlig del av fasaden 
tillsammans med glas. Entrétorn, gångbro och parkeringshus får även de fasader som 
tydligt präglas av trä. 
Dessa gestaltningsprinciper gäller för alla byggnader inom planområdet och skall bidra till 
en enhetligt hållen gestaltning som underordnar sig naturens egen färgpalett.

Material
Färgpaletten är återhållsam och naturlig för att inte störa omgivningen. 
Huvuddelen av byggnaden uppförs i sandwichelement i en ljus skala som 
går från vitt till ljust grått och där skillander i glans kan utgöra den variation 
som kan komma att efterfrågas. Runt hela byggnaden löper en sockel av 
betong i vilken lasthusen sitter, dessa utförs i silvermetallic alt aluzink. 
De delar av byggnaden där människor befinner sig som kontor, entrétorn, 
gångbro samt garage utförs i trä och glas. Murar som möter bygnaden 
utförs som Gabionmurar och/eller grafisk betong.

FASADKONCEPT

Höglager

Grafisk betong

50m

Parkeringshus 

Gångbro 
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Vy från verksamhetsområde i sydöst
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Vy från norr mot östra delen av området, 
restaurangen golfklubben
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Konceptet bygger på områdets 5 olika karaktärer/biotoper.
Typologier:
 
SKOGEN
BRYNET  
ÄNGEN 
BERGET
VATTNET

Förstärkning av bryn

Skogskanten av naturreservatet Lejondal ansluter till verksamhetsområdets västra 
gräns. Brynet längs skogskanten är ”kort” och genomsiktligt. Intensiv skötsel i form av 
gräsklippning och röjning har hindrat örter, gräs, buskar och träd som annars skulle vuxit 
upp längs skogskanten och i dalgången. Inifrån naturreservatet ges idag utblickar mot det 
böljande landskapet som är golfbanan. För att minska risken för att lagerbyggnaden ska 
påverka naturupplevelsen inifrån naturreservatet kan det naturliga brynet förstärkas. Dels 
genom att med minskad skötsel och medvetna skötselåtgärder låta naturen utvecklas 
men även genom kompletterande plantering av träd och buskträd. Träden bör planteras 
utanför ”ruffen” i ytan som idag är klippta gräsytor så att schaktarbeten i den mer 
naturliga zonen närmast skogskanten med berghällar och torrängsväxter undviks. 

VÄXTGESTALTNING

Trädplantering längs gator och i restytor kan vara av vikt för att föra in grönska i ett 
område som för funktionen kräver stora asfalterade ytor.

Ett grönt sammanhängande stråk skapas för att säkra en möjlig passage för friluftslivet 
genom området och möjlighet för dagvattenhantering och åtgärder för värdefulla 
biotoper med tex salamander och fladdermus. Grönstråket kopplas till naturreservatet 
genom nya stigar mot besöksparkeringen vid Mätarvägen samt befintliga stigar inom 
reservatet. Stråket är tillgängligt till fots via en ca 1-2m bred grusad gångväg som leder 
längs dalgångens västra kant längs nya dammar och kopplas samman med stigarna 
vid de befintliga dammarna norr om området. Dragningen anpassas till stenblock och 
befintliga träd i slänten. 
Centralt i området kan ett stort parti trädbevuxen mark och en del av golfbanans 
gräsbevuxna delar sparas ut. Den ensartade glesa tallskogen kompletteras genom 
plantering av fler tallar och ett mellanskikt av lövträd och buskar.
 
En utgångspunkt är att med rätt gestaltning av park, grönstråk och gator förbättra 
tillgängligheten i området jämfört med dagens situation med golfbana.

GRÖNSTRUKTUR
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NIVÅUPPTAGNING
Större nivåskillnader mellan lastgård och infartsgata tas upp av stödmurar. Nivåskillnader 
mot naturmarken tas upp av slänter eller bergskärningar. En förutsättning för 
bergskärning är att berget är av tillräckligt bra kvalitet.
 
Slänter för stora nivåskillnader mot öppen gräsmark görs så flacka som möjligt, 
trädplanteras alternativt kläs in med grusiga massor och besås med naturliga ängsarter 
av örter och gräs. Slänter mot trädbevuxen naturmark ges en lutning på max 1:2. För 
att minimera intrånget mot värdefull naturmark minskas detta genom gradänger med 
stödmurar av gabioner eller betong med mellanliggande planterade platåer.
Överskottsmassor av krossat berg från platsen kan användas som fyllningsmaterial i 
gabionmurarna.

Plantering av brynvegetation i grässluttningen längs Lejondals naturreservat.

Plantering vid dagvattendammar

Örter och gräs för rening etableras i dammens kanter. Makadamytor för uppbyggnad av 
dammens funktion får inte vara synliga utan slänterna ska kläs in med grusigt material 
som sedan besås och planteras alternativt ska makadamytor kläs in med färdiga 
ängsmattor. Växternas viktigaste renande funktion vid en dagvattendamm är att fungera 
som kolkälla och gynna denitrifikationen, effektivast är vassbildande växter. 
Exempel på lämpliga vassbildande växter som kan planteras i dikeskanter, runt dammar 
och i översilningsytor är:  Phragmites australis – bladvass, Typha – kaveldun, Glyceria 
maxima – jättegröe och Phalaris Arundinacea – rörflen. Exempel på andra växter med 
renande funktion som kan användas och planteras som pluggplantor eller i färdiga mattor 
i dagvattendammar är: starr, älgört, gul svärdslilja, säv och fackelblomster. 
Växter som kan planteras i dagvattendammens slänter för att öka mångfald och 
biodiversitet är svalting, blomvass, missne, strandklo, vattenmynta, vattenklöver, 
vattenpilört, sjöranunkel, stor igelknopp och knölsyska. Exempel på lämpliga buskarter för 
att gynna mångfald och fördröjning är: Salix elaeagnos Angustifolia - rosmarinvide, Salix 
acutifolia - spetsbladigt dagg-vide och Salix repens – krypvide.

Dammstråket i västra delen av området. Träbryggor kan anläggas i slänten och nära vattenytan 
för att förhöja upplevelsen.
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Skyddsplanteringar i slänter

Syftet med skyddsplanteringen är att skapa en grönskande ridå för att mjuka upp 
intrycket av byggnader och lastytor. Naturliga arter ska väljas så att planteringarna 
upplevs som en del av det ursprungliga landskapet. Här kan ”skogsbrynet” eller 
”åkerholmen” ge inspiration till artval för buskar och träd som trivs i soliga lägen. 
Vägslänterna kommer på långa sträckor att behöva göras branta upp till lutning 1:2 
för att minimera längden på slänten. Det kan finnas delar av området där marken är 
erosionskänslig. Här kan växter med effektiva rotsystem tillsammans med markduk 
av kokosnät användas för att binda jorden. Skyddsplanteringarna behöver vara minst 
3 meter bred gärna 5 meter för att vara hållbar och ge effekt. Planteringarna kan göras 
med naturlika principer med tätt planterade sk landskapsplantor som stomme men 
planteringen bör även innehålla trädplantering i större växtkvaliteter. Arter som är 
vintergröna tex tall och snabbväxande som sälg och asp bör finnas med i planteringen.

Exempel på arter
Trädskikt:
Rönn, björk, tall, vildapel, fågelbär, asp, oxel.
Buskskikt:
Nyponros, hagtorn, getapel, benved, måbär, kryptall, sälg.
Plantering för utveckling av busk- och fältskikt i bvarad tallskog

Inom området finns naturpartier med gallrad skog som ska bevaras när byggnader, 
lastytor och nya vägar med slänter planeras in. I naturvärdesinventeringen har 
skogspartierna fått värde klass 3 respektive värde klass 4. Det högre värdet grundar sig 
på att tallarna är gamla eftersom områdets användning som golfbana skyddat träden. 
Normal skogsskötsel skulle medfört att de gamla träden hade avverkats. Istället har den 
intensiva skötseln skapat en träddungar med en parklik karaktär med pelarsalar av träd. 
Vegetationen har röjts hårt, bukskikt saknas och fältskiktet består mestadels av gräs. För 
att öka naturvärdet på dessa naturpartier kan planteringar med buskar och örter skapa 
mer variation och fler biotoper som gynnar den biologiska mångfalden. Här är skogen en 
bra förebild för val av växter som ska etablera sig under en skärm av skuggande träd.

Exempel på skuggtåliga svenska arter som kan planteras för att gynna utveckling mot en 
flerskiktad mer varierad skog:
Hassel, måbär, olvon, druvfläder, skogstry.

Utveckling av busk- och fältskikt i bevarad tallskog genom 
plantering.

Träd

Utmaningen i gestaltning av logistikområden är att hantera de storskaliga 
byggnaderna och körytor. Stora sammanhängande, helt plana och hårdgjorda 
ytor är nödvändiga för bra funktion. Vid livsmedelshantering ska helst träd och 
annan vegetation undvikas nära lagerbyggnader. Samtidigt är det svårt att hitta 
något som bättre svarar upp mot det storskaliga logistiklandskapet än just träd. 
Träd som tex tall, björk, asp och ek blir mellan 20-25 meter höga som fullvuxna. 
För dagvattenhanteringen i området kommer träd och deras växtbäddar bidra 
med fördröjning och rening av dagvatten och trädens lövkronor bidrar till att sänka 
temperaturen lokalt i området. Befintliga, bevarade träd och planterade träd kommer 
att spela stor roll för upplevelsen av området. 

Trädplantering

Längs den nya infartsgatan från entré/informationsplats fram till platsbildningen vid 
den publika entren och garaget föreslås att en enkelsidig trädrad för att förstärka 
gatans dignitet i området. Liksom trädraden på Mätarvägen som löper parallellt 
med och söder om den nya infartsgatan är träden placerade i ett svackdike mellan 
gata och gång- och cykelbana. Träden planteras i skelettjord och bidrar därmed 
med både att minska, fördröja och rena dagvatten från körytorna. Allén förstärker 
orienterbarheten och är vägledande fram mot områdets centrum och entréplats.
För att tillmötesgå funktionskraven på avstånd till livsmedelshantering kan slänter 
med skyddsplanteringar i områdets ytterkanter nyttjas för trädplantering. Andra 
ytor som bör planeras för trädplantering är parkeringsytor där dagvatten samtidigt 
behöver renas i tex växtbäddar innan det kan ledas vidare till dagvattendammar. 
Träden kan också ge svalka på parkeringar genom skuggan som trädkronorna ger 
och grönskan i sig sänker temperaturen lokalt i området.
Träd i gaturummet och på parkeringar behöver vara av typen alléträd med förhöjd 
krona som tål att beskäras och har ett växtsätt som på sikt inte kommer i konflikt 
med fordonen på gatan. Träden ska klara den oftast torra växtplatsen med 
skelettjord av stenskärv/makadam men ska också tåla att översvämmas kortare 
perioder. Enbart arter som finns naturligt i området ska väljas. 
De bevarade naturmarkspartierna karaktäriseras av raka stammar med tallskog. 
För infartsgatan föreslås därför tall som alléträd. Tallen har mycket bra egenskaper 
när det gäller fördragsamhet att växa i skelettjordar som tidvis är översvämmade. 
Tallallén skiljer sig tydligt från lövträden längs Mätarvägen och bidrar till 
orienterbarheten i området. Träden placeras med cc-avstånd om ca 10m. Avståndet 
mellan träden bör samordnas med gatubelysningen så att stolparna kan placeras 
mellan var tredje träd.

Tallar som alléträd längs infartsgata samt i svackdiken Ängsväxter på körböra grusytor blir en viktig biotop för flora och fauna.

Vildvin som klätterväxter samt möblering längs rekreationsstråk.

Förstärkta bryn längs skogskanten mot naturreservatet.

Gammal död ved, och stenrösen för övervintrings- och bopltser till salamandrar blir ett dekorativt 

och för området typiskt inslag för den besökande. Dagvattendike för rening och fördröjning.
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Promenadstråk och koppling till naturreservatPromenadstråk och koppling till naturreservat

Exempel på dagvattendamm

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

FRILUFTSLIV OCH REKREATION

Naturreservatet Lejondal omfattas av sjövatten, öppna odlingsmarker och skogsmark. 
Skogsmarken sköts för närvarande som produktionsskog. Golfbanan är vackert inpassad 
i landskapet med ursparade skogsklädda höjder. Golfbanan används för rekreation och 
friluftsliv och förutom golfspel används de öppna gräsmarkerna för skidåkning.
Den nya logistikanläggningen med byggnader och körytor har inplacerats i landskapet för 
att spara ett större sammanhängande grönt landskapsrum längs dalgången i anslutning 
till naturereservatet. Ett ”grönt naturstråk” skapas för att säkra en möjlig passage 
för friluftslivet genom planområdet med nya dammar för dagvattenhantering och 
kompensationsåtgärder för värdefulla biotoper tex salamander och fladdermus.

Nya promenadstigar anläggs som knyter samman entrén till naturreservatet i söder 
med golfbanans befintliga stigsystem strax norr om planområdet. Dragningen av 
gångvägar ca 1m breda anpassas till stenblock och befintliga träd i skogsmarken och i 
brynet längs reservatet. Enkla sittbänkar placeras i soliga strategiska lägen med utsikt. 
Dagvattendammarna kan bli pedagogiska inslag tex med infotavlor om djur och växter 
och träbryggor kan byggas för att komma nära växter och vatten. En skötselväg till 
dammarna anläggs med koppling till körslingan runt lastgården för lagerbyggnaden. 
Skötselvägen blir en del av gångvägssystemet i dalgången.

Grindar i staket, trappor i slänter och nya gångvägar från verksamhetsområdet ut till 
naturen anordnas för att ge möjlighet för personalen att utnyttja området på lediga tider. 
En utsiktsplats med en enkel bänk på högsta punkten i området kan bli en del av en slinga 
som kan användas av både personal på platsen eller allmänheten. Stigen anläggs längs 
bergskärningen i skogspartiet öster om den stora lagerbyggnaden. 
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Svackdiken med skelettjordsmagasin

Området har stora hårdgjorda ytor som är nödvändiga för funktionen i ett logistikområde. 
Ytterkanter av asfalterade lastgårdar, där bilarnas däck inte kommer åt, eller ytor längs 
stängsel kan nyttjas för svackdiken dit ytvatten leds. Ett svackdike är en svagt skålad yta 
med underliggande magasin av tex stenkross. Krossmaterialet bör om möjligt täckas in 
med växtjord som sedan besås med naturliga arter av gräs och örter för renande funktion 
i rotfilten som samtidigt bidrar till biologisk mångfald. Andra lösningar då magasinen 
behöver vara körbara är att täcka stenmagasinen med körbar marksten med stor andel 
håligheter och breda genomsläppliga grusfyllda fogar. 
Längs infartasgatan planeras för separerad gång- och cykelbana med grön skiljeremsa. 
Grönremsan utförs som svackdike med magasin av skelettjord/kolmakadam samt 
trädplantering och sådd av gräs och örter för rening och fördröjning. 

Nya dagvattendammar

Nya dammar anläggs för att rena och fördröja dagvatten men också som ersättning för 
påverkade befintliga dammar. För att gynna tex vattensalamandern behöver en ny damm 
utföras med tillräckligt djup och slänterna ner mot dammen ska vara flacka. Det ska 
finnas solbelysta slänter som blir varma tidigt på våren. Vattensalamandern kräver rent 
vatten och är känslig för vattenföroreningar. Hålor för övervintring och boplatser med tex 
död ved, stockar och stenar ska tillskapas i närområdet. I PM framtaget för detaljplanen
“Åtgärder för att bevara större vattensalamander av Claes Andrén 2020-10-28”
beskrivs närmare hur nya dammar, boplatser och övervintringsplatser bör utformas för 
att gynna salamandern. I planförslaget planeras för ett sammanhängande promendstråk 
längs dammarna i dalgången.

I illustrationsplanen på sidan 6 redovisas flera dammar med olika funktion. Den norra 
lilla dammen är en ny damm med rent vatten , en “skogsdamm” som utfomas för 
vattensalamanders krav. Ytterligare 2 st skogsdammar föreslås längs skogskanten. 
Dammarna är ca 15-20 m breda med djupet 2m. Den norra, största dammen närmast 
logistikbyggnaden är en dagvattendamm som omhändertar och renar vatten från 
körytona väster om lagerbyggnaden. De två dammarna söder om reningsdammen har 
främst en fördröjande funktion. Den nedersta dammen närmast skogsdungen är av typen 
“skogsdamm” med rent vatten och utgörs av en del av befintlig damm.

Som skydd för salamandrarna föreslås en avskärmande kant eller mur för att 
förhindra att salamandrar söker sig ner till reningsdammen med smutsigt vatten. Runt 
reningsdammen finns en enkel skötselväg för åtkomst med spolbil. Övriga dammar 
angörs via körvägar och lastytor.

Mellan parkeringen och västra delen av verksamhetsområdet finns träddungar med 100-
120-åriga tallar. Här finns också öppna gräspartier fd greenways där dagvattenlösningar 
som tex meandrande dike samt en större dagvattendamm kan anläggas. Viktigt är att 
utformningen, schaktslänter mm anpassas till trädens vattenförsörjning och rotsystem. 

En ny damm för rening och fördröjning av dagvatten planeras i områdets västra del. 
Dammen blir en del av entrén till det nya området och bör få en omsorgsfull utformning 
tillsammans med informationstavla och angöringsplats.

DAGVATTEN

Vändplan

Parkering

GC-stråk 

Utsiktsplats

Koppling naturmark

Sittplatser

HPL

Koppling naturreservat 

Slänter nivåupptagande element 
typ bergskärningar 

Fasader synliga i landskapet

Social karta/rekreation

Publik gata/infartsgata

Informationsplats/orienteringskarta

Entrétorg/mötesplats

Publikt/privat

Svackdiken med ängsvegetation och 
magasin för dagvatten 

Meandrande dike/bäck för fördröjning 
och rening

Dammar för dagvatten med fuktälskande 
växter med renande funktion

Vägdiken med ängsmatta i botten

Blåstruktur

Skyddsplanteringar

Trädrader 

Kompletterad brynzon

Sparad natur

Sådd av torräng/inklädnad 
makadamslänter

Grönstruktur

Infartsgata

Körriktningar

Gatustruktur Synbarhet/anpassning i landskapet

Diken (bäcken!) för fördröjning

BusshållplatsHPL

Lokal gata

P-garage, 
parkering på mark

PromenadstigHPL

Grön uteplats

Gabionmurar/betongmur med tryck

Gatubelysning väl avskärmad

Vägbelysning med låg belysning för GC samma stolpe

Belysning

Arbetsbelysning vid portar, väl avskärmad 

Skydd mot ljusspill fordonsbelysning

Entrébelysning för trygghet, väl avskärmad

Enligt kommunens vägledande dokument för dagvattenutredningar ska dagvatten där det 
är möjligt gynna den biologiska mångfalden samt fungera som en rekreativ, pedagogisk 
och estetisk resurs.

Planterade platåer skapas i kanaler och dammslänter 
för säkerhet och variation i biotoper.

Meandrande bredadare krondike utförs med platåer. 
Fuktälskande renande växter.

Smalare dike med brantare slänter.
Fuktälskande renande växter.

Vägdiken med ängsmatta i 
dikesbotten för snabb 
etablering och rening.

Svackdike med skelettjord och trädplantering , 
infartsgata.

Befintliga dammar

Eftersom markanvändningen idag är golfbana finns inom området ett flertal anlagda 
dammar som ingår i banorna men dammarna har också en funktion för rening och 
fördröjning av dagvatten. Dammarna är en attraktiv del av golflandskapet och har 
varierad uppvuxen naturlig vegetation. I naturvärdesinventeringen har dammarna 
pekats ut som värdefulla för växt-och djurlivet och rödlistade arter som tex större 
vattensalamander finns i flera av dammarna. 
Flera av dammarna kommer att tas bort eller påverkas av den nya markanvändningen. 
Delar av damm 1 påverkas och hela damm 6 kommer att tas bort väster om 
lagerbyggnaden. Damm 6 där större vattensalamander påträffats ligger strax utanför 
planområdets norra gräns. Damm 4 påverkas och damm 2 och 3 kommer att tas bort i 
den östra delen av området.

Dagvattendiken

Enligt dagvattenutredning bör allt dagvatten från körytor först passera via öppna gröna 
ytor som tex tillskapade kanaler eller meandrande diken alternativt vägdiken innan vattnet 
leds till dagvattendamm. I de öppna lösningarna sker infiltration, avdunstning men också 
rening med hjälp av växter. För snabb etablering och direkt funktion föreslås att botten 
på diken kläs med färdig ängsmatta. Matta ska väljas med naturligt förekommande arter 
som är anpassade för platsen och har renande funktion. I diken med större lutningar löser 
en färdig ängsmatta problem med erosion.
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Bergskärningar
I norra delen av området kommer körytorna kring den stora lagerbyggnaden att skära 
genom terrängen. Höjdskillnaden kommer att uppgå till som högst 12m. Det är troligt att 
schaktslänterna delvis kommer att utgöras av berg. Bergskärningen kan bli ett skulpturalt 
inslag i landskapet. Försiktig sprängning bör tillämpas och utförandet bör styras 
noggrant och kontrolleras i byggskedet. En förutsättning för bergskärning är att berget är 
av tillräckligt bra kvalitet. Berget kan bilda alkover som kan utnyttjas för plantering och på 
så sätt förstärka det naturliga intrycket. Nedanför berget bör det finnas en gräsbevuxen 
eller planterad grön zon eller terrass som samlar upp eventuell nedfallande sten. Det 
är värdefullt att bevara befintlig vegetation så nära bergskärningens krön som möjligt. 
Kontrasten mellan det hårda berget och mjuk grönska ger en fin effekt som bör utnyttjas. 
Där utrymmet inte är tillräckligt för träd och buskar kan murgröna eller vildvin som klättrar 
själv vara effektfullt tillsammans med det grå berget.

NIVÅUPPTAGNING

Slänter
Slänter för stora nivåskillnader mot öppen gräsmark utförs så flacka som möjligt, 
trädplanteras alternativt kläs in med grusiga massor och besås med naturliga ängsarter 
av örter och gräs. Planteringar och grässådd är viktigt för acceptansen i landskapet. 
Erosionsskikt av makadam bör täckas in av grusiga jordmaterial som sprutsås eller 
planteras. Slänter mot trädbevuxen naturmark ges en lutning på max 1:2. Intrånget mot 
värdefull naturmark kan behöva minimeras med stödmurar av gabioner eller betong. Ett 
grönare intryck för murar mot naturmark skapas med murar i gradänger med planterade 
platåer.

Gabionmurar
Större nivåskillnader mellan lastgård och infartsgata tas upp av stödmurar. Murarna 
blir samtidigt ett gestaltningselement och ger området en tydlig karaktär och ryggrad 
som avgränsar verksamhetsområdena från infartsgatan. Överskottsmassor av krossat 
berg från platsen kan användas som fyllningsmaterial i gabionmurarna. För ett estetiskt 
tilltalande resultat bör gabioner utföras så att korgarna fylls med stenar så att släta ytor 
läggs plant mot ytterväggarna så kallad frontning. Se referensbild på sidan 13.
Stödmurar av mönstrad betong kan vara en annan lösning för utförande av stödmurar 
i området. Plantering av klätterväxter tex vildvin (självklättrande utan stöd) nedanför 
murar kan skapa mer grönska i området på minimalt utrymme liksom etablering av olika 
sedumarter, örter som murreva eller andra torktåliga växter som kan växa i utrymmet 
mellan stenarna i gabionmurar. 

Skyddsräcken
Skyddsräcken utförs längs vägar med branta slänter samt ovan höga murar och 
bergskärningar i såväl verksamhetsområdet som i naturmarken för att hindra avvåkning 
och fallolyckor.

Nivåskillnader mot naturmarken tas upp av slänter eller bergskärningar.  
Slänter för stora nivåskillnader mot öppen gräsmark görs så flacka som möjligt, 
trädplanteras alternativt kläs in med grusiga massor och besås med naturliga ängsarter 
av örter och gräs. Slänter mot trädbevuxen naturmark ges en lutning på max 1:2. För att 
minimera intrånget mot värdefull naturmark minskas genom gradänger med stödmurar 
av gabioner eller betong med mellanliggande planterade platåer.
Överskottsmassor av krossat berg från platsen kan användas som fyllningsmaterial i 
gabionmurarna.
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Skyltar/vägvisning
Skyltar med rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll ska undvikas. Skyltar på 
byggnader kan placeras på fasader som är synliga från infartsgatan. Fasader som 
vänder sig mot naturområden bör hållas fria från skyltar. Skyltarna ska harmonisera med 
fasaden och placeras med hänsyn till de linjer som fönster och dörrar bildar på fasaden. 
Liksom fasaderna bör skyltarna ha en dämpad kulör i en färgskala som förekommer 
naturligt i landskapet. Skyltar ska underordna sig byggnader, stadsrum och landskap. På 
fasader är friliggande symboler och bokstäver att föredra framför täckande skyltar.

ORIENTERBARHET

Torget, entré och busshållplats

Informationsplats
Vid infarten till området föreslås en omsorgsfullt utformad informationsplats. Med t.ex. 
skylt/karta för vägvisning, mjuk rumsskapande belysning, plats för att angöra en bil och 
en välkomnande bänk. 
Den närliggande dagvattendammen kan med genomtänkt gestaltning bli en del av 
entreplatsen. 

Informationsplats och exempel på skyltar

Entrétorg
Infartsgatan mynnar i ett omsorgsfullt utformat entrétorg. På torget finns entren till 
lagerbyggnad med kontor samt parkeringar. Torget är tillräckligt stort för att rymma 
angöring personbilar och samtidigt vändmöjlighet för buss. Platsen bör få en omsorgsfull 
gestaltning med grönska, sittplatser och möjlighet för cykelparkering. 
Den ca 9-10 meter höga stödmuren för den högre liggande lastgården blir ett tydligt 
landmärke att orienteras mot på långt håll. Platsen gestaltas med tanke på trafiksäkerhet 
och skydd för fallolyckor med tex skyddsräcken och pollare.
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Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem 
ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ett ekosystem 
är en avgränsad mark- eller vattenyta där levande växter, djur, insekter och 
mikroorganismer lever i ett kretslopp och är beroende av och påverkar 
varandra (Naturvårdsverket). 

En viktig åtgärd för att bidra till den biologiska mångfalden är att säkra 
ekologiska samband i naturen, så kallad grön infrastruktur, så att arter kan röra 
sig mellan olika livsmiljöer och föröka sig. 

Inventerade och gestaltade ekosystemtjänster i omårdet:

EKOSYSTEMTJÄNSTER

Dagvattendammar planteras med växter med renande funktion Träspänger och stigsystem med koppling till naturreservat

Sittplatser för besökare och anställda för möjlighet till att komma ut på raster

Sedum/ängstak bidrar till pollinering samt fördröjer dagvattenVäxtval görs för att gynna humlor och andra pollinerare

Ängsbeklädda diken med färdig ängsmatta för snabb etablering renar regn- och 
smältvatten samt bidrar till biologisk mångfald.

Reglerande (till exempel luftrening, pollinering, klimatreglering)

 - Genom att bevara grönytor bildas ett bättre lokalklimat med renare luft 
och jämnare temperatur genom trädens skuggning och cirkulation av luft.
- Ängsmattor, ängsbeklädda diken renar regn- och smältvatten. Snabb 
etablering av naturliga örter och gräs kan utföras med hjälp av färdig 
ängsmatta som läggs på botten i vägdiken och svackdiken.
- Ytor med träd och buskar tar hand om ökad nederbörd, minskar 
bullernivåer och är boplatser för växter och djur. Här utnyttjas även refuger 
i skiljeremsor etc i gatumiljön för att etablera grönska tex torräng och 
torktåliga buskar. 
- Dagvattendammar för fördröjning och rening av vatten planteras med 
växter med renande funktion och blir viktiga biotoper för djurlivet.
- Växter för pollinerare i publika lägen samt ängsplanteringar gynnar 
humlor, bin, fjärliar och andra pollinerare. Sedum-, ört- och ängstak på tex 
garagebyggnader samt centrala delar på huvudlagret ger en god miljö för 
pollinerare samt omhändertar och fördröjer dagvatten.
- Befintliga naturmarkspartier som sparas  inom området är hårt gallrad 
tex pelarsal med tallar. Här kompletteras växtligheten genom plantering av 
fler inhemska busk- och trädarter samt gräs och örter för större variation i 
fältskiktet.

Kulturella (till exempel friluftsliv, hälsa, naturarv och turism)

- Det planeras för ett stigsystem i anslutning till dammarna och kopplingar 
till dalgången och golfbanan norr därom.
-Sittplatser för att äta lunch utomhus och promenadstråk i naturen 
planeras för tex personal. Vistelse i grönska och natur främjar hälsa, 
välbefinnande och mental återhämtning. Även en kortare promenad sänker 
puls och blodtryck. 
- Enkelt åtkomliga stigsystem tillgängliggör kvarvarande natur. Kopplingar 
görs till naturreservatets stigar. Grönska och natur ökar förståelse och 
kunskap för ekosystemens samband och betydelse. 
- Gröna uteplatser ger möjlighet till möten och social interraktion. 
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Förord 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av AFRY (ÅF-Infrastructure 
AB) i dialog med Upplands-Bro kommun. MKB:n syftar till att utgöra underlag för 
miljöbedömning av en ny detaljplan i Upplands-Bro kommun för att möjliggöra 
utveckling av logistikverksamhet.  

Under perioden för miljökonsekvensbeskrivningens framtagande befinner sig 
planprocessen för denna detaljplan under planskede, skedet inför samråd. Planen 
planeras att vara på samrådsutställning under våren 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel  Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., 
Upplands-Bro kommun 

Beskrivning Dokumentet utgör bilaga till planbeskrivning för detaljplan för del av Tång 
2:5 m.fl., Upplands-Bro kommun.   

Utgivningsdatum 2021-01-13 

Utgåva 1 

Beställare Upplands-Bro kommun 
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Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns samhällsbyggnadsutskott (SBU) lämnade i december 2018 ett 
positivt planbesked till ICA Fastigheter. Beslut om planuppdrag för Örnäs 1:22 m.fl. 
togs av SBU 28 augusti 2019. I slutet av 2019 ändrades detaljplanens namn till del av 
Tång 2:5 m.fl. eftersom planavdelningen bedömde att ändringen av Örnäs 1:22 m.fl. 
inte var nödvändig. Planområdet ansluter till Brunna verksamhetsområde i söder och 
ligger utanför Kungsängens tätortsgräns i Upplands-Bro kommun. Väster om 
planområdet finns Lejondals naturreservat. Öster om fastigheten finns enstaka 
bostadsbebyggelse, åkermark och ett större skogsområde. Norr om området finns 
åkermark, skog och militärt övningsområde. 

Planförslaget 

Del av fastigheten Tång 2:5 m.fl. har köpts upp av ICA Fastigheter. Det förvärvade 
planområdet inhyser i dagsläget en golfbana (Kungsängens GK). ICA Fastigheter äger 
sedan tidigare Örnäs 1:22 i Brunna verksamhetsområde. Upplands-Bro kommun har i 
samarbete med ICA Fastigheter utarbetat förslag på ny detaljplan för att möjliggöra 
etablering av ny logistikverksamhet.  

När kommunen upprättar en plan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
ska kommunen göra en miljöbedömning av planen, i detta fall redovisas det i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med miljöbedömningen är att främja en 
hållbar utveckling genom att beskriva och analysera miljöaspekter som kan komma att 
påverkas av planen. 

Miljökonsekvenser 

De huvudsakliga konsekvenserna av planen bedöms röra naturmiljö samt rekreation 
och friluftsliv samt landskap, där planförslaget bedöms medföra måttliga respektive 
stora negativa konsekvenser. För vattenmiljö, buller, kumulativa effekter samt 
påverkan under byggtiden bedöms konsekvenserna bli måttligt negativa.  

Inom planområdet finns skyddade arter och höga naturvärden som riskeras att 
försvinna om inga skadeförebyggande åtgärder vidtas. 

Planförslaget innebär att oexploaterade ytor tas i anspråk och hårdgörs. En stor ökning 
av hårdgjord yta innebär en ökning av dagvattenmängder och föroreningsmängder till 
recipient. Däremot sker rening av dagvattnet i fler steg jämfört med nuläget vilket är 
positivt. Detaljplanen möjliggör för logistikverksamhet vilken medför utsläpp till luft i 
form av transporter. Planförslaget bedöms sammantaget medföra måttliga negativa 
konsekvenser.  

Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom utredningsområdet om 
inte förslaget till detaljplan genomförs. Nollalternativet innebär att golfbanan kommer 
att finnas kvar och bibehålla sitt natur- och rekreationsvärde med olika kvaliteter och 
funktioner men att ett område söder om planområdet exploateras. Angränsande 
naturreservat fyller oförändrat sin funktion för rekreation och friluftsliv.  
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Samlad bedömning 

I tabellen nedan redogörs en samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter där 
nollalternativet jämförs med planförslaget. Bedömningen är gjord enligt kapitel 2.2.1 
Bedömningsgrunder och åtgärder är inräknade i bedömningarna. 

Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd av 
bedömningsgrunderna. Röd färg = stor negativ konsekvens,  Orange färg  = måttlig negativ 
konsekvens,  Gul färg = liten negativ konsekvens, Grön färg  = ingen eller positiv konsekvens. 

Miljöaspekt Noll-
alternativ 

Plan-
förslag 

Kommentar 

Naturmiljö   Planförslaget jämfört med nollalternativet riskerar att 
medföra stor negativ konsekvens på skyddade arter och 
höga naturvärden om inga skadeförebyggande åtgärder 
vidtas. Om samtliga föreslagna åtgärder vidtas bedöms 
dock att en stor del av de negativa effekterna kan 
undvikas och arterna även i fortsättningen kan bibehålla 
en god bevarandestatus i området. Planförslaget 
bedöms efter åtgärder medföra måttligt negativa 
konsekvenser. 

Geoteknik 
och 
markmiljö 

  Planförslaget jämfört med nollalternativet innebär en 
ökad risk för försurning i samband med något förhöjd 
medelsvavelhalt, något förhöjd risk för radon på grund 
av att en radonpunkt har klassificerats som 
högradonmark samt något ökad risk för sättningar eller 
skred kopplat till lerjordar. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 

Vattenmiljö   Planförslaget innebär att oexploaterade ytor tas i 
anspråk och hårdgörs vilket ökar avrinningen och 
föroreningsbelastningen jämfört med nollalternativet. 
Om samtliga rekommenderande åtgärder vidtas vid ett 
genomförande av detaljplanen kommer möjligheten att 
uppfylla MKN för recipienten inte motverkas. Åtgärderna 
gör det även möjligt att uppnå flödes- och reningskraven 
i det aktuella området, även om en viss negativ påverkan 
sker genom ökade flöden och utsläpp från planområdet.  
Sammantaget bedöms konsekvenserna för planförslaget 
som måttligt negativa efter åtgärder. 

Buller   Bullermiljön mot bostäder bedöms i huvudsak påverkas 
av vägtrafiken som leder fram till och in på området. I 
övrigt så är den ekvivalenta ljudnivån vid bostäderna 
betydligt lägre, oavsett tid på dygnet för både 
nollalternativ och planförslag. Däremot överskrids 
riktvärden för buller i delar av naturreservatet både för 
nollalternativ och planförslag. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 

Risk för hälsa 
och säkerhet 

  Planförslaget antas generera något större risker med 
avseende på farligt gods, köldmedium, översvämning 
och risk för skred jämfört med nollalternativet. Risk för 
skred och översvämning finns men är liten för 
nollalternativet. Sammantaget bedöms konsekvenserna 
för planförslaget som måttligt negativa efter åtgärder. 

Landskap   Planförslaget jämfört med nollalternativet innebär att 
det sker en negativ förändring av landskapet samt dess 
siktlinjer mot planområdet, framförallt från E18 och 
Brunna industriområde men även från naturområdena 
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Miljöaspekt Noll-
alternativ 

Plan-
förslag 

Kommentar 

inklusive naturreservatet. Insyn mot planområdet 
begränsas till viss del av befintliga och tillkommande 
trädridåer samt kompensationsåtgärder. Sammantaget 
bedöms konsekvenserna för planförslaget som måttligt 
negativa efter åtgärder. 

Rekreation 
och friluftsliv 

  Planförslagets konsekvenser med åtgärder inräknade  
jämfört med nollalternativet avseende rekreation och 
friluftsliv bedöms vara stora negativa ur lokalt perspektiv 
eftersom en del av golfbanan som utgör 
rekreationsändamål försvinner.  

Kulturmiljö   Det finns några potentiella fornlämningar inom 
planområdet. En helhetsbedömning på befintligt 
underlag är svår i nuläget men det kan antas att värdet 
på kulturmiljön är måttligt och att konsekvenserna av 
planförslaget blir måttligt negativa. 

Naturresurser   Planförslaget innebär en viss påverkan jämfört med 
nollalternativet. En större markareal inom planområdet 
går från natur till hårdgjord yta, vilket har en negativ 
konsekvens på naturmiljön, samt ökad avrinning och 
föroreningsbelastning. 
Planförslaget innebär ianspråktagande av 
jordbruksmark, dock bedöms jordbruksmarken inte som 
brukningsvärd. 
Ökad trafik medför ökade utsläpp. 
Lokaliseringen medför möjligheter för anställda att 
nyttja befintlig infrastruktur för hållbart resande i form 
av kollektivtrafik och cykel. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 

Kumulativa 
effekter 

  Kumulativa effekter kan antas beröra många viktiga 
områden som hälsoeffekter, naturmiljö, vattenmiljö och 
klimat som ska skyddas enligt lag. Konsekvenserna kan 
på nationell skala antas vara likvärdiga för nollalternativ 
och planförslag. Sammantaget bedöms de lokala 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder jämfört med nollalternativet. 

Påverkan 
under 
byggtiden 

  Störningar i form av exempelvis buller och vibrationer, 
luftutsläpp och påverkan på vatten sker i planförslaget 
jämfört med nollalternativet. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 
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1 Inledning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av AFRY i dialog med 
Upplands-Bro kommun. Rapporten utgör en MKB enligt plan- och bygglagen (PBL) och 
de kompletterande bestämmelserna i miljöbalken (MB) samt förordning (2017:966) 
om miljöbedömning. MKB:n syftar till att utgöra underlag för miljöbedömning av en ny 
detaljplan. 

1.1 Bakgrund 
Upplands-Bro kommuns samhällsbyggnadsutskott (SBU) lämnade i december 2018 ett 
positivt planbesked till ICA Fastigheter. Beslut om planuppdrag för Örnäs 1:22 m.fl. 
togs av SBU 28 augusti 2019. I slutet av 2019 ändrades detaljplanens namn till del av 
Tång 2:5 m.fl. eftersom planavdelningen bedömde att ändringen av Örnäs 1:22 m.fl. 
inte var nödvändig. 

Del av fastigheten Tång 2:5 m.fl. har köpts upp av ICA Fastigheter som idag planerar 
ett nytt logistikkomplex. Det förvärvade planområdet inhyser i dagsläget en golfbana 
(Kungsängens GK), se Figur 1-1. ICA Fastigheter äger sedan tidigare Örnäs 1:22 i 
Brunna verksamhetsområde. Upplands-Bro kommun har i samarbete med ICA 
Fastigheter utarbetat förslag på ny detaljplan för möjliggöra ICA Fastigheters 
utveckling av en ny logistikverksamhet inom del av Tång 2:5 m.fl. En av byggnaderna 
beräknas bli 400x100 meter, där vissa delar är 18 meter höga och ett höglager 
beräknas bli 33 meter högt, placerat centralt i byggnadskroppen. ICA planerar för 
varuhantering, kyllager, torrlager samt även en satellitbyggnad för färdigmat och en 
byggnad där lastbilspersonal kan ha sina raster.  

ICA har även sedan tidigare förvärvat fastigheten söder om del av Tång 2:5 m.fl. där 
de planerar för internethandelslager, så kallat CFC-lager, varifrån ICA levererar varor 
inhandlade på internet. För den södra fastigheten är detaljplanen från år 2014 och 
ingår således inte i den aktuella planen. 

 

  

Figur 1-1 Översiktskartan visar detaljplanens lokalisering i kommunen. Röd cirkel markerar var 
planområdet är beläget (Open Street Map, 2020). 

Del av Tång 
2:5 m.fl. 

© OpenStreetMap contributors 
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1.2 Nuläge 
Fastigheten del av Tång 2:5 m.fl. nås via Garpebodavägen och Tångvägen, samt 
motortrafikleden E18. I dagsläget består markanvändningen till stor del av en golfbana 
med öppen mark, skogsområden samt en del för klubbhus med parkering och en 
golfranch. Kungsängens pendeltågsstation ligger cirka fyra kilometer söder om 
området. Planområdet ansluter till Brunna verksamhetsområde i söder och ligger 
utanför Kungsängens tätortsgräns i Upplands-Bro kommun. Väster om planområdet 
finns Lejondals naturreservat. Öster om fastigheten finns enstaka bostadsbebyggelse, 
åkermark och ett större skogsområde. Norr om området finns åkermark, skog och 
militärt övningsområde. 

1.3 Plan- och miljöbedömningsprocessen  
I syfte att ta reda på om planprogrammets genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan (BMP), och därmed omfattas av kravet på en strategisk 
miljöbedömning, har Upplands-Bro kommun genomfört en undersökning enligt 6 kap. 
6–7 §§ miljöbalken och enligt plan- och bygglagen 5 kap. 11a §.   

Ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd genomfördes 8 maj 2020 
med Länsstyrelsen i Stockholms län.   

Plan- och miljöbedömningsprocessen görs i enlighet med beskrivningen i Figur 1-2 

Under perioden för miljökonsekvensbeskrivningens framtagande befinner sig 
planprocessen för denna detaljplan under planförslag, före första samråd. Detaljplanen  
planeras att vara på samråd under våren 2021. 

Beslut om frågan om betydande miljöpåverkan  
Kommunen ska efter undersökningen avgöra om genomförandet av detaljplanen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Avgörandet sker genom ett särskilt 
beslut, i enlighet med 6 kap. 7 § första och andra styckena miljöbalken.  

Baserat på undersökningen om betydande miljöpåverkan och samråd med 
länsstyrelsen gjordes bedömningen att detaljplanen medför en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. En strategisk miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. 

 

Figur 1-2 Schema för plan- och miljöbedömningsprocessen. Planprocessen befinner sig nu under 
planförslag inför första samråd. 
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2 Avgränsning MKB 
En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella 
projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på 
människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. 

2.1 Tematisk avgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas tematiskt till att behandla de miljöaspekter 
som vid undersökningen om betydande miljöpåverkan (BMP) identifierats innebära risk 
för att miljöpåverkan kan bli betydande, samt de aspekter som Länsstyrelsen under 
avgränsningssamrådet angav bör belysas särskilt. 

Utifrån undersökningen om betydande miljöpåverkan och länsstyrelsens synpunkter 
har det bedömts att miljökonsekvensbeskrivningen bör omfatta följande miljöaspekter: 

• Naturmiljö 
• Vattenmiljö 
• Luftmiljö 
• Buller (trafik) 
• Risk för hälsa och säkerhet 
• Landskap 
• Rekreation och friluftsliv 
• Kulturmiljö 
• Naturresurser 
• Kumulativa effekter 

2.2 Geografisk avgränsning 
Utbredningsområdet består av planområdet, vilket är ytan som detaljplanen anger 
(drygt 30 hektar). Påverkansområdet eller influensområdet antas vara den geografiska 
yta i planens närområde som direkt och indirekt kan påverkas av planens 
genomförande. Radien på ytan som antas påverkas är 500 meter från planområdet i 
alla riktningar. 

2.3 Metodik 
MKB:n redovisar både konsekvenser inom planområdet och, när det är relevant, 
konsekvenser utanför planområdet. En MKB ska redovisa aspekter som påverkar miljö, 
människors hälsa och möjligheten att hushålla med naturresurser som är av relevans 
för aktuellt projekt. Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för luft, buller och 
vatten beskrivs under respektive miljöaspekt.  

Miljökonsekvenser av planförslaget jämförs med planens nollalternativ. 
Bedömningarna omfattar tillfälliga och bestående effekter som uppstår på kort och 
lång sikt. I bedömningen inkluderas indirekta (sekundära) och kumulativa 
(samverkande) effekter, både positiva och negativa konsekvenser redovisas. 
Bedömningarna görs utifrån förutsättningen att detaljplanen genomförs fullt ut.  

2.3.1 Bedömningsgrunder 
De bedömningar av miljöpåverkan som redovisas i detta dokument baseras på 
resultatet från standardiserade inventeringar, beräkningar och utredningar som har 
genomförts inom projektet. Konsekvensbedömningen sker i tre steg: påverkan, effekt 
och konsekvens. Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga 
förhållanden som projektets genomförande medför. Effekt beskriver den förändring i 
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miljön som påverkan medför för omgivningen. Konsekvens är en värdering av vad 
miljöeffekterna medför för de intressen som berörs. 

I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med 
påverkan. Intressets antagna värde och den påverkan som antas ske på värdet vägs 
ihop i en matris, i vilken en antagen konsekvens kan utläsas, se Tabell 2-1. 

Konsekvensbedömning av respektive aspekt är indelade i följande kategorier:  

• Stora negativa konsekvenser 

• Måttliga negativa konsekvenser 

• Små negativa konsekvenser 

• Ingen eller positiv konsekvens 

Tabell 2-1 Matris som illustrerar bedömningsmetodiken i MKB:n. 

Intressets värde Påverkan, ingreppets/störningens omfattning 

 
Stor negativ 
påverkan 

Måttlig negativ 
påverkan 

Liten negativ 
påverkan 

Ingen eller positiv 
påverkan 

Högt värde Stor konsekvens Stor konsekvens 
Måttlig 
konsekvens 

Ingen eller positiv 
konsekvens 

Måttligt värde Stor konsekvens 
Måttlig 
konsekvens 

Måttlig 
konsekvens 

Ingen eller positiv 
konsekvens 

Lågt värde 
Måttlig 
konsekvens 

Liten konsekvens Liten konsekvens 
Ingen eller positiv 
konsekvens 

 

I bedömning av intressets värde har hänsyn tagits till tillämplig lagstiftning vilket 
redogörs för i avsnitt 4 Lagskydd.  

I bedömningen har även hänsyn tagits till system som inte har en juridisk status men 
som fungerar som stöd för att göra prioriteringar inom naturvård, så som rödlistning 
av arter och naturvårdsarter.  

Matrisen avser att skapa en flexibilitet kring hur värden och olika skyddsformer 
värderas. Påverkan på ett intresse eller annan skyddsform ska inte per automatik få 
stora negativa konsekvenser utan beaktas utifrån dess adekvata värde.  

Miljökonsekvensbedömningen i avsnitt 5 är uppdelad så att det först ges en översiktlig 
beskrivning av aspekten, därefter följer en konsekvensbedömning. 
Konsekvensbedömningen baseras på ett läge efter att skyddsåtgärder är inarbetade. 
Skyddsåtgärderna har anpassats efter de risker för påverkan som planen medför.  

Den Internationella naturvårdsunionen (IUCN) har utvecklat ett system för rödlistning 
av arter, som Sverige följer för att utvärdera och bedöma olika arters tillstånd i 
naturen. Artdatabanken tar fram den svenska rödlistan och Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten fastställer den (Artdatabanken SLU, 2019a).  

Naturvårdsarter innefattas av rödlistade arter, fridlysta arter och arter listade i EU:s 
art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (som har en 
stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter som bär upp 
artsamhällen). Alla dessa är extra skyddsvärda genom att själva vara av särskild vikt 
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eller genom att dess områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett 
naturvårdsperspektiv (Artdatabanken SLU, 2019b).  

Riksintressen och områdesskydd bedöms inte utifrån matrisen då dessa bedömningar 
styrs av miljöbalken. 
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3 Studerade alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 
identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens 
syfte och geografiska räckvidd. 

Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar två alternativ, det första alternativet 
innefattar att den beskrivna detaljplanen kommer till stånd och området kan 
utvecklas. Det andra alternativet är ett nollalternativ som används som 
referensalternativ för att bedöma planens miljöeffekter och konsekvenser. 

Nedan beskrivs de två olika alternativ som jämförs i denna MKB samt den 
lokaliseringsutredning som genomförts för planförslaget. 

3.1 Nollalternativ 
Enligt miljöbalken ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett nollalternativ. 
Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling inom planområdet om 
planförslaget inte genomförs. Nollalternativet används i MKB:n som ett 
referensalternativ för att bedöma planens miljöeffekter och konsekvenser.  

Enligt översiktsplanen för Upplands-Bro kommun är planområdet utpekat som 
golfbana (Upplands-Bro kommun, 2010). Planområdet ligger utanför tätort. För 
planområdet finns gällande detaljplan 8907-F för del av Tång (golfanläggning), 
Upplands-Bro kommun, Stockholms län, antagen år 1989. I detaljplanen är 
planområdet utpekat som golfanläggning och klubbhus, restaurang, konferens och 
verkstad. Planens genomförandetid gick ut 31 december 1995. När den nya 
detaljplanen vunnit laga kraft upphör de delar av den äldre detaljplanen som ingår i 
planområdet att gälla. 

Nollalternativet definieras för denna detaljplan som en utveckling av området inklusive 
trafik och buller fram till år 2040, utan exploatering av området och att området 
fortsatt utgör golfbana. Sydväst om planområdet kommer ICA Fastigheter AB 
exploatera en yta för CFC-lager.  

3.2 Planförslaget 

3.2.1 Planalternativ 
Föreslagen detaljplan möjliggör utveckling av logistikverksamhet inom planområdet 
(Figur 3-1) och utökar därmed befintligt verksamhetsområde i Brunna.  
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Figur 3-1 Översiktskarta med planområdet markerat i rött. 

Plankartan medger logistikbyggnader och lager om 65 000–70 000 m2 med 
byggnadshöjder generellt på 18 meter, samt en del högdelar upp till 33 meter, se 
Figur 3-2. Höglager är nödvändigt för att möjliggöra automatiserade 
robotlagerlösningar, vilka utgör en del av moderna storskaliga logistikverksamheter.  

Utöver lager- och logistikbyggnader kommer ett industriellt tillverkningskök för 
färdigmat, ett parkeringshus för anställda, samt två byggnader för trafikstyrning och 
rastlokal för lastbilspersonal att uppföras. 

Planområdet kommer dessutom att ha stora områden av asfalterad yta med vägar och 
parkeringsytor för anslutande trafik till och från området.  

Väster om lagerbyggnaden planeras en damm avsedd för dagvattenrening samt 
ytterligare två dammar för fördröjning och sedimentation. Det kommer även finnas 
kvar delar av befintliga dammar samt tillkomma dammar för salamandrarna för att 
ersätta dammarna som försvinner. 

Planförslaget kommer att medföra ett betydligt antal nya arbetstillfällen inom lager-, 
logistik- och transportsektorn. 

De hållbarhetsaspekter som planförslaget fokuserar på är att kollektivtrafik och 
cykelvägar ska främjas för kommande anställda, grönytor ska kombineras med 
dagvattenlösningar samtidigt som hänsyn tas till naturvärden och rödlistade arter. 
Resterande del av golfbanan som inte upptas av planområdet ska fortsatt kunna 
användas för golf. 

 

 

  

Del av Tång 
2:5 m.fl. 
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Figur 3-2 llustration av plankarta för del av Tång 2:5 m.fl (planförslag utarbetat av Upplands-Bro 
kommun).  

3.2.2 Lokalisering 
Lagstiftningen i plan- och bygglagen och miljöbalken pekar ut kommunen som 
ansvarig för att genomföra avvägningen för den framtida markanvändningen i 
kommunen. Upplands-Bro kommun har därför tagit fram en översiktsplan. Planen 
sätter upp riktlinjer för kommunens utveckling och innehåller beskrivning och 
rekommendationer för mark- och vattenanvändning. Platsen för planförslaget har i 
översiktsplanen för Upplands-Bro kommun pekats ut som golfbana som mot söder 
angränsar till nytt verksamhetsområde. Planområdet ligger inte inom tätort (Upplands-
Bro kommun, 2010).  

En lokaliseringsutredning har tagits fram av exploatören ICA Fastigheter på uppdrag 
av Upplands-Bro kommun (ICA Fastigheter, 2020). ICA Fastigheter har utrett sträckan 
utmed E18 inom Järfälla, Upplands-Bro och Håbo kommuner eftersom det finns behov 
av livsmedelsleveranser i närheten av områden där det finns stor befolkningstäthet så 
som Stockholmsområdet samt att den nya logistikverksamheten kommer att ha nära 
samarbete med ICA:s lager i Västerås. Tyngdpunkten för försörjningsområdet ligger 
nordväst om Stockholm.   
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Länsstyrelsen har vid avgränsningssamrådet påpekat att det inom det föreslagna 
planområdet finns mark som kan bedömas som brukningsvärd jordbruksmark. 
Brukningsvärd jordbruksmark är skyddad enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Enligt 
miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om 
behovet inte kan tillgodoses på ett allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk. Detta innebär att en kommun måste motivera varför den 
föreslagna lokaliseringen av planområdet är den mest lämpliga. Vald lokalisering för 
den planerade exploateringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt 
ekonomiskt rimlig. 

Översiktsplanen beskriver att jordbruksområden för odling och djuruppfödning är en 
tillgång samt möjliggör lokal produktion och distribution av livsmedel. 
Jordbruksmarkens värde för biologisk och livsmedelsproduktion ska skyddas enligt de 
nationella miljömålen. I översiktsplanen står att planens indirekta konsekvenser på 
markanvändningen i planens närområde ska utredas eftersom det kan medföra 
konsekvenser för jordbruksnäringen (Upplands-Bro kommun, 2010).  

Nedan redovisas de olika lokaliseringsalternativen, de platsspecifika förutsättningarna 
samt övriga ställningstaganden som ligger till grund för bedömning av vald 
lokalisering.  

3.2.2.1 Järfälla kommun 
I Järfälla kommuns översiktsplan från 2014 finns ett område strax norr om Stäkets 
trafikplats utpekat för större trafikintensiva verksamheter. Antagen detaljplan anger 
högsta tillåtna nockhöjd om 12 meter. Planerad logistikbyggnad kräver en nockhöjd på 
cirka 30 meter samt en sammanhängande yta om cirka 500x250 meter vilket inte 
inryms i gällande plan (ICA Fastigheter, 2020). Enligt lokaliseringsutredningen är 
övriga utpekade verksamhetsområden inom Järfälla kommun till stora delar redan 
utbyggda och placerade i en smal remsa utmed E18, se Figur 3-3.  
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Figur 3-3 Utdrag ur Järfälla kommuns översiktsplan 2014. Stjärna markerar utpekat 
område för verksamhet vid Stäkets trafikplats. Bild från Lokaliseringsutredningen (ICA 
Fastigheter, 2020). 

3.2.2.2 Upplands-Bro kommun 
I Upplands-Bro kommuns översiktsplan från 2010 finns flera utpekade områden för 
logistikverksamheter. Enligt lokaliseringsutredningen ligger ett av dessa områden 
utmed E18. Området sträcker sig norrut mellan Kungsängen till kommungränsen mot 
Håbo kommun. Utvecklingsområdena ligger vid Högbytorp, Klöv, Skällsta, Kockbacka, 
Norrboda, Rankhus, Enköpingsvägen och Brunna, se Figur 3-4. Enligt 
lokaliseringsutredningen bedöms Högbytorp och Brunna som lämpliga lokaliseringar. 
Övriga bedöms som för små för planerad logistikverksamhet samt begränsande 
avseende utbredning av vägar och/eller bebyggelse (ICA Fastigheter, 2020).  
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Figur 3-4 Lokaliseringsområden enligt Upplands-Bros kommuns översiktsplan 2010. Högbytorp 
längst upp i bild och Brunna till höger i bild. Bild från Lokaliseringsutredningen (ICA Fastigheter, 
2020).  

Högbytorp verksamhetsområde 
Högbytorp ligger i norra delen av Upplands-Bro kommun, cirka 3 kilometer från Bro 
centrum och norr om korsningen E18 och väg 269. Infart till Högbytorp sker från väg 
269 och inom området är E.On:s kraftvärmeanläggning, Högbytorps avfalls- och 
kretsloppsanläggning samt Sätra gård belägna (ICA Fastigheter, 2020).  

Enligt lokaliseringsutredningen har det innan dessa etableringar varit jungfrulig skogs- 
och jordbrukslandskap i området. Idag bedöms endast markytorna utanför Högbytorp 
vara jungfrulig skogs- och jordbrukslandskap. Jordbruksmarken har klass 4 vilket 
innebär att den är en viktig resurs att bevara. Det finns inga kända inventeringar och 
det är även okänt om det finns skyddade arter i området. Området berörs inte av 
strandskydd. En utredning avseende kulturmiljövärden måste utföras då det finns 
flertalet utpekade fornlämningar inom utbredningsområdet. Landskapsbilden kommer 
att påverkas av planerad etablering.  

E18 är riksintresse för kommunikationer och finns i närheten. Risk för miljö och hälsa 
finns i området i form av farlig verksamhet och riskanläggning samt E18 och väg 269 
är leder för farligt gods. Det finns inga bostäder i närheten av verksamhetsområdet. 
Befintligt buller bedöms i huvudsak komma från E18 (ICA Fastigheter, 2020).  

Inom Högbytorps verksamhetsområde finns tillräckligt stor yta för exploatering samt 
även goda grundläggningsförhållanden men det kommer krävas stora markarbeten 
och sprängning då området är delvis kuperat. Högbytorp har mycket god tillgänglighet 
med bil och tung trafik. Det saknas utbyggd gång- och cykelväg samt kollektivtrafik till 
och från området. 
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Enligt lokaliseringsutredningen är marken i privat ägo. Norr om fastigheten finns Håbo 
häradsallmänning vilket innebär ett större oskiftat markområde med ett stort antal 
delägande fastigheter. Det finns inga förutsättningar för samlokalisering eller andra 
synergieffekter med liknande verksamheter inom området. 

Brunna industriområde 
Brunna industriområde finns norr om E18 och väster om Granhammarsvägen intill 
Brunna trafikplats. Området nås via Granhammarsvägen, Effektvägen och 
Garpebodavägen. Enligt lokaliseringsutredningen pågick planläggning av 
verksamhetsområdet när översiktsplanen för Upplands-Bro kommun antogs. Idag är 
stora delar av området utbyggt.  

Utsett område för exploatering av logistikverksamhet är idag en golfbana och enligt 
RUFS 2050 är en del av området utpekat som svag koppling till grönkil. Enligt 
lokaliseringsutredningen fungerar golfbanan idag dåligt som spridningslänk i grönkilens 
riktning på grund av verksamhetsområdet i söder (ICA Fastigheter, 2020).  

Enligt lokaliseringsutredningen är området som utgörs av golfbana begränsande för 
naturvärden. Det är konstaterat att det finns större respektive liten vattensalamander 
samt även flera fladdermössarter inom området för golfbanan. Dessa arter är 
skyddade enligt Artskyddsförordningen. Väster om och i anslutning till planerad 
exploatering finns Lejondals naturreservat. Området berörs inte av strandskydd. Enligt 
lokaliseringsutredningen bedöms inte de befintliga kulturmiljövärdena påverkas, 
däremot påverkas landskapsbilden från E18 och befintligt verksamhetsområde.  

E18 är riksintresse för kommunikationer och finns i närheten. Risk för miljö och hälsa 
finns i närområdet i form av farliga verksamheter samt E18 som är led för farligt gods. 
En riskutredning behöver genomföras. Det finns bostäder i närheten av 
verksamhetsområdet. Befintligt buller bedöms i huvudsak komma från E18. 
Riksintresse för Försvarsmakten och dess influensområde sträcker sig in över planerad 
lokalisering.  

Inför etablering kommer det krävas stora markarbeten och sprängning då området är 
delvis kuperat. Brunna industriområde nås via bil och tung trafik, gång- och cykelväg 
samt via kollektivtrafik i närheten (ICA Fastigheter, 2020).  

Enligt lokaliseringsutredningen ägs marken av ICA Fastigheter förutom en samfälld ej 
utnyttjad väg. Golfverksamheten bedrivs på arrende och avtal. Förutsättningar för 
samlokalisering eller andra synergieffekter med liknande verksamheter inom området 
finns eftersom ICA etablerar ett online-lager för hemleverans av livsmedel till slutkund 
på angränsande fastighet Örsnäs 1:22. 

3.2.2.3 Håbo kommun 
I Håbo kommuns översiktsplan från 2006, tillsammans med den fördjupade 
översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010, finns två utpekade områden för planerad 
verksamhet. Enligt lokaliseringsutredningen är Dragelund i öst och Björnbro i väst 
lämpliga platser, se Figur 3-5. Dessa utvecklingsområden har endast utretts på en 
övergripande nivå för att identifiera fördelar med att ha logistikverksamhet i Håbo 
kommun i stället för i Upplands-Bro kommun då Håbo kommun ligger för långt från 
Stockholmsområdet avseende drifts- och hållbarhetsmässig betydelse (ICA 
Fastigheter, 2020). 
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Figur 3-5 Utdrag ur fördjupad översiktsplan Bålsta tätort 2010, Håbo kommun. 
Stjärnorna markerar utpekade verksamhetsområden. Björnbro överst och Dragelund 
nederst i figuren. Bild från Lokaliseringsutredningen (ICA Fastigheter, 2020).  

Dragelunds verksamhetsområde 
Enligt lokaliseringsutredningen har Dragelund ur geografisk synvinkel en bra placering 
nära E18. Det finns ett godkänt planprogram för området sedan år 2019. Om 
planillustrationen frångås kan planerad logistikverksamhet inrymmas inom området 
(ICA Fastigheter, 2020).  

Området består i huvudsak av jungfrulig skogsmark och enligt utredningen har 
området långvarig skoglighet som indikerar höga biotopvärden. En inventering av 
området från 2011 visar på visst biotopvärde. Det behöver anläggas en anslutningsväg 
genom område med högt naturvärde. Inga inventeringar avseende skyddade arter 
finns. Området för Dragelund fungerar som en länk mot Görvälnskilen. Området berörs 
inte av strandskydd. En utredning avseende kulturmiljövärden måste utföras då det 
finns kända fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i området. Landskapsbilden 
kommer att påverkas av planerad verksamhet.  

Inom Dragelunds verksamhetsområde finns tillräckligt stor yta för exploatering samt 
även goda grundläggningsförhållanden men det kommer krävas stora markarbeten 
och sprängning då området är delvis kuperat (ICA Fastigheter, 2020). Dragelund 
verksamhetsområde har mycket god tillgänglighet med bil och tung trafik. Det saknas 
utbyggd gång- och cykelväg till och från området. E18 är riksintresse för 
kommunikationer och finns i närheten. Befintligt buller bedöms i huvudsak komma 
från E18 och det finns inga bostäder i närområdet. Risk för miljö och hälsa finns i 
närområdet i form av E18 som är led för farligt gods. 

Enligt lokaliseringsutredningen ägs marken både av Håbo kommun och privat part. Det 
finns inga förutsättningar för samlokalisering eller andra synergieffekter med liknande 
verksamheter inom området. 
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Björnbro verksamhetsområde 
Enligt lokaliseringsutredningen har Björnbro ur geografisk synvinkel en bra placering 
nära E18. Det finns ett godkänt planprogram för området sedan år 2013. Flera 
områden är planlagda eller under pågående planprocess. Tilltänkta exploatörer för 
merparten av marken finns (ICA Fastigheter, 2020). Lokaliseringsutredningen har 
fokuserat på den del av verksamhetsområdet närmast E18 där planläggning kan 
möjliggöra en tillräcklig stor yta för planerad verksamhet.  

Området består i huvudsak av jungfrulig skogsmark och enligt utredningen har 
området långvarig skoglighet som indikerar höga biotopvärden. En inventering av 
området från 2010 visar på vissa naturvärden så som hällmarkstallskog. Det är även 
okänt om det finns skyddade arter i området (ICA Fastigheter, 2020). Björnbro berörs 
inte av strandskydd. En utredning avseende kulturmiljövärden behöver utföras 
eftersom det inom området har funnits historisk aktivitet samt att det finns 
fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Norr om Björnbro finns riksintresse för 
kulturmiljövård. Enligt lokaliseringsutredningen påverkas landskapsbilden av planerad 
verksamhet. 

Inom Björnbro verksamhetsområde finns tillräckligt stor yta för exploatering samt 
även goda grundläggningsförhållanden men det kommer krävas stora markarbeten 
och sprängning då området är delvis kuperat.  

Björnbro verksamhetsområde har mycket god tillgänglighet med bil och tung trafik. 
Det saknas utbyggd gång- och cykelväg till och från området. En tillfartsväg med 
tillräcklig standard behöver anläggas. E18 och stambanan är riksintresse för 
kommunikationer och finns i närheten. Befintligt buller bedöms i huvudsak komma 
från E18 och det finns inga bostäder i närområdet (ICA Fastigheter, 2020). Risk för 
miljö och hälsa finns i närområdet i form av E18 som är led för farligt gods. 

Enligt lokaliseringsutredningen är marken i huvudsak i privat ägo och även uppdelad 
på flera fastigheter. Det finns inga förutsättningar för samlokalisering eller andra 
synergieffekter med liknande verksamheter inom området. 

3.2.2.4 Vald lokalisering 
Enligt lokaliseringsutredningen kommer samtliga lokaliseringar påverka landskapsbild, 
kulturhistoriska värden och fornlämningar. Nämnda lokaliseringar har cykelavstånd till 
respektive centrum.  

ICA Fastigheter bedömer att vald lokalering, Brunna industriområde, är lämpligast 
utifrån att det är enda lokaliseringen där ” en exploatering sker på redan 
ianspråktagen mark”. Övriga lokaliseringar bedöms medföra ökade kostnader, 
försämrade ledtider och ökade koldioxidutsläpp för transporter eftersom de ligger på 
ett längre avstånd från Stockholmsområdet. Det finns inga vägande skäl till att de 
övriga lokaliseringarna skulle vara bättre lämpade för etablering än att Brunna 
industriområde utökas. Brunna industriområde och dess närhet till centrum och 
kollektivtrafik bidrar också till bedömningen eftersom det ger en möjlighet till hållbar 
lokalisering. Det är endast i Brunna där det redan finns en utbyggd säker gång- och 
cykelväg (ICA Fastigheter, 2020). 

Förutsättningar finns för samlokaliseringar av liknande verksamheter både inom 
exploatörens bolag samt med andra logistikintensiva verksamheter. Inom Brunna 
industriområde finns en befintlig struktur som kan byggas vidare på och som 
därigenom mildrar upplevelsen av tillkommande byggnader. Inom området för 
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planerad verksamhet finns idag en golfbana och många av de kulturhistoriska 
kopplingarna är därför omintetgjorda (ICA Fastigheter, 2020).  

3.2.3 Alternativ utformning 
Två alternativa utformningar har utretts under planarbetet. Första utredda alternativet 
är att utforma anläggningen i nordsydlig riktning, det vill säga planförslaget. Det andra 
utredda alternativet är att utforma anläggningen i östvästlig riktning, se Figur 3-6. 

 

Figur 3-6 Alternativ utformning av byggnaderna i östvästlig riktning. Bild från Landskapsanalys 
(Kreera, 2020). 

Alternativet att placera byggnadsytor i östvästlig riktning valdes bort av flera 
anledningar. Målet med placering och utformning av tillkommande byggnader var att  
anpassa dem till omgivningens landskap och topografi. En östvästlig placering av 
byggnader bedömdes inte följa landskapets övergripande riktning i området och 
därmed inte vara lika välanpassat till omgivande landskap, jämfört med en nordsydlig 
riktning (Archus Arkitekter, 2020).  

En östvästlig riktning valdes även bort som följd av att det hade minimerat 
möjligheten att bevara ett sammanhängande naturområde väster om byggnaden mot 
skogen. Då detta naturområde innehar höga naturvärden och lekvatten för större 
vattensalamander är det av stor vikt att så långt som möjligt minimera påverkan av 
planerad exploatering (Andrén, 2020a). För att den större vattensalamandern ska 
kunna vidmakthålla en god bevarandestatus i området placeras byggnaden istället i 
nordsydlig riktning (Andrén, 2020b). 
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4 Lagskydd 
Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) anger att behovet av en 
miljöbedömning ska utredas i varje enskilt fall för detaljplan. Detaljplan ska inte 
automatiskt antas medföra betydande miljöpåverkan.  

En miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken tas fram för denna detaljplan 
då planen av kommunen samt länsstyrelsen anses medföra en betydande 
miljöpåverkan.  

4.1 Miljöbalken 
I miljöbalkens 3 kap. finns generella hushållningsbestämmelser för mark- och 
vattenområden. Där anges att mark- och vattenområden skall användas för det eller 
de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från 
allmän synpunkt god hushållning. 

Enligt 3 kap. 3 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur 
ekologisk synpunkt så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön. Planens konsekvenser i relation till ekologiskt särskilt känsligt områden 
beskrivs vidare i avsnitt 5.1. 

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Planens konsekvenser för jordbruk av nationell 
betydelse beskrivs dels i avsnitt 5.9.  

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
friluftslivet kan pekas ut som riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
Riksintresseområden skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada dess värden. Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett om en planerad 
verksamhet sker innanför eller utanför riksintresseområdets gränser. 

Miljökvalitetsnormer för luft respektive vatten behandlas under avsnitten 5.10 
respektive 5.3. 

4.2 Plan- och bygglagen 
4 kap. plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap. miljöbalken reglerar förutsättningar för 
och utformning av miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av planer. 
Miljöbedömningens syfte är att miljöaspekter ska integreras i planen så att en hållbar 
utveckling främjas. 

Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa aspekter som är viktiga för det aktuella 
projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på 
människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. 

2 kap. 10 § plan- och bygglagen anger att program ska följa de miljökvalitetsnormer 
(MKN) som meddelats med stöd av miljöbalkens 5 kap. eller tillhörande föreskrifter.  
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4.3 Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningen (2007:845) har bestämmelser för att skydda hotade djur- och 
växtarter. I och med Artskyddsförordningen implementeras EU:s fågel- samt art- och 
habitatdirektiv i svensk lagstiftning. Arter som finns med i artskyddsförordningen 
skyddas enligt 4 § (starkare skydd, om de står på bilaga 1 och är märkta N eller B om 
fågel) eller 6 §. Förordningen avser arter som skyddas enligt de båda direktiven samt 
samtliga fridlysta arter i Sverige, t.ex. fladdermöss, grod- och kräldjur samt orkidéer.  

Planförslagets konsekvenser rörande arter som omfattas av artskyddsförordningen 
behandlas i avsnitt 5.1. 

4.4 Biotopskydd 
Enligt bilaga 1 till förordningen om områdesskydd (1998:1252) enligt miljöbalken 
m.m. omfattas bland annat alléer, stenmurar och småvatten i jordbruksmark av det 
generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Skyddet innebär 
att biotoperna inte får skadas. Länsstyrelsen kan, enligt 5 § andra stycket ovan 
nämnda förordning, medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl, och 
under förutsättning att det är förenligt med förbudets syfte, enligt 7 kap. 26 § 
miljöbalken. 

4.5 Styrande dokument 

4.5.1 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2050) är en strategisk plan 
som ger vägledning och ligger till grund för den fysiska planeringen. Planområdet 
ligger inom ett område som är utpekat som ett strategiskt läge med potential för 
regionala materialterminaler och inom ett geografiskt avgränsat influensområde för 
totalförsvaret (Region Stockholm, 2020). 

I RUFS 2050 (Stockholms läns landsting, 2018) pekas planområdet ut som en grön kil, 
med gröna kopplingar mellan Örnässjön i söder och Lejondals naturreservat i öster. De 
gröna kilarna förklaras som sammanhängande stråk av grönska och vatten med 
värden för rekreation, natur- och kulturmiljöer liksom biologisk mångfald och andra 
ekosystemtjänster. Dessa kilar är viktiga för spridning av arter och även viktiga för 
människor i närliggande bebyggda områden. 

RUFS 2050 anger att planområdet är en del av ett grönt svagt samband, klass 3. För 
gröna svaga samband bör ny bebyggelse undvikas som kan försvaga funktionen i 
sambanden. Om negativ påverkan på ett grönt svagt samband sker ska det 
kompenseras med lämpliga åtgärder för att upprätthålla sambandets funktion. 

4.5.2 Översiktsplan för Upplands-Bro kommun 
Nu gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antogs år 2011. Planen 
aktualitetsprövades och godkändes av Kommunfullmäktige den 21 mars 2018. Enligt 
aktualitetsprövningen är planens inriktningar aktuella, med undantag av inriktningen i 
Brunna verksamhetsområde. ÖP 2010 bedöms dock kunna fortsätta gälla även i detta 
avseende tills de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen är beslutade 
(Upplands-Bro kommun, 2010). 

Generellt anger översiktsplanen att markområdet för det nya planförslaget delvis 
utgörs av nytt verksamhetsområde i anslutning till tätortsbebyggelse samt befintlig 
golfbana. Översiktsplanen belyser vikten av förtätning, utveckling av nya 
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industriområden och andra åtgärder för att locka näringslivet och offentliga 
verksamheter att etablera sig i kommunen, i syfte att öka sysselsättningsgraden. 
Enligt översiktsplanen ska verksamhetsområden i första hand skapas i anslutning till 
trafikplatserna Bro och Brunna vid E18, vilket ligger i linje med planförslaget. Dock 
innebär planförslaget att ett område utpekat för rekreationsändamål tas i anspråk för 
att ställas till industriområde, vilket inte går i linje med översiktsplanen. 

4.5.3 Utvecklingsprogram för Brunna industriområde 
Utvecklingsprogrammet antogs i kommunfullmäktige 21 februari 2008. Programmet 
beskriver planområdet som ett utvecklingsområde i nordväst för golf och golfanknutna 
verksamheter, exempelvis hotell och/eller golfnära boende. Det pekas ut att 
utvecklingen är beroende av de befintliga verksamheternas villkor och riskhänsyn 
(Upplands-Bro kommun, 2008a). Söder om planområdet pekas ett område ut för 
utbyggnad av industriområdet för handelsändamål.  

4.5.4 Andra styrande dokument 
Andra styrande dokument som planen berörs av är följande: 

• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 
• Landsbygdsplan FÖP 2016  
• Miljöplan med lokala miljömål 2010 – 2030 
• Kultur- och fritidsplan för Upplands-Bro 2016 – 2019 
• VA-plan samt VA-policy för Upplands-Bro kommun 2018 
• Gång- och cykelplanen 2012 

Detaljplanens koppling till dessa görs direkt under respektive avsnitt för berörda 
aspekter. 



1 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen - KS 18/0440-20 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen : Miljökonsekvensbeskrivning samråd Del av Tång 2_5 m.fl. nr 1906

 

 

 
Sida 28/93 

 

 

5 Miljökonsekvenser 
Nedan beskrivs och bedöms de miljökonsekvenser som planförslaget och 
nollalternativet kommer medföra. 

5.1 Naturmiljö 

5.1.1 Förutsättningar 
Skyddade naturområden 
Området omfattas inte av riksintresse för naturvård eller nyckelbiotoper. I väster 
gränsar planområdet till Lejondals naturreservat, se Figur 5-1 (Naturvårdsverket, 
2020a). Inom reservatet finns motionsspår, friluftsbad, hagmarker samt skyddad 
gammelskog.  

 

Figur 5-1 Karta över naturreservat i planområdets omgivning (Naturvårdsverket, 2020a). 

 
Grönplan och regionala gröna kilar 
Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 beskriver Upplands-Bros parker och 
naturområden och upplyser om de biologiska, rekreativa eller sociala värden som 
riskerar att påverkas vid olika slags ingrepp, se Figur 5-2. Grönplanens syfte är att 
utgöra underlag och vägleda i fysisk planering. Aktuellt planområde är i grönplanen 
utpekat som golfbana. Särskilda fritidsområden, där inkluderat golfbanor, omfattas 
inte utav några riktlinjer (Upplands-Bro kommun, 2008b). 

Lejondals 
naturreservat 

Del av Tång 
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Figur 5-2 Utdrag ur Upplands-Bros Grönplan. Ungefärligt område för detaljplanen inringat i svart 
(Upplands-Bro kommun, 2008b). 

Enligt grönplanen ingår en del av planområdet i en regional grön kil, Görvälnkilen 
(Upplands-Bro kommun, 2008b). De regionala gröna kilarna utgörs av sammanlänkade 
grönområden med höga rekreations-, natur- och kulturvärden. Genom att skapa en 
lokal grönstruktur gynnas djur- och växtarter och ges möjlighet att leva inom 
tätortsmiljö, vilket i sin tur skapar förutsättningar för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. Det är därmed av stor vikt att kilar hålls samman, samt att dess 
funktioner och kvaliteter inte påverkas utav exploatering och bebyggelse (Sallmén, 
2020).   

Görvälnkilen sträcker sig utmed Mälarens strand från Judarnskogen i söder via Järfälla 
och Upplands-Bro upp mot länsgränsen i nordväst, se Figur 5-3. Enligt kartan ingår 
den sydvästra delen av golfbanan delvis i den gröna kopplingen, dock är gränserna 
inte exakt fastlagda. Golfbanan ingår inte i någon värdekärna, men den närmaste 
värdekärnan är området kring Lejondalssjön (Sallmén, 2020). 

I nuläget fungerar golfbanan dåligt som spridningslänk i den riktningen som den gröna 
kilen sträcker sig, däremot fungerar den som en skyddszon och korridor för till 
exempel fåglar och fladdermöss. 

Del av Tång 2:5 m.fl. 
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Figur 5-3 Karta över Görvälnkilens utsträckning i området kring Lejondalssjön. Pilarna visar på 
svaga samband. Svart cirkel ungefär placering av planförslaget (Region Stockholm, 2020). 

Naturvärden 
Enligt Artportalen (Artdatabanken SLU, 2020) har två kända rödlistade arter noterats 
inom planområdet; Tallticka och Motaggsvamp (nära hotade). I planområdets 
närmaste omgivning har flera fynd av rödlistade arter gjorts, bland annat olika växt- 
och fågelarter. 

Två naturvärdesinventeringar (NVI) har utförts inom aktuellt område för att få ett mer 
detaljerat svar på vilka biotoper och arter som förekommer inom området. En första 
inventering gjordes i november 2019 (Naturföretaget, 2019) och kompletterades 
sedan med en inventering i ett utökat område norrut under våren 2020 
(Naturföretaget, 2020). NVI:erna utfördes enligt svensk standard för 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014).  

Enligt utförda inventeringar återfinns ett flertal olika biotoper som tillför naturvärden i 
en annars mycket påverkad miljö på den befintliga golfbanan. Inom området har 15 
naturvärdesobjekt identifierats med naturvärdesklasserna 2, 3 och 4, se Figur 5-4. 
Objekten omfattar bland annat dammar, skogsområden, sumpskog och en åkerholme 
(Naturföretaget, 2020). Exempelvis finns små skogsdungar av varierande storlek med 
tallar på golfbanan. Ett flertal av tallarna är uppåt 120-150 år gamla, vissa når även 
upp till 180 år. Vegetationen i dessa skogsdungar är varierande, i några av dungarna 
finns bland annat unga björkar, lingon och blåbärsris medan andra är mer örtrika 
(Naturföretaget, 2019). 

Del av Tång 
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Figur 5-4 Naturvärdeklassade objekt. Bakgrundsbilden är en äldre version, representerar inte 
exakt hur området ser ut i nuläget (Naturföretaget, 2020). 

Inventerad sumpskog är även utpekad i Upplands-Bro kommuns översiktsplan 
(Upplands-Bro kommun, 2010), se Figur 5-5. Sumpskog växer på fuktiga marker och 
har ofta en låg tillväxttakt, men hyser väldigt hög biologisk mångfald. Som följd av 
markavvattningar har utbredningen av sumpskogar minskat kraftigt. 

 

Figur 5-5 Sumpskog i Upplands-Bro kommun. Ungefärligt område för detaljplanen inringat i svart 
(Upplands-Bro kommun, 2010). 

Naturvårdsarter som har inventerats i området redovisas i Figur 5-6.  

Del av Tång 
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Figur 5-6 Arter som har hittats i området. Bakgrundsbilden är en äldre version, representerar inte 
exakt hur området ser ut i nuläget. Bild från naturvärdesinventering (Naturföretaget, 2020). 

Ett flertal av de dammar som identifierats på golfbanan är lämpliga lekvatten för 
groddjur (Naturföretaget, 2020). I ett par av dammarna har det tidigare rapporterats 
fynd av större vattensalamander, arten är fridlyst och har en hög nationell och 
internationell skyddsstatus. Arten är förtecknad i EU:s Art- och habitatdirektiv samt 
införd i den svenska Artskyddsförordningen (AF). Som följd av detta utfördes en 
salamanderinventering i alla dammar på hela fastigheten under våren 2020, med 
metodik liknande den som rekommenderas av Naturvårdsverket gällande inventering 
och övervakning av större vattensalamander (Naturföretaget, 2020).  

Under inventeringen hittades större vattensalamandrar i fem utav åtta inventerade 
dammar inom planområdet, se befintliga dammar i Figur 5-7. I dammarna 2, 3 och 5 
fanns det inga vattensalamandrar. I damm 4 påvisades vid inventeringen två stycken 
mindre vattensalamander. I dammarna 6, 7 och 8 finns större vattensalamander. Trots 
att inga fynd gjordes i de tre resterande dammarna under inventeringen bedömdes två 
utav dem som lämpligt lekvatten för vattensalamandrar (Naturföretaget, 2020). 
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Figur 5-7 Översiktlig karta av dammar inom planområdet (rödmarkerat). Utdrag ur 
Naturvärdesinventering (Naturföretaget, 2020) 

Generellt utnyttjar groddjur de flesta dammarna som är fria från predatorer som fisk 
och kräftor. I vissa dammar på fastigheten finns förekomst av fisk, trots detta 
noterades även groddjur som vanlig padda, rom från brungroda samt mindre 
vattensalamander. Mindre vattensalamander och vanlig padda är fridlysta enligt 6 § 
och är båda vanliga arter. Med brungroda menas vanligen en groda eller åkergroda 
som inte kunnat artbestämmas. Vanlig groda är fridlyst enligt 6 § 
artskyddsförordningen, Åkergroda fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen samt 
upptagen i EU:s Habitatdirektivs bilaga 4. Vanlig groda är mer vanligt förekommande 
än åkergroda. 

Förutom inventerade groddjur sågs även fladdermöss födosöka i området under 
inventeringen (Naturföretaget, 2020). Kärlväxter som blåsippa och liljekonvalj 
noterades också, vilka är fridlysta. Arterna är vanliga i regionen och hittades på ett 
flertal platser inom det inventerade området (Naturföretaget, 2019). 

I Sverige är fladdermöss skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. De är även 
skyddade av den europeiska konventionen Eurobats, vilken omfattar skydd även av 
fladdermössens boplatser och viktigaste jaktrevir.  

Eftersom fladdermöss sågs födosöka i området vid tidigare utförd inventering 
(Naturföretaget, 2020) utfördes en inriktad inventering av fladdermöss inom området. 
Inventeringen genomfördes utav Nattbakka Natur vid två perioder, i juni respektive 
augusti 2020 (Eklöf & Rydell, 2020). Inventeringen genomfördes med hjälp av 
automatiska ultraljudsdetektorer som placerades ut på ur ett fladdermusperspektiv 
intressanta platser. Inventeringen visade på relativt hög aktivitet vid båda perioderna, 
och sammanlagt noterades sex olika fladdermusarter i undersökningsområdet: 
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• Större brunfladdermus 
• Nordfladdermus 
• Dvärgpipistrell 
• Trollpipistrell 
• Vattenfladdermus 
• Brunlångöra 

De inventerade arterna är relativt vanliga i Sydsverige, med undantag för 
nordfladdermus och brunlångöra, vilkas bestånd har minskat kraftigt och nu är 
rödlistade (Eklöf & Rydell, 2020). 

Dvärg- och trollpipistrell samt större brunfladdermus bor oftast i träd med hål som 
skulle kunna finnas inom eller nära golfbanan. Det gavs inga direkta indikationer på 
närliggande boplatser med yngelkolonier på golfbanan. Enbart en observation av 
trollpipistrell gjordes vilket sannolikt är en förbipasserande individ. Parningsaktivitet 
för dvärgpipistrellen bedöms förekomma, sannolikt för enstaka individer. Den större 
brunfladdermusen gynnas av golfbanans stora gräsmattor, då arten oftast jagar över 
öppna ytor. Därutöver utnyttjar vattenfladdermusen dammarna för födosök. I övrigt är 
området relativt ointressant med avseende på fladdermöss, med undantag av 
befintligt bebyggelse och skogbryn i östra delarna (Eklöf & Rydell, 2020). 

5.1.2 Bedömning av konsekvens nollalternativet 
I nollalternativet fortsätter området att utnyttjas som golfbana vilken, i kombination 
med CFC-lager söder om planområdet, fungerar som en relativt svag länk i 
spridningskorridoren i gröna kilens riktning (Sallmén, 2020).  

Fortsatt drift av golfbanan innefattar mer eller mindre intensiv skötsel i olika delar, 
exempelvis att stora ytor inklusive gräset runt dammarna klipps ned (Andrén, 2020b). 
Genom att områdets struktur och skötsel bibehålls medför nollalternativet ingen 
negativ påverkan på den större vattensalamandern. 

I nollalternativet kommer träd, dammar och grönytor att bibehållas inom området. 
Därmed kommer ingen påverkan ske på varken insekts- eller fladdermusbeståndet.  

Sammantaget bedöms naturvärdena inom planområdet som höga. Eftersom ingen 
exploatering sker i nollalternativet bedöms heller inga konsekvenser uppstå för 
naturmiljön jämfört med nuläget. 

5.1.3 Bedömning av konsekvens planförslaget 
Vid ett genomförande av planförslaget kommer markanvändningen inom området 
förändras, då mark som i dagsläget utgör golfbana till stor del kommer hårdgöras.  

Värdekärnan som ligger kring Lejondalssjön bedöms inte påverkas vid ett 
genomförande av detaljplanen då den är lokaliserad relativt långt bort från 
planområdet. Därutöver kommer brynzonen mot naturreservatet bevaras och 
utvecklas till ett mer varierande bryn med fler strukturer som är värdefulla för 
biologisk mångfald, vilket stärker skyddszonen mot värdekärnan. Påverkan på 
spridningskorridorerna bedöms som liten vid planerad utbyggnad, förutom att vissa 
habitat förloras. Om föreslagna åtgärder vidtas vid genomförande av planförslaget 
bedöms det inte ske någon betydande påverkan på den gröna kilen (Sallmén, 2020). 

Det finns risk att påverkan sker på sumpskogen inom planområdet, ifall 
markavvattning utförs inför exploatering. Även förändrade dagvattenflöden och 
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föroreningsbelastning har en inverkan på sumpskog. Om förebyggande åtgärder vitas 
för dagvattenhantering bedöms en eventuell påverkan kunna reduceras. 

Befintliga dammar 
I dammarna 7 och 8 finns större vattensalamander. Dessa dammar bevaras eftersom 
de ligger utanför planområdesgränsen, se Figur 5-7. Del av damm 1 sparas och ändrar 
delvis utbredning och den ligger inom planområdet. I dammarna 2 och 3 fanns det 
inga vattensalamandrar och dessa dammar kommer att försvinna i och med 
exploateringen. I damm 4 påvisades vid inventeringen två stycken mindre 
vattensalamander. Denna damm kommer delvis att sparas och delvis att försvinna. I 
damm 5 påvisades inga vattensalamandrar och dammen kommer bevaras eftersom 
den ligger utanför planområdet. I damm 6 finns det större vattensalamander. Denna 
damm kommer att försvinna och ersättas av de nya konstgjorda dammarna som är 
anpassade för vattensalamandrar (X, Y och Z), se Figur 5-8 (Archus Arkitekter, 2020). 
Dammarna 7 och 8 bevaras eftersom de ligger utanför planområdesgränsen. 

 

Figur 5-8 Översiktlig skiss av planområdet med reningsdamm för dagvatten (A) och 
sedimentationsdammar (B och C), befintliga salamanderdammar (1, 7, 8) samt nya 
salamanderdammar (X, Y och Z). Reningsdammen är avskild mot naturområdet med barriär. Bild 
från gestaltningsprogrammet (Archus Arkitekter, 2020).  

Ett genomförande av detaljplanen innebär att dammar försvinner och en del av den 
miljö som den större vattensalamandern sannolikt idag utnyttjar som aktivitetsområde 
tas i anspråk.  

Att dammar försvinner, i kombination med att dagvatten från hårdgjorda ytor kan ha 
negativ påverkan på kvarvarande miljöer, riskerar att medföra en negativ påverkan på 
den större vattensalamandern (Andrén, 2020b). Om samtliga rekommenderade 
skyddsåtgärder vidtas vid ett genomförande av detaljplanen görs bedömningen att den 
större vattensalamandern kan vidmakthålla en god bevarandestatus i området, enligt 
expertutlåtande av Korsviken Natur (Andrén, 2020b). 
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Vid ett genomförande av planförslaget kommer delar av golfbanan, inklusive träd och 
dammar, att förstöras vilket kommer att missgynna insekts- och fladdermusfaunan på 
lokal nivå. Därutöver kommer de jagande individerna att få mindre yta att röra sig på, 
då exploaterade ytor (hårdytor) inte kan utnyttjas av fladdermöss på samma sätt som 
de stora gräsmattorna. Eftersom golfbanan utgör födolokal för den rödlistade och 
långflyttande större brunfladdermusen skulle påverkan möjligen kunna få en vidare 
effekt. Även ljus är även något som begränsar fladdermössen, och exploateringen 
kommer medföra stora upplysta områden. Detta kommer påverka närvaron av 
brunlångöra, nord- och vattenfladdermöss (Eklöf & Rydell, 2020). 

För att inte missgynna fladdermusbestånden är det nödvändigt att vidta 
kompensationsåtgärder. Om samtliga förslag på åtgärder vidtas bedöms risken för 
negativ påverkan minska. 

Sammantaget bedöms naturvärdena inom planområdet som högt. Ett genomförande 
av detaljplanen riskerar att medföra stor negativ påverkan på skyddade arter och höga 
naturvärden om inga skadeförebyggande åtgärder vidtas. Om samtliga föreslagna 
åtgärder vidtas bedöms dock att en stor del av de negativa effekterna kan undvikas 
och arterna även i fortsättningen kan bibehålla en god bevarandestatus i området. 
Därmed bedöms enbart en liten negativ förändring ske och konsekvensen för 
naturmiljön bedöms bli måttlig negativ.  

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken kommer att hållas med länsstyrelsen avseende 
särskilda åtgärder kopplat till hantering av arter skyddade enligt 
artskyddsförordningen (groddjur och fladdermöss). Hanteringen med 12:6 samråd 
sker parallellt med planprocessen.  

5.1.4 Åtgärdsförslag 
Kompensationsåtgärder som planeras genomföras är till exempel brynzoner, 
växtridåer och vegetation vid plangränserna. Tillskapande bryn och växtlighet inom 
planområdets västra respektive östra gräns kommer minska den visuella påverkan 
upplevd inifrån Lejondals naturreservat. Det kommer även minska antalet områden 
där nya byggnader kan få stor synlighet. 

Den gamla tallskogen och dammar bör finnas kvar inom planområdet i syfte att 
bibehålla de viktigaste kvaliteterna för den gröna kilen (Sallmén, 2020). 

Byggnader bör inte placeras för nära brynet vid naturreservatet. Det skulle riskera att 
hela brynet hamnar i skugga vilket motverkar utveckling av värdekärnans skyddszon.  

I syfte att undvika skada på sumpskog inom planområdet rekommenderas att 
vattenbalans och flöde mot sumpskogen bevaras. Detta görs med fördröjning av det 
ökade dagvattenflödet i och med exploatering (se åtgärdsförslag för vattenmiljö i 
avsnitt 5.3.4). Inför exploatering kan det eventuellt bli nödvändigt att söka tillstånd för 
markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken. Tillstånd eller dispens för markavvattning 
är dock inte lämplig för sumpskog med höga eller mycket höga naturvärden där det 
kan finnas arter som skyddas av artskyddsförordningen (AF).  

Olika skyddsåtgärder kan vidtas för att minimera risken för negativ påverkan på den 
större vattensalamandern vid exploatering. Detta görs genom att skydda för arten 
kritiska miljöer samt tillskapa viktiga ersättningsmiljöer. Genom att säkerställa att 
viktiga miljöer för populationen finns i tillräckligt stor omfattning ökar sannolikheten 
att arten långsiktigt ska kunna upprätthålla en god bevarandestatus (Andrén, 2020b). 
Det rekommenderas att tillgång till lämpliga övervintringsplatser under året säkras. 
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Det behöver även säkerställas att det finns hemområden som tillgodoser artens olika 
ekologiska behov, som bör sträcka sig cirka 100 meter runt övervintringsplatsen samt 
inrymma fiskfria lekdammar av god vattenkvalitet, födosöksområden och gömställen 
(Andrén, 2020b). 

Ytterligare skyddsåtgärder som optimerar den kvarvarande naturmiljön för större 
vattensalamandern är anläggning av ytterligare lekdammar och övervintrings- och 
daguppehållsplatser. Området bör även fortsättningsvis hävdas för att bibehålla sina 
kvaliteter. Dessa åtgärdsförslag skulle även bidra positiva effekter för andra groddjur 
och kräldjur, insekter och fåglar i området (Andrén, 2020b). 

För att undvika att förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor påverkar vattenkvaliteten 
i den större vattensalamanderns lekvatten, rekommenderas att dagvattnet hålls helt 
avskilt. Avskärmande barriärer planeras för att förhindra salamandrarna för att sig till 
planerade dagvattendammar, vägar och parkeringsytor. Utformning och uppförande av 
dessa barriärer rekommenderas ske i nära samråd med sakkunnig biolog (Andrén, 
2020b). 

Åtgärder ska vidtas för att gynna fladdermössens miljöer. Bland annat ska ljusspill från 
exploateringsområdet och norrut mot resterande golfbana undvikas så långt det går 
och ytor som inte behövs lysas upp ska undvikas att lysas upp. Även fasadbelysning 
ska undvikas och att lysa under tider på dygnet när det inte behövs. Vidare planeras 
för att områdena mellan projektområdet och Lejondalssjön förblir så intakta som 
möjligt, exempelvis genom att spara träd vid norra delen av byggnaden i 
planområdets utkant vilket i så fall skapar en trädridå som kan kompensera för 
förluster för fladdermusfaunan. Ytterligare kompenserationsåtgärder som 
rekommenderas är följande (Eklöf & Rydell, 2020): 

• Etablera en ekodukt, tunnel eller mörk vägsträcka där fladdermöss kan 
passera E18 väster om exploateringsområdet. 

• Anlägga nya dammar som ersättning för de förstörda. 
• Skapa gröna tak med örter (ej sedum).   
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5.2 Geoteknik och markmiljö 

5.2.1 Förutsättningar 
Länsstyrelsen har vid avgränsningssamrådet påpekat att om det inom det föreslagna 
planområdet finns sulfidhaltigt berg samt om sprängningar ska göras kan det påverka 
recipienten och miljökonsekvensnormerna för vatten.   

En geoteknisk skrivbordsutredning har utförts under 2020 av Sweco Civil AB. Enligt 
jordartskartan (Figur 5-9) består den låglänta delen främst av lerpartier, den höglänta 
västra och östra delen utgörs av fast mark, det vill säga ytnära morän och berg 
(SWECO, 2020a).  

Vid platsbesök i september 2020 konstaterades att de skogspartier som skiljer 
golfbanorna åt består av fast mark samt att det också förekommer berg i dagen. Inom 
den låglänta delen förekommer ytnära morän och berg i dagen. Utöver det styrks 
förhållanden på jordartskartan. Enligt den geotekniska utredningen förekommer även 
svallsediment inom den låglänta delen. Det är sannolikt att det förekommer 
fyllnadsmassor över större delen av området i varierande omfattning (SWECO, 2020a). 

 

Figur 5-9 Höjdmodell tillsammans med jordarter för ungerfärlig utbredning av område planerat 
för byggnation (streckad linje). Gul=lera, blå=morän, orange=svallsediment och röd=berg 
(SWECO, 2020a).  

Jorddjupet till berg har uppskattats till cirka 0-3 meter inom de höglänta delarna samt 
cirka 5-10 meter inom de låglänta. 

Bergmaterial 
I samband med den geotekniska skrivbordsutredningen utreddes även de bergtekniska 
förhållanden inom planområdet. Den dominerande bergarten uppskattas vara 
granodiorit. Det är möjligt att även kvartsarenit samt lokala gångbergarter med högre 
försurningspotential kan påträffas (SWECO, 2020a).  
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Enligt utredningen har provtagning av bergmaterial (krossmassor) genomförts vid 
närliggande projekt, Viby 19:1, cirka 400 meter ifrån planområdet (SWECO, 2020a). 
Provtagningen visade att den högsta uppmätta halten av svavel var drygt 1100 mg/kg 
och medelsvavelhalten 632 mg/kg.  

Enligt den bergtekniska utredningen bedöms försurningspotentialen som normal/medel 
då inga eller obetydligt med sulfidmineral kunnat konstaterats inom planområdet 
(SWECO, 2020a).  

Radon 
En markradonundersökning har utförts i oktober 2020 av SWECO. Mätningarna 
utfördes i mark som bedöms som naturlig. Det kan inte uteslutas att fyllnadsmaterial 
är tillagt (SWECO, 2020b). Berget bedöms innehålla kvarts, biolit och plagioklas. 

Enligt utredningen klassas 10-50 kBq/m3 (radon i jordluft) som normalradonmark och 
>50 kBq/m3 (radon i jordluft) som högradonmark (SWECO, 2020b). Intervallet 0,05 à 
0,08-0,15 à 0,25 µSv/h klassas som normalradonmark vid gammastrålning från berg 
och sprängsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätningar visar att det inom planområdet finns en punkt, 20S311, som klassificeras 
som högradonmark, se Figur 5-10. Övriga punkter uppmättes till mellan 0 kBq/m3 och 
15 kBq/m3. Vid en provpunkt misslyckades mätningarna på grund av 
markförhållandena (SWECO, 2020b). Mätning av gammastrålning visar på generellt 

Figur 5-10 Provtagningsplan markradonundersökning. Cirkel markerar punkt 20S311 som klassificeras 
som högradonmark (SWECO, 2020b). 
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Gammavärde över uppfylld yta till 0,6-0,13 µSv/h och generellt Gammavärde över 
bergyta till 0,08-0,16 µSv/h vilket innebär normalradonmark. 

Förorenade områden 
En miljö due diligence (EDD) skrivbordsstudie har genomförts i februari 2019 på 
fastigheten del av Tång 2:5 m.fl. (WSP, 2019). I studien framkom att det i maj 2016 
skedde en olycka av dieselläckage inom fastigheten. Förorenade jordmassor har grävts 
bort men det går inte att utesluta att nuvarande markanvändning har påverkat mark 
och grundvatten inom fastigheten. Golfbanan använder växtskyddsmedel vilket 
innebär att verksamheten har tillsyn enligt miljöbalken, dessutom används gödsel, 
bensin och diesel inom verksamheten. 

5.2.2 Bedömning av konsekvens nollalternativet 
I nollalternativet fortsätter området att utnyttjas som golfbana och inga större 
förändringar så som schakt- och fyllnadsarbeten planeras att ske.  

För nollalternativet sker inga förändringar av geologin och markmiljön inom 
planområdet varför inga konsekvenser bedöms uppstå.  

5.2.3 Bedömning av konsekvens planförslaget 
Vid ett genomförande av planförslaget kommer berg- och jordschakt samt 
fyllningsarbeten behöva utföras då det förekommer en nivåskillnad mellan de västra 
och östra delarna.  

Enligt den geotekniska utredningen bedöms det vara låg risk för stabilitetsproblem för 
fastmarkspartierna men högre risk för områden med lera vid schaktning och 
fyllnadsarbeten. Inom områden med lera är risken för ogynnsamma sättningar av 
marken större. Beroende på omfattning av arbeten och byggnation kan det finnas risk 
för marksättningar inom angränsande fastigheter söder om planområdet (SWECO, 
2020a).  

Enligt utredningen bedöms bergmaterialet inom planområdet inte medföra någon 
betydande miljörisk. Medelsvavelhalten anses vara något förhöjd och en radonpunkt 
har klassificerats som högradonmark. Enligt den bergtekniska utredningen bedöms 
berget vara av god kvalitet för att kunna krossas och återanvändas som fyllmassor 
(SWECO, 2020a).  

EDD-studien fastslår att fastigheten inte är registrerad i EBH-stödet (Länsstyrelsens 
databas över förorenade områden) över potentiellt förorenade områden och att risken 
för påverkan på mark och grundvatten från den historiska markanvändningen bedöms 
som liten (WSP, 2019).  

Enbart en preliminär konsekvensbedömning av planförslaget görs eftersom 
utredningarna baseras på skrivbordsstudier förutom markradonundersökningen. Till 
följd av att det vid ett genomförande av planförslaget sker berg- och jordschaktning, 
fyllnadsarbeten och att risk för sättningar finns bedöms miljöintresset som högt värde 
och påverkan som liten negativ innebär genomförandet en måttlig negativ 
konsekvens.  

5.2.4 Åtgärdsförslag 
I den geotekniska utredningen rekommenderas följande för fortsatt arbete i 
projekteringsskedet (SWECO, 2020a): 

• Inmätning av berg i dagen 
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• Höjdmodell med kompletterande mätpunkter för skogspartierna 
• Framtagande av riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten 
• Utredning av hydrogeologiska förhållandena inom området 
• Geotekniska markundersökningar för att utgöra underlag för jordmäktigheter, 

bergnivåer, massbalansering, sprängning, sulfidhalter och stabilitets- och 
sättningsberäkningar 

• Tolkade mark- och vattenförhållanden och geotekniska parametrar för 
projektering och utförande av schakt- och grundläggningsarbeten med mera.  

Om bergmassor med hög sulfidmineralhalt kommer i kontakt med luft och vatten 
(exempelvis vid nederbörd) så kan ett surt lakvatten innehållande höga halter metall 
och svavel genereras (Trafikverket, 2015). För att minimera riskerna vid exploatering 
och hantering av sulfidhaltigt berg rekommenderar MKB:n att ett kontrollprogram tas 
fram. 

Enligt markradonundersökningen rekommenderas följande (SWECO, 2020b): 

• Extra mätningar görs på massor från området vid mätpunkt 20S311 
(högradonmark) vid schaktning 

• Radonmätningar görs på framschaktat berg för att kunna avgöra hur massor 
från området ska hanteras 

• Byggnader inom området ska utföras med minst radonskyddande konstruktion 
så att risk för otätheter mot mark minimeras.  

MKB:n rekommenderar att en miljöteknisk markundersökning genomförs för att 
säkerställa huruvida nuvarande fyllnadsmassor och grundvatten är förorenade eller ej 
samt hur massorna ska hanteras vid eventuella schakt- och fyllnadsarbeten.  
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5.3 Vattenmiljö 

5.3.1 Förutsättningar 
Vattenskyddsområde 
Fastigheten del av Tång 2:5 m.fl. ligger inte inom några vattenskyddsområden. Cirka 
200 meter söder om planområdet ligger vattenskyddsområdet Östra Mälaren 
(Vatteninformationssystem Sverige, 2020a). 

Vattenförekomster 
Planområdet är beläget inom Granhammarsbäckens avrinningsområde (Figur 5-11). 
Dagvatten avvattnas från området till Granhammarsbäcken och mynnar sedan ut i 
Lillsjön, vilken har sitt utlopp i Mälaren (Sweco, 2020c).  

 

Figur 5-11 Recipient Mälaren-Skarven samt Lillsjön och Granhammarsbäcken. SMHI:s 
delavrinningsområden 2016 visas med bruna linjer. Planområdet visas med röd polygon (Sweco, 
2020c). 

Varken Granhammarsbäcken eller Lillsjön är vattenförekomster. Recipienten Mälaren-
Skarven (SE661108-160736) är en vattenförekomst och omfattas av 
miljökvalitetsnormer (Vatteninformationssystem Sverige, 2020b) 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten regleras i 5 kap. miljöbalken. Både ytvatten så 
som vattendrag, sjöar och kustvatten samt grundvatten omfattas. MKN anger de 
kvalitetskrav som en vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. Alla 
vattenförekomster ska uppnå kravet om god status eller god potential. Om vattnet inte 
uppfyller god status vid angiven tidpunkten, kan tidsfristen skjutas framåt alternativt 
att kvalitetskravet sänks (Vatteninformationsystem Sverige, 2020c). Därutöver är MKN 
en lägstanivå, vilket innebär att en verksamhet inte får påverka vattenförekomsten så 
att kvaliteten blir sämre än den status som anges i MKN (Vattenmyndigheterna, 
2020). 

Recipienten Mälaren-Skarven (SE661108-160736) omfattas av MKN och har 
statusklassats, enligt Tabell 5-1 och Tabell 5-2. Vattenförekomstens ekologiska status 

Del av Tång 
2:5 m.fl. 
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är klassad som måttlig som följd av status för särskilda förorenande ämnen (icke-
dioxinlika PCB:er) och övergödning med avseende på näringsämnen (fosfor). Mälaren-
Skarven uppnår inte heller god kemisk status som följd av halter av kvicksilver (Hg), 
perfluoroktansulfonsyra (PFOS), antracen, tributyltenn (TBT), polybromerade 
difenyletrar (PBDE), dioxiner och dioxinlika PCB:er (Vatteninformationssystem Sverige, 
2020b). 

Tabell 5-1 Statusklassning recipient Mälaren-Skarven (vattenförekomst SE661108-160736) 
(Vatteninformationssystem Sverige, 2020b). 

Status Klassificering 

Ekologisk status        Måttlig 

Kemisk status        Uppnår ej god 

Tillkomst/härkomst        Naturlig 

 

Då en eller flera vattenförekomster uppströms har tidsundantag till år 2027 påverkar 
det Mälaren-Skarvens förutsättningar att uppnå god ekologisk status med avseende på 
näringsämnen till år 2021. Mälaren-Skarven ska därmed uppnå god ekologisk status 
till år 2027. Utöver det ska Mälaren-Skarven uppnå god kemisk status med undantag i 
form av mindre stränga krav för polybromerade difenyletrar (PBDE), kvicksilver 
(Vatteninformationssystem Sverige, 2020b). 

Tabell 5-2 MKN för recipient Mälaren-Skarven (vattenförekomst SE661108-160736) 
(Vatteninformationssystem Sverige, 2020b). 

Miljökvalitetsnorm 2016 – 2021 Status/potential 

Ekologisk status        God ekologisk status 2027 

Kemisk status        God kemisk ytvattenstatus 

 

Markavvattningsföretag 
Två markavvattningsföretag finns vid planområdet, varav ett är lokaliserat norr om 
och det andra söder om området (Figur 5-12). Markavvattningsområdet i söder och 
båtnadsområde Örnäs-Viby är inte längre aktivt. Båtnadsområdet Tång östra df 1954 i 
norr är aktivt (Sweco, 2020c). 



1 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen - KS 18/0440-20 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen : Miljökonsekvensbeskrivning samråd Del av Tång 2_5 m.fl. nr 1906

 

 

 
Sida 44/93 

 

 

 

Figur 5-12  Markavvattningsföretag i närheten till planområdet, markerat i blått. Planområdet är 
markerad med röd polygon (Sweco, 2020c). 

Dagvatten 
Enligt utförd dagvattenutredning (Sweco, 2020c) är årsmedelflödet från planområdet 
för befintlig situation enligt modellberäkningarna cirka 1,3 l/s. 

Flödesriktning för den ytliga avrinningen visas i Figur 5-13. Inom planområdet varierar 
höjderna mellan +52 meter över havet (m.ö.h) i områdets nordöstra del till +21 meter 
över havet (m.ö.h) i områdets södra del. Avvattning sker ytligt inom området (Sweco, 
2020c). 

Del av Tång 
2:5 m.fl. 
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Figur 5-13 Översiktlig beskrivning av ytlig avrinning inom planområdet för befintlig situation. Blå 
pilar indikerar generell flödesriktning för dagvatten inom planområdet och orangea pilar avrinning 
utanför området. Ledningsnätet visas med grön linje. Bild från dagvattenutredningen (Sweco, 
2020c).  

Inom planområdet finns det inget ledningsnät. Det finns ett ledningsnät utanför 
planområdet i söder (grönt i Figur 5-13). Ledningsnätet leder vattnet vidare från väst 
och norr till torrdammen och sedan vidare till Örnäsdammen, Granhammarsbäcken 
och tillslut recipienten (Sweco, 2020c). 

Avlopp 
Hela verksamhetsområdet i Brunna är anslutet till kommunalt VA för vatten, spill och 
dagvatten. Planområdet kommer tas in i verksamhetsområdet för kommunalt VA i 
samband med genomförandet av detaljplanen. 

5.3.2 Bedömning av konsekvens nollalternativet 
I nollalternativet fortsätter området att utnyttjas som golfbana. Genom att områdets 
struktur och grönytor bibehålls medför nollalternativet inga utökade utsläpp av 
föroreningar eller ökade dagvattenflöden. I nollalternativet sker ingen utökad rening 
eller fördröjning av dagvatten, varför föroreningsbelastningen på recipient förblir 
oförändrad.  

5.3.3 Bedömning av konsekvens planförslaget 
Vid ett genomförande av planförslaget kommer markanvändningen inom området 
förändras, då mark som i dagsläget utgör golfbana till stor del kommer hårdgöras. Fler 
hårdgjorda ytor i form av tak, körytor och parkering för lastbilar medför ökad 
dagvattenavrinning samt ökade föroreningshalter (Sweco, 2020c).  

Planförslagets dagvattensystem med rening, fördröjning och sedimentation kommer 
minska föroreningshalterna för flera parametrar. Då recipienten i dagsläget har måttlig 
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ekologisk status, delvis som följd av övergödning, kommer en minskad 
fosforbelastning medföra en positiv påverkan på recipientens ekologiska status. Övriga 
parametrar med sämre än god status förväntas inte påverkas vid planerad 
exploatering, då föroreningar i form av t.ex. PBDE, dioxiner, PFOS och TBT inte 
förväntas förekomma i dagvattnet. Även halter av PAH och metaller är generellt sett 
låga. Samtliga halter är dessutom lägre än gällande riktvärden för utsläpp av 
dagvatten (Sweco, 2020c). Utöver planerat system för dagvattenrening, fördröjning 
och sedimentering kommer det dagvatten som lämnar planområdet även genomgå 
reningsprocesser i Granhammarsbäcken samt Lillsjön. Detta innebär ytterligare rening 
av dagvattnet innan det når recipient (Sweco, 2020c). 

Vattenmiljöns värde bedöms som måttligt inom området eftersom det inte finns några 
vattenförekomster som omfattas av MKN inom planområdet, men det finns ett 
vattenskyddsområde strax utanför. Om samtliga rekommenderande åtgärder vidtas 
vid ett genomförande av detaljplanen kommer möjligheten att uppfylla MKN för 
recipienten inte motverkas. Åtgärderna gör det även möjligt att uppnå flödes- och 
reningskraven i det aktuella området, även om en liten negativ påverkan sker genom 
ökade flöden och utsläpp från planområdet. Därmed bedöms konsekvensen vid ett 
genomförande av planförslaget bli måttligt negativ. 

5.3.4 Åtgärdsförslag 
Eftersom recipienten Mälaren-Skarven har sämre än god kemisk och ekologisk 
ytvattenstatus måste bästa tänkbara lösning gällande dagvattenhanteringen, med 
avseende på rening samt fördröjning, tillämpas vid exploatering. För att lösningarna 
ska få ökad livslängd och bibehållen funktion föreslås att upprätta drift- och 
skötselplaner (Sweco, 2020c). 

Hantering av dagvatten från gatorna och gång- och cykelbanorna inom planområdet 
föreslås ske genom ledning till så kallade skelettjordar. Skelettjordar är en teknik som 
innebär att ett lager med grov makadam (krossad sten) läggs under träd som 
planteras i gatumiljö, vilket ger träden bättre tillgång till vatten och utrymme att må 
bra. Samtidigt renas dagvattnet som rinner av gatan. Därmed kan skelettjord både 
fördröja och ge viss rening av dagvattnet genom fastläggning och nedbrytning av 
bland annat partiklar, kväveföreningar och olja samt genom växtupptag (Sweco, 
2020c). 

För hantering av dagvatten från tak och körytor finns två alternativa förslag. Ett 
alternativ är att anlägga dammar, vilket är en effektiv metod för att utjämna 
flödestoppar och avskilja föroreningar i dagvatten, samt skelettjordar. Ett annat 
alternativ innebär också anläggning av dammar för rening och fördröjning, samt 
skelettjordar men med tillägg att fördröja takdagvattnet i underjordiska 
fördröjningsmagasin (Sweco, 2020c).  
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5.4 Buller 

5.4.1 Förutsättningar 
Buller är oönskat ljud. Vad som betraktas som buller är individuellt och kan variera 
med tiden på dygnet. Hur störda vi blir beror exempelvis på vilken typ av ljud det är 
och ljudets kvalitet (Naturvårdsverket, 2020b). Beroende på vilket ljud som 
uppkommer ger det olika ljudnivåer, se Figur 5-14.  

Riksintresse Försvarsmakten 
En del av planområdet omfattar påverkansområde för buller eller annan risk för 
riksintresse för Försvarsmakten enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. Riksintresset är 
Kungsängens övnings- och skjutfält/Rosersbergs övningsfält, se Figur 5-15. 
Verksamheten har påverkan inom och utanför planområdet, främst i form av 
skottbuller men också i form av restriktioner av tillträde (Länsstyrelsen i Stockholms 
län, 2020). 

Figur 5-14 Ungefärliga ljudtrycksnivåer om lyssnaren befinner sig nära 
ljudkällan. 
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Figur 5-15 Riksintressen vid planområdet. Rosa omfattar riksintresse för Försvarsmakten och 
prickar riksintresse för kommunikationer (E18). Svart cirkel markerar planområdet (Länsstyrelsen 
i Stockholms län, 2020).  

 

Miljömål och miljökvalitetsnormer för buller 
Naturvårdsverkets rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller” anger följande vägledande riktvärden för externt industribuller, 
vilket avser både fasta och rörliga bullerkällor inom planområdet, se Tabell 5-3. 

Tabell 5-3 Riktvärden för externt industribuller, frifältsvärden (Naturvårdsverket, 2015). 

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA 

 Dag 

Kl 06-18 

 

Kväll 

Kl 18-22 samt lör-sön 
helgdag kl 06-18 

Natt 

Kl 22-06 

 

Bostäder, skolor, 
förskolor, vårdlokaler 

50 45 401 

Friluftsområde 40 35 352 

1 Maximala ljudnivåer (LFmax >55 dBA) bör inte förekomma nattetid kl 22-06 annat än vid enstaka tillfällen 

2 Maximala ljudnivåer (LFmax >50 dBA bör inte förekomma nattetud kl 22-06 

 

Riksdagen fastställde i mars 1997 riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena i 
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 påminner i stora drag om de riktvärden som 
Boverket har som huvudregel i Boverkets allmänna råd 2008:1 vid planering av nya 
bostäder. 

Del av Tång 
2:5 m.fl. 
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Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur:  

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Folkhälsomyndigheten anger i sina allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13 
följande riktvärden som bör tillämpas vid bedömning om olägenhet för människors 
hälsa föreligger, se Tabell 5-4och Tabell 5-5 (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Tabell 5-4 Riktvärden buller inomhus (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Ljudkaraktär Tidsvägning Ljudtrycksnivå 

Maximalt ljud LAFmax * 45 dBA 

Ekvivalent ljud LAeqT ** 30 dBA 

Ljud med hörbara tonkomponenter LAeqT ** 25 dBA 

Ljud från musikanläggningar LAeqT ** 25 dBA 

*   Den högsta A-vägda ljudnivån 
** Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T) 

 

Tabell 5-5 Riktvärden buller inomhus (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Tersband [Hz] 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Ljudtrycksnivå 
LEq [dB] 

56 49 43 42 40 38 36 34 32 

 
I Naturvårdsverket rapport 5709 ”Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer” finns olika 
bullerklasser för bullerklassning för natur- och kulturmiljöer som ska eftersträvas, se 
Tabell 5-6 (Naturvårdsverket, 2007). 

Tabell 5-6 Riktvärden för ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer (Naturvårdsverket, 2007). 

Bullerklass  Tröskelvärde 

A Tröskelvärdet för bullerfrihet föreslås till 25 dB A (A-vägd momentan ljudnivå). Vid denna 
låga nivå befinner vi oss långt från de tänkbara ljudkällorna, och varje bullerhändelse blir 
2–3 minuter. Överskridandetiden bör begränsas till högst 5 minuter per vecka (1–2 
bullerhändelser). 

B Tröskelvärdet för bullerfrihet föreslås till 35 dBA (A-vägd momentan ljudnivå). Vid denna 
låga nivå befinner vi oss långt från de tänkbara ljudkällorna, och varje bullerhändelse blir 
1–2 minuter. Överskridandetiden bör därför begränsas till högst 5 minuter per dygn (3–4 
bullerhändelser). 

C Tröskelvärdet för bullerfrihet föreslås till 45 dBA (A-vägd momentan ljudnivå). Vid denna 
nivå befinner vi oss närmare de tänkbara ljudkällorna, och varje bullerhändelse blir 30–60 
sekunder. Överskridandetiden bör begränsas till högst 1 timme per dag (06–22; 60–120 
bullerhändelser).  

D Tröskelvärdet för bullerfrihet föreslås till 45 dBA (A-vägd momentan ljudnivå). Vid denna 
nivå befinner vi oss närmare de tänkbara ljudkällorna, och varje bullerhändelse blir 30 - 
60 sekunder. Överskridandetiden bör därför begränsas till högst 2 timmar per dag (06–
22; 120–240 bullerhändelser). 
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E I bullerklass E närmar vi oss en bullernivå där bullerhändelserna är så frekventa att det 
inte längre är meningsfullt att skilja ut enskilda bullerhändelser. För bullerklass E föreslår 
vi därför att man använder den ekvivalenta ljudnivån. En ekvivalent ljudnivå på 45–50 
dBA, alternativt 10–20 dBA lägre än omgivningen, innebär att bullerklass E uppfylls, 
förutsatt att de maximala ljudnivåerna inte är alltför höga eller förekommer alltför ofta. 

 
Bullerutredning 
På uppdrag av ICA Fastigheter AB har Akustikkonsulten i Sverige AB utfört en 
bullerutredning för planområdet under våren 2020 (Akustikkonsulten, 2020). Det 
buller som uppstår under byggtiden samt konsekvenser av detta beskrivs under 
kapitel 5.11 Påverkan under byggtiden. 

Planområdet angränsar i väster till Lejondals naturreservat och i öster till ett 
bostadsområde. En bit söder om planområdet är E18 beläget. Vägen är inkluderad i 
utredningen då bullret från vägen sträcker sig till planområdet (Akustikkonsulten, 
2020). ICA Fastigheters internethandelslager på angränsande fastighet har utretts i 
syfte att bestämma bakgrundsnivån tillsammans med trafik från E18 i angränsande 
naturreservat. Bullerutredningen baseras på den preliminära utformningen av 
logistikbyggnaderna inom planområdet (Figur 5-16) och redovisar förutsättningar 
avseende buller mot naturreservatet och befintlig bostadsbebyggelse. Beräkningarna 
för buller baseras på trafiken uppräknad till 2040 års trafikprognos. 

 

Figur 5-16 Alternativ placering av byggnader och vägar inom planområdet. Bild från 
bullerutredningen (Akustikkonsulten, 2020).  

5.4.2 Bedömning av konsekvenser nollalternativet 
Nollalternativet innebär att inga förändringar sker inom planområdet men att CFC-
lagret har byggts sydväst om planområdet. Påverkan av buller sker från trafikbuller 
från E18 och omgivande vägar från Brunna industriområde samt buller från 
angränsande verksamheter. Närliggande bostadsområde påverkas främst av trafiken 
på vägen som leder fram till och in på området, se Figur 5-17. Ett av de mest utsatta 

Garpebodavägen 

Bostäder 
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områdena av skottbuller finns utmed E18 och berör planområdet (Upplands-Bro 
kommun, 2008a). 

Inom nollalternativet överskrids bullernivå C (ekvivalenta ljudnivå dagtid mellan 50–60 
dBA) inom Lejondals naturreservat (Akustikkonsulten, 2020).  

 

Figur 5-17 Ljudutbredningskarta över sammantagna ekvivalenta ljudnivåer dagtid från vägtrafik 
och internethandelslagret (CFC). Bild från bullerutredningen (Akustikkonsulten, 2020). 

Enligt bullerutredningen bedöms inte nollalternativet utgöra någon risk för negativa 
konsekvenser i området utifrån de mätningar som har gjorts.  

I bullerutredningen redovisas inte ljudutbredningskartor för nollalternativet det vill 
säga utan den planerade verksamheten. Bullermätningar för Kungsängens skjutbana 
beläget nordost om planområdet saknas också. Bullernivåerna kan ändras i 
nollalternativet beroende på hur trafiknivåerna utvecklas på E18. 

Bullermiljön bedöms vara av måttligt värde eftersom det finns naturreservat och 
bostäder i närheten av planområdet. Då påverkan är måttlig i naturreservatet främst 
till följd av trafik utmed E18 och det nya CFC-lagret, bedöms måttlig negativ 
konsekvens för nollalternativet. 

5.4.3 Bedömning av konsekvens planförslaget 
Vid ett genomförande av planförslaget kommer en ny logistikverksamhet inklusive 
höglager byggas inom planområdet samt att det nya CFC-lagret är färdigbyggt. 
Därmed tillkommer ökade trafikmängder vilket påverkar bullersituationen i området. 
Bullerspridningen i området påverkas också av de nya byggnaderna. 

Enligt bullerutredningen är högsta ekvivalenta ljudnivå utomhus vid fasad, orsakat av 
buller från verksamhet och trafiken. Närmaste bostäder ligger cirka 100 meter från 
korsningen där trafik svänger in till området. De beräknade ljudnivåerna utomhus 
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uppgår till 48 dBA dagtid vid närmaste bostad, se Figur 5-18. Enligt bullerutredningen 
är bedömningen att belastningen vid bostäder kommer att uppgå till ungefär samma 
ljudnivåer oavsett tid på dygnet (Akustikkonsulten, 2020). 

 

Figur 5-18 Ljudutbredningskarta vid bostäder. Närmaste bostad ligger 100 meter från 
vägkorsning in till området. Högsta ljudnivå dagtid 48 dBA. Bild från bullerutredningen 
(Akustikkonsulten, 2020).  

Enligt bullerutredningen bedöms ingen risk för lågfrekvent buller inomhus föreligga 
eftersom avståndet till vägen är stort. Det gäller även buller från verksamheten inne 
från anläggningsdelarna.  

För planförslaget beräknas den ekvivalenta ljudnivån mot Lejondals naturreservat 
uppgå till 40–45 dBA, se Figur 5-19. Ett genomförande av planförslaget medför inte att 
ljudnivåerna blir lägre i naturreservatet.  
 

  

Figur 5-19 Ljudutbredningskarta för beräknad ekvivalent ljudnivå över mark för nytt planerat 
logistiklager inklusive höglager (NLS) 1,5 meter över mark, dagtid kl. 06-18 (Akustikkonsulten, 
2020). 

Planerad verksamhet inom planområdet bedöms inte påverka angränsande områden 
nämnvärt. Beräknat verksamhetsbuller ligger under riktvärdena enligt 
Naturvårdsverkets rapport 6538 (Akustikkonsulten, 2020).  

Bullermiljön bedöms vara av måttligt värde då det finns bostäder 100 meter från 
vägkorsningen in till planområdet samt naturreservat som gränsar till området. 
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Påverkan på bullermiljön bedöms som måttlig varför konsekvenser av ett 
genomförande av planförslaget bedöms som måttliga.  

5.4.4 Åtgärdsförslag 
I bullerutredningen föreslås följande åtgärder (Akustikkonsulten, 2020): 

• Buller som uppkommer inom kvarteren ska bedömas som verksamhetsbuller 
mot Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, 
rapport 6538 
 

• Förslag till planbestämmelse är att ekvivalenta ljudnivån vid västra 
planområdetsgränsen inte får överskrida 50 dBA.  

MKB:n rekommenderar att en ljudutbredningskarta för nollalternativet, där trafik, 
skottbuller och övrigt verksamhetsbuller inkluderas, som jämförelse till planförslaget.  
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5.5 Risk för hälsa och säkerhet 

5.5.1 Förutsättningar 
Riksintressen kommunikationer 
Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt 3 kap. 8 § 
miljöbalken att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Det är funktionen hos 
transportsystemet som ska säkerställas. Tillkommande bebyggelse, exempelvis 
nybyggnad inom en anläggnings influensområde, får inte negativt påverka varken 
nuvarande eller framtida nyttjande av denna.  

Planområdet ligger cirka 170 meter från E18 vilken är av riksintresse för 
kommunikation enligt 3 kap. 8 § MB, se Figur 5-21. 
 
Flygplatser har tre olika typer av skyddsområden som berör flyghinder, varav MSA-
ytan (Minimum Sector Altitude) som utgörs av en cirkel med radien 55 kilometer 
räknat från flygplatsens landningshjälpmedel, är ett av dem. Uppförande av byggnader 
högre än 20 meter kan påverka flygtrafiken och vid sådana fall ska en 
lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras för etableringen.  

Anläggningen ligger inom MSA-ytorna för flygplatserna Arlanda, Bromma och Uppsala, 
se Figur 5-20. Den högsta delen på anläggningen blir cirka 33 meter.  

 

Figur 5-20 Karta över riksintressen för MSA-yta (Trafikverket, 2020). 

Totalförsvarets påverkansområde för buller för dess riksintresse Kungsängens övnings- 
och skjutfält berör en del av planområdet, se Figur 5-15.  
 
Riskutredning 
Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 2 kap. 5 § ska bebyggelse lokaliseras till 
mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 
 
En riskinventering upprättades i maj 2020 (Tyréns, 2020) för att identifiera riskobjekt 
som ligger i planområdets närhet. Syftet var att utreda behovet av en fördjupad 
riskanalys. Riskobjekten identifierades och kontrollerades mot Länsstyrelsen i 
Stockholms läns riktlinjer för planläggning intill vägar, järnvägar samt 
drivmedelstationer.  

Planområde
 

MSA-yta 
Uppsala 

MSA-yta 
Arlanda 

MSA-yta 
Bromma 
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Länsstyrelserna i storstadsregionernas riskpolicy för markanvändning intill transportled 
anger att riskhanteringsprocessen bör beaktas inom 150 meters avstånd från en farligt 
gods-led. Konsekvenser för olyckor med farligt gods kopplas till explosion, brand och 
farliga utsläpp. 
 
Fyra verksamheter identifierades som riskobjekt. Samtliga hanterar en betydande 
mängd farligt gods. Två rekommenderade transportleder för farligt gods identifierades 
också, se Figur 5-21 samt punktlista nedan (Tyréns, 2020): 
 

• Fresenius Kabi (A): yttre gräns 345 meter, (B): närmaste anläggningsdel 420 
meter) är både en miljöfarlig verksamhet A samt SEVESO-klassad.  

• Air Liquide (C): yttre gräns 667 meter, är inte klassificerat som en miljöfarlig 
verksamhet eller enligt SEVESO-lagstiftningen men de har en riskanalys för 
deras verksamhet som anger konsekvensavstånd vid olycka om 300 meter.  

• Primär farligt gods led E18 (D): 173 meter 
• Sekundär farligt gods led Effektvägen: över 700 meter bort. 
• Drivmedelsstationerna St1 på Energivägen samt Preem på Mätarvägen. 

Länsstyrelsen i Stockholm rekommenderar ett bebyggelsefritt avstånd från 
drivmedelsstationer om 100 meter vid nybyggnation. 

 
 

 

Figur 5-21 Områdeskarta med planområde utritat i orange och avstånd till närmaste riskkällor. A 
= Yttre gräns Fresenius Kabis område. B = Närmaste anläggningsdel Fresenius Kabis. C = Yttre 
gräns Air Liquide. D = E18. Bild från riskinventeringen (Tyréns, 2020). 
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Skred och översvämning 
Enligt en Miljö due diligence skrivbordsstudie som gjorts för området ligger fastigheten 
inom ett område med blandade naturliga jordlager av glacial lera, postglacial finlera, 
sandig morän och urberg (WSP, 2019). Risk för skred uppkommer främst i silt- och 
lerjordar eller i siltiga eller leriga moräner om moränen är vattenmättad (Sveriges 
geologiska undersökning, 2020). 

Enligt en geotekniskutredning inom området (SWECO, 2020a) består marken av 
fastmark, alltså ytnära morän och berg. Berg i dagen förekommer inom golfbanornas 
sträckning och på några låglänta platser lera. Det finns inga områden som kan 
översvämmas vid 100- respektive 200-årsflöden intill eller inom planområdet enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kartverktyg (MSB, 2020).  

Enligt dagvattenutredningen (Sweco, 2020c) är dagvattensystemet dimensionerat för 
20-årsregn. Vid större regn innebär det att ledningssystemens kapacitet kommer 
överstigas och dagvattnet avrinna ytligt vilket riskerar att medföra lokala 
översvämningar i lågpunkter. Detta kan avhjälpas genom planering av höjdsättning 
där känsliga objekt såsom byggnader placeras högt och andra ytor kan användas som 
sekundära avvattningsvägar. 

Vid ett 100-årsregn kommer vatten ansamlas i befintliga dammar inom planområdet 
samt i en stor lågpunkt i industriområdet söder om planområdet, se Figur 5-22. 
Lågpunkten sträcker sig även in till två dammar inom planområdet (Sweco, 2020c).  

 

Figur 5-22 Rinnvägar och lågpunkter med maximalt vattendjup vid ett 100-årsregn för befintlig 
situation (Sweco, 2020c). 
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Köldmedium 
F-gasförordningen (EU/517/2014) har införts av EU-kommissionen för att minska 
utsläppen av f-gaserna (Allt om F-gas, 2020). Köldmedium är ofta en f-gas, vilket är 
en konstgjord gas som bland annat innehåller fluor. Enligt F-gasförordningen ska 
verksamheter läckagesöka sina köldmediesystem med olika tidsintervall beroende på 
mängd och typ av köldmedia som används. Inom planområdet planeras det för 
kylanläggningar med ammoniak som köldmedium. På avgränsningssamrådet i maj 
2020 tog länsstyrelsen upp att det behöver beaktas ur ett riskperspektiv.  

5.5.2 Bedömning av konsekvens nollalternativet 
Vid ett genomförande av nollalternativet kommer trafiken utmed E18 och inom Brunna 
industriområde öka till år 2040 samt att området sydväst om planområdet har 
exploaterats med ett CFC-lager. Enligt riskinventeringen ligger alla verksamheter på 
tillräckligt avstånd för att riskbilden för planområdet inte bedöms påverkas vid en 
eventuell olycka med farligt gods (Tyréns, 2020). Länsstyrelsens rekommendation på 
150 meter avstånd från en farligt gods-led innehålls då E18 ligger 173 meter från 
närmaste planområdesgräns. Även drivmedelsstationerna ligger på tillräckligt 
skyddsavstånd enligt länsstyrelsens rekommendationer. 

Lågpunkten precis söder om området som sträcker sig till ett par dammar inom 
området riskerar även för nollalternativet att översvämmas av 100-årsregn. 

Risk för skred och översvämning finns men är liten för nollalternativet. 

Både värdet och påverkan för risk och säkerhet i nollalternativet är lågt varför 
konsekvensen bedöms som liten negativ.  

5.5.3 Bedömning av konsekvens planförslaget 
Vid ett genomförande av planförslaget kommer trafik öka avsevärt jämfört med 
nollalternativet eftersom det möjliggör logistikverksamhet samt att 
internethandelslagret har byggts. 

Enligt riskinventeringen ligger alla verksamheter på tillräckligt avstånd för att 
riskbilden för planområdet inte bedöms påverkas vid en eventuell olycka med farligt 
gods. Länsstyrelsens rekommendationer gällande skyddsavstånd från farligt gods-led 
och drivmedelsstationer innehålls både för E18 och Effektvägen. Inga andra riskobjekt 
finns inom sådana avstånd som berättigar en fördjupad riskanalys, varken enligt 
länsstyrelsens riktlinjer eller verksamheters egna riskanalyser. Verksamheten i 
planförslaget bedöms inte utgöra ett riskobjekt. 

Planförslaget bedöms inte medföra stora översvämningsrisker i händelse av 20-
årsregn, men vid större regn bedömer dagvattenutredningen att ledningssystemens 
kapacitet kommer att överstigas och dagvattnet avrinna ytligt vilket riskerar att 
medföra lokala översvämningar i lågpunkter. Detta kan avhjälpas genom 
förebyggande åtgärder. Vid ett 100-årsregn kommer vatten ansamlas i befintliga 
dammar samt i en stor lågpunkt i industriområdet söder om planområdet.  

Kylanläggningar med köldmedium innebär risker för utsläpp i samband med läckage 
och olyckor. Om köldmedium släpps eller läcker ut till atmosfären bidrar de till 
växthuseffekten. Vid normala förhållanden ska inget läckage ske och om åtgärd vidtas 
minskas risken. 

Planförslaget kan potentiellt ge en påverkan på riksintressen för kommunikationer för 
flyg eftersom planområdet ligger inom MSA-ytan för Arlanda, Bromma och Uppsala 
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flygplatser. Försvarsmaktens riksintresse för Kungsängens övnings- och skjutfält har 
påverkansområde för buller eller annan risk inom en del av planområdet. Upplands-Bro 
kommun har haft dialog med både Luftfartsverket och Försvarsmakten. Båda 
myndigheterna har meddelat att de inte har något att erinra angående den planerade 
verksamheten inom planområdet.  

Enligt den geotekniska utredningen bedöms stabilitetsproblem relaterade till 
schaktning och fyllnadsarbeten som låg. Risken för marksättningar är också låg. Där 
lera förekommer är risken för stabilitetsproblem vid schaktning och fyllning högre. I de 
partierna blir risken också större för sättningar av marken, exempelvis för 
angränsande fastigheter, söder om planområdet, som är grundlagda inom lerområdet 
(SWECO, 2020a). Planförslaget antas generera något större risk med avseende på risk 
för skred jämfört med nollalternativet. Värdet på riskerna är måttligt eftersom 
planområdet har närhet till bostäder och många människor i form av anställda kommer 
att röra sig i området. Riskerna bedöms som små och konsekvensen för planförslaget 
blir måttligt negativ. 

5.5.4 Åtgärdsförslag 
Enligt riskinventeringen bedöms att riskbilden för planområdet är acceptabel och ingen 
vidare riskutredning krävs (Tyréns, 2020).  

Enligt dagvattenutredningen kan översvämningsrisker vid större regn än 20-årsregn 
förebyggas genom planering av höjdsättning. Känsliga objekt såsom byggnader 
placeras högt och andra ytor kan användas som sekundära avvattningsvägar (Sweco, 
2020c). 

Skredrisken bedöms generellt som liten men inför genomförande av 
vibrationsalstrande arbeten ska en riskanalys tas fram (SWECO, 2020a). 
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5.6 Landskap 

5.6.1 Förutsättningar 
Enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden. 

Bebyggelsens konsekvenser för landskapsbilden har värderats utifrån hur mycket den 
förändrar landskapsbilden, hur stor förändringen är och om påverkan kan anses positiv 
eller negativ utifrån ett visuellt perspektiv. 

En landskapsanalys har utförts under år 2020. I den anges att planområdet idag 
utnyttjas för bland annat fritidsaktiviteter och rekreation (Kreera, 2020). Planområdet 
är placerat på Kungsängens golfbana. Golfbanan har en varierad terräng med 
sprickdalar och höjdryggar. Topografin skiftar med höjder ibland bestående av slutna 
skogspartier. 

I landskapsanalysen har området delats in i nio karaktärsområden; Livgardets 
skogslandskap, Livgardets mosaiklandskap, Lejondalssjöns sprickdalslandskap, 
Kungsängens golfbana, Lejondals/Örnäs skogslandskap, Örnässjön, Brunna 
verksamhetsområde, Brunna bostadsområde och Norrboda bostadsområde, se Figur 
5-23. 

 

Figur 5-23 Indelning av karaktärsområden vid planområdet (ungefärligt läge markeras med 
cirkel) (Kreera, 2020). 

Del av Tång 
2:5 m.fl. 
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Gränserna mellan öppet landskap och skog samt mellan bebyggelsen och dess 
omgivningar bidrar till olika rumsligheter och karaktärer. Utblickar från större 
rumsligheter avbryts ofta av trädridåer vilket begränsar synligheten till intilliggande 
rum (Kreera, 2020). 

Landskapet omkring planområdet har förändrats mycket de senaste 50 åren, 
exempelvis med byggandet av E18 samt utbyggnaden av verksamhetsområdet 
Brunna. 

De två primära barriärerna i området är E18 och Mälarbanan. Från Brunna 
industriområde samt E18 blir exploateringen av del av Tång 2:5 m.fl. mycket synlig. 
Karaktären på omgivningarna kommer inte förändras av bebyggelsen. Exploateringen 
och främst högdelen av byggnaden blir till viss del synlig på långt avstånd från 
Lejondal/Örnäs skogslandskap (nummer 1, Figur 5-24), Örnässjön (nummer 2 och 3, 
Figur 5-24), Livgardets mosaiklandskap och Kungsängens golfbana (nummer 4, Figur 
5-24). Växtridåer utanför planområdet skymmer sikten till viss del vilket innebär att 
synligheten är beroende av årstidsväxlingen på grund av lövfällning. Kommunen äger 
endast en del av marken som växtridåerna står på.  

 

Figur 5-24 Siktlinjer i landskapet vid planområdet. Planområdet markeras med raster (Kreera, 
2020). 
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5.6.2 Bedömning av konsekvens nollalternativet 
Vid ett genomförande av nollalternativet kommer inga ändringar ske inom 
planområdet. Däremot har exploatering med CFC-lager skett sydväst om del av Tång 
2:5 m.fl.  

I nollalternativet är värdet för landskapsbilden hög och påverkan försumbar vilket 
innebär att konsekvenserna för nollalternativet är små eller försumbara. 

5.6.3 Bedömning av konsekvens planförslaget 
Vid genomförande av planförslaget blir exploateringen väldigt synlig från Brunna 
industriområde och från E18. I landskapsutredningen bedöms påverkan på 
landskapsbilden i detta område bli låg eftersom bebyggelsen inte kommer bryta 
karaktären av dessa omgivningar. Byggnaden kommer placeras i nord-sydlig riktning 
vilket exempelvis innebär att det finns mer plats för dagvattendammar och brynzon 
mot naturreservatet (Kreera, 2020).  

Bufferten som golfbanan idag utgör mellan Brunna industriområde och naturreservatet 
kommer försvinna. I och med exploateringen blir det en skarp gräns mellan 
verksamhet och naturreservat. Exploateringen innebär en högsta byggnadsdel som är 
8-9 meter högre än befintlig exploatering och det kommer inte vara möjligt att skärma 
av med nya trädridåer på längre håll. Borttagning av träd och årstidsväxlingarna 
påverkar också hur mycket de nya byggnaderna syns från Lejondal/Örnäs 
skogslandskap, Örnässjön, Livgardets mosaiklandskap och Kungsängens golfbana. 
Sprängning som kommer ske på området bedöms även påverka utseendet av 
landskapet (Kreera, 2020). 

Planförslaget innebär att det sker en negativ förändring av landskapet samt dess 
siktlinjer mot planområdet. Insyn mot planområdet begränsas till viss del av befintliga 
och tillkommande trädridåer. Det blir viktigt med kompensationsåtgärder för att 
förstärka gränsen och försöka dölja exploateringen inifrån naturreservatet. Åtgärderna 
kommer också fungera som ekologisk ersättning av den växtlighet som exploateringen 
tar bort. Åtgärderna kommer minska påverkan som antas bli liten till måttlig. Värdet 
på landskapet anses högt med tanke på närheten till bostäder och naturreservat vilket 
innebär att den sammanlagda konsekvensen anses bli måttlig till stor negativ. 

5.6.4 Åtgärdsförslag 
I landskapsanalysen föreslås följande åtgärder  (Kreera, 2020): 

• En brynzon från dagvattendammarnas strandzon och intilliggande öppna 
gräsmarker, till buskzon och vidare till ädellövträd. Brynets buskzon och 
trädzon ska gärna vara 30 meter bred och hanteras enligt en långsiktig 
skötselplan. Ett syfte med brynet är att förhindra full synlighet från 
omgivningen i de fall andra växtridåer försvinner. Detta ska korrelera med 
föreslagna dammar och brynzoner för salamandrarna. 

• Avgränsning av vägar mot naturreservatet med exempelvis en mur, som 
motverkar att fordonens ljuskällor riktas mot naturreservatet.  

• Trädridåer och ängsmark är en annan åtgärd som innefattar att i den mån det 
är möjligt spara befintliga trädridåer längs planområdets södra gräns och att 
plantera träd som finns i omgivningen som tall, björk, asp, ek, samt anlägga 
en ny trädridå i östra delen av planområdet intill Garpebodavägan. 

I gestaltningsprogrammet för planförslaget föreslås följande åtgärder (Archus 
Arkitekter, 2020): 
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• Inplacering av den stora byggnadsvolymen inklusive körytor anpassas till 
sprickdalslandskapets topografi och nordsydliga riktning samtidigt som en 
framtida utbyggnad av området ska kunna utföras som en naturlig fortsättning 
på strukturen. 

• Byggnader ska präglas av genomtänkt arkitektur och gestaltas så att 
anläggningen som helhet kan accepteras i landskapet när den betraktas 
utifrån. 

• Publika delar av området ska utmärkas av omsorg om miljön och såväl 
byggnader som mark ska utformas med tanke på att skapa en mänsklig skala 
och en trevlig och behaglig arbetsmiljö. 

MKB:n rekommendrar att nya entréer till Lejondals naturreservat skapas för att främja 
sociala och hälsorelaterade värden. Förslagsvis kan spridningssamband och 
förstärkande åtgärder för grönstruktur även studeras närmare.  
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5.7 Rekreation och friluftsliv 

5.7.1 Förutsättningar 
Enligt 2 kap. 7 § plan- och bygglagen ska vid planläggning hänsyn tas till behov av 
parker och grönområden i nära anslutning till sammanhållen bebyggelse. Boverket har 
riktvärden om bostadsnära natur (Boverket, 2007) som utgår från riktvärden om att 
olika typer av naturparker bör finnas inom ett visst avstånd från boende vid planering 
av nya områden. Bostadsnära natur bör finnas inom 300 meter, närparker bör finnas 
inom 50 meter från bostäder, lokalpark inom 200 meter och stadsdelspark inom 500 
meter från bostäder.  

I dagsläget nyttjas planområdet till rekreation i form av en golfbana som betalande 
golfspelare får nyttja. Golfbanan har idag två stycken 18-hålsbanor med varierande 
terräng. Genom golfbanan rör sig även människor som tar sig till och från badplatsen 
vid Lejondalssjön (Kreera, 2020). Närmaste bostäder finns intill planområdet, öster om 
Garpebodavägen. Förutom golfspel används även de öppna gräsmarkerna för 
skidåkning. 

Väster om planområdet ligger Lejondals naturreservat, som är viktig för rekreation, 
friluftsliv och motion, se Figur 5-25.  

 

Figur 5-25 Illustration över aktiviteter kopplat till friluftsliv i närområdet. Planområdet markeras 
med svart linje (Kreera, 2020). 

Vandringsleder genomkorsar området och motionsslingor finns främst i respektive 
naturreservat, med utgångspunkt från besökscentra och parkering. Även jakt, 
orientering och svampplockning är viktigt för människor i området. Inom 
naturreservatet finns Hällkana friluftsgård med tillhörande parkering och friluftsbad. En 
småskalig vägstruktur finns i området och enstaka hus och smågrupper av hus finns i 
närheten av naturreservatets södra del. Lejondalssjön används till både bad och fiske. 
Under vintertid är sjön plogad för en skridskoslinga samt anlagda skidspår i 
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motionsspåret  (Kreera, 2020). Lejondalssjön är också utpekad som riksintresse för 
yrkesfiske (Havs- och vattenmyndigheten, 2020). 

En vandringsled som går genom Lejondals naturreservats västra delar binder ihop 
Lejondals och Lillsjön-Örnäs naturreservat. Norr om sjön finns en gård som präglas av 
en ridverksamhet  (Kreera, 2020).  

Planområdet ligger delvis inom ett område som enligt RUFS 2050 definieras som en 
grön kil (Region Stockholm, 2020). 

Ett övergripande mål i Upplands-Bro kommuns cykelplan är att skapa ett 
sammanhängande, orienterbart, lättframkomligt och funktionellt gång- och cykelnät 
(Upplands-Bro kommun, 2012). Cykelplanen anger även vägledning kring utformning 
och underhållning av cykelleder. I dagsläget är framkomligheten till naturreservaten 
och friluftsområden kring planområdet begränsat.  

Upplands-Bro kommuns översiktsplan framhäver människors behov av natur och 
grönska och att promenader är den vanligaste rekreationssysselsättningen. När nya 
områden bebyggs sker det ofta på bekostnad av naturmark. Naturmark måste lyftas in 
som ett viktigt intresse för all planering (Upplands-Bro kommun, 2010).  

Enligt 6 kap. § 12 miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning också beskriva 
påverkan på befolkning och människors hälsa. En kartläggning av hur planförslaget 
kan påverka FN:s globala mål för hållbar utveckling har utförts av AFRY, se avsnitt 
6.1.  

5.7.2 Bedömning av konsekvens nollalternativet 
Vid ett genomförande av nollalternativet kommer ökade trafikmängder och ökat buller 
från vägar i närområdet störa friluftslivet till följd av att mark exploaterats med ett 
CFC-lager sydväst om planområdet samt även de ökade trafikmängder på E18. 
Jämfört med nuläget bedöms skillnaden som liten då bullernivåerna överskrider 
gällande riktvärden för naturreservatet. Rekreationsvärdena av planområdet behålls i 
nollalternativet. Värdet för rekreation och friluftsliv bedöms som högt och påverkan är 
försumbar. Sammantaget bedöms konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bli inga 
eller försumbara.  

5.7.3 Bedömning av konsekvens planförslaget 
Vid genomförande av planförslaget påverkas rekreation och friluftsliv negativt 
eftersom det förvandlas från golfbana och naturvärden till verksamhetsområde. 
Landskapsanalysen bedömer att rekreation och friluftsliv inte påverkas i hög 
utsträckning utanför området om kompensationsåtgärder genomförs. På lång sikt 
bedöms det dock finnas risker för rekreation och friluftsliv i intilliggande områden 
(Kreera, 2020). Detta på grund av möjliga kumulativa effekter för andra projekt när 
exploatering fortsätter i trakten, befolkningen ökar och skogsområdena kapas i 
kanterna.  

Enligt landskapsanalysen finns planer på en ny avfart i höjd med del av Tång 2:5 m.fl., 
en ny väg parallell med E18 mellan den nya avfarten och befintlig avfart i Bro, samt en 
ekodukt/sociodukt mellan Lillsjön-Örsnässjöns naturreservat och Lejondals 
naturreservat. För att minska negativa kumulativa konsekvenser är det viktigt att 
kopplingen mellan Lejondalssjöns naturreservat och Lillsjön-Örnässjöns naturreservat 
bevaras och stärks  (Kreera, 2020). 
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Positiva sociala effekter är att planförslaget bidrar till fler arbetstillfällen, möjliggör 
närmare pendlingssträcka för anställda inom kommunen och att nya målpunkter 
skapas. På sikt kan det minska bilresandet och öka användningen av kollektivtrafik 
samt gång- och cykel. Cykelnätet mellan naturreservaten omkring området planeras 
dessutom att upprustas vilket påverkar rekreation i en positiv riktning. Planförslaget 
kan bidra med ökad aktivitet i norra Brunna industriområde vilket kan öka tryggheten 
och att fler människor är i rörelse där. 

Värdet på rekreation och friluftsliv för området anses högt eftersom området inrymmer 
en golfbana. Påverkan av negativa konsekvenser antas vara måttligt till stort efter 
åtgärder eftersom en del av golfbanan som utgör rekreationsändamål försvinner. Den 
sammanlagda konsekvensen blir stor negativ.  

5.7.4 Åtgärdsförslag 
Enligt gestaltningsprogrammet för planförslaget föreslås följande åtgärder (Archus 
Arkitekter, 2020): 

• Den nya logistikanläggningen med byggnader och körytor placeras för att 
spara ett så stort sammanhängande grönt stråk som möjligt längs dalgången i 
anslutning till naturreservatet. 

• För att säkra en passage för friluftslivet genom området ska ett ”grönt 
naturstråk” skapas. Det innefattar nya dammar för dagvattenhantering och 
kompensationsåtgärder för värdefulla biotoper som salamander och 
fladdermöss. 

• Nya promenadstigar ska anläggas för att knyta samman entrén till 
naturreservatet i söder med golfbanans befintliga stigsystem strax norr om 
planområdet. Gångvägarna blir cirka 1 meter breda och anpassas till stenblock 
och befintliga träd i skogsmarken och i brynet längs reservatet. Enkla 
sittbänkar bör placeras i soliga strategiska lägen med utsikt. 

• Dagvattendammarna kan utnyttjas för pedagogiska syften med 
informationstavlor om djur och växter och träbryggor kan byggas nära växter 
och vatten. 

• En skötselväg till dammarna med koppling till körslingan runt lastgården för 
lagerbyggnaden anläggs, som blir en del av gångvägssystemet i dalgången.  
Det bör anordnas grindar i staket, trappor i slänter och nya gångvägar från 
verksamhetsområdet ut till naturen för att möjliggöra naturutnyttjande av 
personalen. 

• En utsiktsplats med en enkel bänk på högsta punkten i området kan anläggas 
och stigen anläggs längs bergskärningen i skogspartiet öster om den stora 
lagerbyggnaden. 

Gång- och cykelplanen rekommenderar att gång- och cykelförbindelser kan förbättras 
mellan naturreservaten samt att gång- och vandringsleden mellan naturreservaten 
tillgänglighetsanpassas (Upplands-Bro kommun, 2012). 

Översiktsplanen rekommenderar bland annat följande riktningar och åtgärder för 
närområdet och aspekter som även kan inrymmas inom planområdet (Upplands-Bro 
kommun, 2010): 

• Tillgängligheten till Lejondals naturreservat och Hällkanas friluftsområde ska 
säkras genom området. Befintliga åkerholmar och skogsbryn bevaras i 
huvudsak. 
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• Kommunen ska ha en sammanhängande grönstruktur som binder samman 
kommunens gröna områden och gör dem mer tillgängliga. 

• Fritidsområden eftersträvas och anläggningar ska utformas som en del av den 
gröna miljön. 

• Det ska finnas attraktiva och säkra gång och cykelvägar till 
rekreationsområden i och i närheten av tätorterna. 

I den fördjupade landsbygdsplanen (Upplands-Bro kommun, 2017) anges att det finns 
en grön koppling inom planområdet som är viktig att bevara, stärka och 
vidareutveckla i samband med planering och exploatering. En väl fungerande grön 
koppling bör ha en bredd på ungefär 500 meter.  
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5.8 Kulturmiljö 

5.8.1 Förutsättningar 
Upplands-Bro kommun tillhörde under lång tid ett område i Mälardalen som präglats 
av flera av rikets centrala politiska händelser under tidsperioder som yngre järnålder, 
vikingatid, medeltid och stormaktstid, från cirka 500 f Kr fram till omkring år 1700. 
Kulturlandskapet har delvis formats av närheten till Mälaren (Stockholms läns 
museum, 2001). 

Inom kommunen finns det ett flertal olika typer av fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska objekt. Inom och i anknytning till planområdet finns 12 stycken 
kulturhistoriska objekt varav det återfinns fyra stycken inom planområdet; en 
fornlämning (stensättning) och tre övriga kulturhistoriska lämningar (Hägnad, 
gränsmärke och fyndplats)  (Riksantikvarieämbetet, 2020). På gränsen till 
planområdet finns tre övriga lämningar och i närliggande område återfinns fyra 
fornlämningar, och en övrig kulturhistorisk lämning, se Figur 5-26 och Tabell 5-7.  

 

Figur 5-26 Karta över närliggande fornlämningar samt andra lämningar. Se Tabell 5-7 för 
objektbeskrivning A-L samt RAÄ-nummer (Riksantikvarieämbetet, 2020). 
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Tabell 5-7 Objektsbeskrivning och RAÄ-nummer för markerade kulturhistoriska objekt i Figur 
5-26 (Riksantikvarieämbetet, 2020). 

Beteckning 
i Figur 7.15 

Objektsbeskrivning RAÄ-
nummer 

A. Fornlämning L2018:1462 Gränsmärke Saknas 

B. Fornlämning L2018:1460 Lägenhetsbebyggelse Saknas 

C. Övrig kulturhistorisk lämning L2020:6454 Hägnad Saknas 

D. Övrig kulturhistorisk lämning L2014:5991 Gränsmärke 157:2 

E. L2014:6052 Dammvall 157:1 

F. Fornlämning L2020:6452 Stensättning Saknas 

G. Övrig kulturhistorisk lämning L2014:5898 Fyndplats 168:1 

H. Övrig kulturhistorisk lämning L2014:5984 Övrigt 10:2 

I. L2014:6507 Fornlämningsliknande bildning 10:1 

J. Övrig kulturhistorisk lämning L2014:5920 Kemisk industri 7:1 

K. Fornlämning L2014:6432 Hägnad 6:1 

L. Fornlämning L2014:5757 Hägnad 6:2 

 
En arkelogisk utredning etapp 1 har utförts i april 2020. Utredningen omfattade kart- 
och arkivstudier samt en fältinventering (Arkeologistik, 2020). 

I skrivbordsstudien framkom att det inte finns kända fornlämningar inom 
utredningsområdet sedan tidigare (fornlämning F i Figur 5-26 har registrerats i 
databasen efter Arkeologistiks fältinventering). Däremot påträffades andra lämningar i 
form av en dammvall (L2014:6052) och ett gränsmärke (L2014:5991). Dammvallen 
kan troligt kopplas till ett försvunnet torp, Kvarntorp under Örnäs, som var beläget 
cirka 250 meter söder om dammen. Dammvallen kunde inte återfinnas under 
fältinventeringen. Ett annat objekt som var registrerat var en skafthålsyxa strax 
nordöst om utredningsområdet (L2014:5898). Fynd av stenyxor har tidigare gjorts 
strax öster om Örnäs i söder. I öster, inom Brunna industriområde och kring 
Björkhaga, finns ett antal lämningar i form av gravar och gravfält som kan dateras till 
järnåldern (cirka 500 f. Kr.–1100 e. Kr.) (Arkeologistik, 2020). 

Under fältinventeringen påträffades nedan objekt, se även Figur 5-27: 
 

• En stensättning (objekt 3) som bedöms som potentiell fornlämning 
• En hägnad i form av en stenmur (objekt 4), bedöms som övrig lämning 
• Ett gränsmärke i form av en visare (objekt 6), bedöms som övrig lämning 
• Tre terränglägen pekades ut som möjliga fornlämningar då de bedömdes ha 

varit lämpliga för bosättning eller andra mer tillfälliga aktiviteter under främst 
stenåldern (objekt 1, 2 och 5). 
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Figur 5-27 Utredningsområdet, objekt och tidigare kända fornlämningar markerade på 
fastighetskartan, skala 1:10 000. Bild från den arkeologiska utredningen (Arkeologistik, 2020). 

Enligt fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands Bro kommun (Stockholms läns 
museum, 2001) finns det många torpmiljöer i kommunen. Vissa kan härstamma från 
medeltiden. En del torp finns i området eller närområdet till planområdet, som hörde 
till den nu borttagna gården Tång eller Garpeboda nordost om planområdet. En 
byggnad norr om planområdet som tillhörde gården är bevarad. Det finns även 
kulturmiljöer kopplat till forna torp vid Brokmyran, precis öster om området.  

I landskapsanalysen (Kreera, 2020) gjordes en historisk landskapskaraktärisering för 
att undersöka vilka kulturhistoriska värden som är läsbara i dagens landskap samt 
vilket tidsdjup de har, se Figur 5-28. Tidsdjupet är landskapets olika tidsskikt, vilket är 
en viktig dimension i landskapet som bidrar till att skapa mening och sammanhang 
(Riksantikvarieämbetet, 2017). Landskapet runt planområdet har förändrats i snabb 
takt de senaste 50 åren framförallt beroende på byggandet av E18 samt utbyggnaden 
av industriområdet Brunna.  

Golfbanan anlades under 1990-talet på delar av fastigheten Tång 2:5 m.fl., som 
tidigare bestod av jordbruksmark och skogspartier, och som delvis har ett högt 
tidsdjup. På grund av golfbanans övergripande karaktär är den kulturhistoriska 
läsbarheten svag (Kreera, 2020).  

Den historiska läsbarheten är hög kring Lejondalssjön och Örnässjön samt i 
mosaiklandskapet. Bitvis finns historiska vägsträckningar kvar och exempel på 
placering av byggnader mellan den högre belägna skogsmarken och de öppna 
dalgångarna. Torpmiljön vid Brokmyran som omnämns i kommunens 
kulturmiljöprogram är ett exempel. Platsen har flera bevarade torp och är visuellt 
påverkad av verksamhetsområdet i dalgången cirka 350 meter bort. Skogen i 
Lejondals naturreservat har en lägre historisk läsbarhet och är påverkat av buller från 
E18 (Kreera, 2020).  

Gården Tång (som i vissa historiska kartor kallas Garpeboda) innehar en del 
historiska, svaga spår, och finns kvar på golfbanan genom en bevarad byggnad och 
väg. Läsbarheten är svag eftersom gårdens koppling till det omgivande landskapet 
ersatts av golfbanan (Kreera, 2020).  
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Figur 5-28 Illustrationen visar landskapets olika tidsdjup, arkeologiska lämningar och historiska 
vägsträckningar. Områden med högt tidsdjup sammanfaller med fler historiska lämningar. 
Planområdet markeras med svart linje (Kreera, 2020). 

 

5.8.2 Bedömning konsekvens nollalternativet 
Vid ett genomförande av nollalternativet kommer ingen påverkan på kulturmiljö ske 
eftersom området är utpekat för rekreationsändamål och golfbanan antas bevaras i 
nollalternativet. Värdet för kulturmiljö är måttligt men påverkan är försumbar därmed 
bedöms nollalternativet innebära försumbara konsekvenser. 

5.8.3 Bedömning konsekvens planförslaget 
Vid ett genomförande av planförslaget sker förändringar i form av nya byggnader inom 
planområdet. Enligt landskapsanalysen bedöms exploateringen av del av Tång 2:5 
m.fl. inte bryta någon historisk karaktär eller påverka befintliga kulturmiljövärden 
negativt. Planförslaget bedöms inte påverka torpmiljön vid Brokmyran i någon större 
utsträckning då siktlinjerna är söderut och skogspartier skymmer sikten mellan 
planområdet och torpmiljön. Exploateringen av planområdet försvagar en redan svag 
läsbarhet för den tidigare gården Tång (Kreera, 2020). Landskapsanalysen har inte 
fokuserat på påverkan på enskilda fornlämningar. 

Enligt landskapsanalysen bedöms exploatering av området med ny bebyggelse ta bort 
den buffert som golfbanan utgör mellan Brunna industriområde och naturreservatet 
samt mosaiklandskapet norr om golfbanan och skynda på den snabba 
förändringstakten i landskapet. 

Landskapsanalysen nämner också att de viktiga historiska element som 
utredningsområdet innehåller inte bör påverkas av exploateringen då de ligger på 
sådant avstånd från exploateringen att det skärmas av från planområdet genom 
höjdryggar och/eller vegetation. Det framgår inte av landskapsanalysen vilka 
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lämningar som avses eller om hänsyn tagits till de tre möjliga fornlämningar som 
identifierades i den arkeologiska utredningen i denna bedömning. Det går inte att 
utesluta påverkan på de möjliga fornlämningarna innan närmare utredning, och inte 
heller att utesluta påverkan på övrig kulturmiljö.  

Värdet på kulturmiljön bedöms som måttligt utifrån befintligt underlag. Påverkan 
bedöms som liten negativ varför konsekvenserna är måttligt negativa.  

5.8.4 Åtgärdsförslag 
Länsstyrelsen i Stockholms län har meddelat att det kommer krävas en arkeologisk 
utredning etapp 2 av objekt 1, 2 och 5 inför planerad exploatering för att reda ut 
oklarheter om dessa lämningar. Övriga kulturhistoriska lämningar som har 
dokumenterats i samband med utredningen kräver inga ytterligare arkeologiska 
åtgärder (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2020). Om markingrepp planeras i 
anslutning till en fornlämning ska tillstånd sökas hos Länsstyrelsen. I övrigt är det 
viktigt att bevara så många kulturhistoriska miljöer som möjligt.  

Enligt det fördjupande kulturmiljöprogrammet är rekommendationerna att skydda den 
kvarvarande torpmiljön genom att underhålla byggnaderna, grusvägen och att om 
möjligt bevara kopplingen mellan åkerlandskap och skog framför och bakom torpen  
(Stockholms läns museum, 2001). 

Översiktsplanen för Upplands-Bro kommun lyfter inte fram planområdet som extra 
intressant men beskriver generella planeringsinriktningar för kommunen (Upplands-
Bro kommun, 2010). Baserat på dessa rekommenderas följande åtgärder:  

• Viktiga element i kulturlandskapet som äldre byggnader, vägar, alléer, 
åkerholmar m.m. bör bevaras och kulturhistoriska samband i landskapet som 
exempelvis närheten till Mälaren bör undvika att brytas. 

• Vid förändring eller komplettering av bebyggelse eller anläggningar ska en 
särskild prövning av anpassningen till kulturmiljön ske. 

• För att säkerställa kulturminnesvårdens intressen i olika områden kan särskilda 
hänsynskrav eller utökad lovplikt ses över och fastslås i detaljplanen eller 
områdesbestämmelser. 

Eftersom det är svårt att göra en heltäckande bedömning av påverkan på kulturmiljön 
med nuvarande underlag, rekommenderar MKB:n att komplettera landskapsanalysen 
eller den arkeologiska utredningen så att det tydligt framgår vilka kulturvärden som 
finns, vilken påverkan som exploateringen kommer ha på kulturmiljö samt vilka 
åtgärder som behöver vidtas och varför för att bevara och förstärka dessa värden i 
samband med exploateringen. Det kan till exempel handla om siktlinjer och 
strandlinjer för kulturmiljövården, förhistoriskt djup, kontinuitet i bebyggelser och 
historiska färdvägar på vatten då platsen ligger centralt nära vattenvägen till 
fornlämningstäta centralbygder under järnålder som Färingsö, Adelsö och Birka. 
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5.9 Naturresurser 

5.9.1 Förutsättningar 
Hushållning med naturresurser syftar i detta kapitel på användning av energi, råvaror, 
natur- och kulturvärden samt hushållning med naturvärden enligt 3 kap. miljöbalken, 
och de förutsättningar som planförslaget ger för en resurseffektiv hantering. 

För planområdet bedöms relevanta aspekter av hushållning med naturresurser vara 
markanvändning och exploatering av jordbruksmark, hushållning med naturvärden, 
förutsättningar för hållbara transportsystem och hållbar energi-, råvaru- samt 
dricksvattenförsörjning.  

Planområdet omfattar drygt 30 hektar och i nuläget består markanvändningen till stor 
del av golfbana med öppen mark, klubbhus med parkering och en golfranch. Inom 
området finns även rester av tallskog utspridda som skogsdungar samt ett flertal 
dammar, vilka hyser områdets högsta naturvärden. 

Jordbruksmark 
Av den landskapsutredning med tillhörande kulturmiljöutredning som finns omnämns 
odling i området. Jordbruksmark är en platsbunden och viktig resurs för att säkra 
dagens och framtidens matproduktion. Advokatbyrån Gustafsson, Arnbom och 
Hedberg har tagit fram ett PM för att utreda marken inom planområdet kan klassas 
som brukningsbar (Arnbom, 2020), se Figur 5-29.  

Figur 5-29 Jordbruksmark inom planområdet (röd ring) (Arnbom, 2020). 

Enligt PM:t är marken inom planområdet att betrakta som jordbruksmark men den kan 
inte anses vara brukningsbar eftersom marken inte varit i produktion under en längre 
tid samt eftersom den har planlagts för annat ändamål och omges av bland annat en 
golfanläggning. Vid en samlad bedömning bedöms därför marken som icke 
brukningsvärd jordbruksmark (Arnbom, 2020). 

Transportsektorns del av koldioxidutsläppen ökar ständigt och för att bromsa denna 
negativa trend är det avgörande att planera för reducering av fossilbränsleberoende. 
Det kan exempelvis vara att prioritera förutsättningar för god kollektivtrafik och 
gynnsamma förhållanden för gående och cyklister. Brunna industriområde präglas av 
tung trafik. Trafik till och från området går via Garpebodavägen och Tångvägen, samt 
E18. Närmaste busstation finns vid Garpebodavägen, cirka 550 meter från 

Del av Tång 
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planområdet. Fågelavståndet till Kungsängen station där pendeltåg och bussar avgår 
är cirka 4,3 kilometer.  

Sydväst om planområdet ligger östra Mälarens vattenskyddsområde. Syftet med 
vattenskyddsområdet är att säkerställa en god råvattenkvalitet för ytvattentäkterna 
vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm. 

5.9.2 Bedömning av konsekvens nollalternativet 
Vid genomförande av nollalternativet sker ingen exploatering inom området utan 
markanvändningen kommer även fortsättningsvis utgöras av golfbana. Det innebär att 
ingen jordbruksmark exploateras, naturvärden och ekosystemtjänster bevaras. Genom 
att områdets struktur och grönytor bibehålls sker inga utökade utsläpp av föroreningar 
eller ökade dagvattenflöden, däremot kvarstår befintliga ekosystemtjänster. I 
nollalternativet förläggs verksamheten på en annan lokalisering, vilket också tar 
naturresurser i anspråk, se lokaliseringsalternativ i kap 3.2.2. 

Värdet på naturresurser kan antas måttligt och påverkan försumbar lokalt, varav 
nollalternativets konsekvenser kan anses försumbara. 

5.9.3 Bedömning av konsekvens planförslaget 
Genomförande av planförslaget innebär en intressekonflikt. Å ena sidan är 
planförslaget väl förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken 
där exempelvis 3 kap. 1 § anger att marken ska användas på bästa möjliga sätt 
avseende beskaffenhet och läge samt föreliggande behov, vilket tydligt motiverats 
under kap 3.2.2. Å andra sidan innebär planförslaget en större förlust av naturvärden 
och ekosystemtjänster då större markareal med naturvärden tas i anspråk samt ökad 
avrinning och föroreningsbelastning. Planförslaget innebär ett effektivt 
resursutnyttjande av mark och till viss del förutsättningar för ett hållbart 
transportsystem. 

Planförslaget innebär exploatering och ianspråktagande av jordbruksmark. Dock 
bedöms jordbruksmarken inte som brukningsvärd enligt rättslig analys  (Arnbom, 
2020).  

Lager- och logistikverksamheten kommer att generera trafik till och från planområdet, 
främst fordon i form av tunga lastbilar och personbilar. Detta medför ökade utsläpp 
från trafiksektorn. Dock medför lokaliseringen möjligheter för anställda att nyttja 
befintlig infrastruktur för hållbart resande i form av kollektivtrafik och cykel. Därutöver 
kommer gång- och cykelväg anläggas inom planområdet från infarten fram till 
personalentrén och en busstation kommer uppföras vid huvudentrén inom 
planområdet. 

Uppvärmningssystem för verksamheten är inte beslutat men det finns inga planer på 
att ansluta till fjärrvärme. Byggnationen kräver naturresurser för byggmaterial och 
byggprocess. 

Värdet på naturresurser är måttligt och påverkan kan antas bli liten negativ, varav den 
sammanlagda konsekvensen blir måttligt negativ. 

5.9.4 Åtgärdsförslag 
De åtgärdsförslag som tas upp under avsnitten 5.1 naturmiljö, 5.2 Geoteknik samt 5.3 
vattenmiljö är relevanta ur detta perspektiv också för att motverka påverkan på 
naturvärden, förstärka ekosystemtjänster samt minska spridning av föroreningar.  
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5.10 Kumulativa effekter 

5.10.1 Förutsättningar 
Kumulativa effekter ska bedömas enligt 6 kap. miljöbalken samt 
miljöbedömningsförordningen.  

Kumulativa effekter kan beskrivas som effekter som samverkar på olika sätt. Det kan 
handla om olika typer av effekter från en enskild verksamhet eller effekter från olika 
verksamheter. Dessa kumulativa effekter kan ge upphov till en förstärkning av 
påverkan, i vissa fall kan dock effekterna motverka varandra och i ett tredje fall kan 
det bildas en synergieffekt där kombinationen av effekterna blir större än summan av 
de enskilda aktiviteterna.  

Ett exempel på en kumulativ effekt är att både buller och luftföroreningar påverkar 
hälsan. Ett annat exempel kan vara att en skyddsvärd naturmiljö påverkas både av 
utsläpp till vatten och av att markyta tas i anspråk.  

Med dagens aktuella klimatförändringar är det extra viktigt att ta hänsyn till 
kumulativa effekter i planer och program för att exempelvis planera för grön 
infrastruktur, möjligheten att ta hand om stora mängder vatten eller brist på vatten. I 
detaljplaner som innebär förtätningsprojekt kan kumulativa effekter spela stor roll. 
Detta på grund av att gator med fler byggnader kan motverka luftens rörelser och 
orsaka ökade luftmiljöproblem, ökade bullernivåer och därmed hälsokonsekvenser för 
befolkningen. Förtätning kan även påverka möjligheten att ta hand om dagvatten och 
hantera översvämningar på grund av minskad grönyta (Naturvårdsverket, 2020c). 

Eftersom luftföroreningar är en miljöeffekt som bidrar till kumulativa effekter beskrivs 
miljökvalitetsnormer och nuläge för luft nedan. 
 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) anger kraven för luftkvalitet i utomhusluft. 
Förordningen anger miljökvalitetsnormer (MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 
arsenik, kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillståndsprövning 
ska myndigheter och kommuner följa gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § 
miljöbalken.  
 
I Tabell 5-8 redogörs MKN (miljökvalitetsnorm) för kvävedioxid och partiklar enligt 
Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) samt Världshälsoorganisationens (WHO) och 
det svenska miljökvalitetsmålets riktlinjer. 

Tabell 5-8 Miljökvalitetsnormer och andra riktlinjer för luft till skydd för människors hälsa. 

Parameter Medelvärdestid Värde 

Miljökvalitetsnorm (Naturvårdsverket, 2020d) 

Partiklar (PM10) 
1 dygn 50 µg/m3 

1 år 40 µg/m3 

NO2 

1 timme 90 µg/m3 

1 dygn 60 µg/m3 

1 år 40 µg/m3 
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Parameter Medelvärdestid Värde 

Riktlinjer WHO (WHO, 2005) 

Partiklar (PM10) 1 år 20 μg/m3 

NO2 1 år 40 μg/m3 

Riktlinjer svenska miljökvalitetsmålet (Naturvårdsverket, 2020e) 

Partiklar (PM10) 1 år 15 μg/m3 

NO2 1 år 20 μg/m3 

 
Nuläge luft 
Nuvarande partikelnivåer i planområdet för PM10 är cirka 20-25 µg/m3 per dygn, vilket 
underskrider MKN för luft, se Figur 5-30. 

Nuvarande halter av NO2 är mellan cirka 9 och 18 µg/m3 per dygn, vilket underskrider 
MKN för luft, se Figur 5-31. 

 

Figur 5-30 Beräknad halt av partiklar (PM10) för det 36:e värsta dygnet för utsläppsåret 2015. 
Normvärdet som ska klaras är 50 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Miljökvalitetsmålet är 30 
ug/m3 (mikrogram per kubikmeter) (SLB analys, 2020). Cirkel markerar ungefärligt läge för 
planförslaget. 
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Figur 5-31 Beräknad halt av kvävedioxid (NO2) för det 8:e värsta dygnet för utsläppsåret 2015. 
Normvärdet som ska klaras är 60 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Det finns inget miljömål 
definierat för dygnsmedelvärdet av NO2 (SLB analys, 2020) Cirkel markerar ungefärligt läge för 
planförslaget. 

Detaljplaneområdets kumulativa effekter 
Detaljplaneområdets kumulativa effekter som beskrivs och analyseras mer nedan 
berör hälso- samt sociala effekter, rekreation och friluftsliv, klimat samt naturmiljö.  
 
Inom influensområdet bedöms en kumulativ effekt vara en ökad föroreningsbelastning 
hos recipienten i och med en ökad dagvattenavrinning. Dagvattnet kommer däremot 
att genomgå reningsprocesser vilket ses som en positiv kumulativ effekt eftersom det 
innebär ytterligare rening.  

Förlust av vegetation och naturvärden på området tillsammans med utsläpp av 
partiklar från E18 kan öka partikelhalten i luften närmast väg E18 då färre växter kan 
binda partiklar.  

En positiv kumulativ effekt bedöms vara möjligheter till samlokalisering av liknande 
verksamheter så som internethandelslagret och den nya planerade verksamheten. 

Förtätning av området och att planförslaget ger möjlighet till arbetsplatser med goda 
kollektivtrafikförbindelser är också positiva aspekter.  

5.10.2 Bedömning av konsekvenser nollalternativet 
Vid genomförande av nollalternativet uppstår få kumulativa effekter lokalt. I 
nollalternativet kan trafik antas öka något fram till år 2040 vilket orsakar både mer 
buller och ökade luftföroreningar som kan påverka hälsa hos människor. Ur nationellt 
eller globalt perspektiv kan kumulativa effekter uppstå på annan plats i nollalternativet 
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eftersom lokalisering av verksamheten sker någon annanstans än i planförslaget. 
Värdet på intressen kopplat till kumulativa effekter är måttligt, eftersom det berör 
viktiga områden som hälsoeffekter och klimat som ska skyddas enligt lag. Den 
sammanlagda påverkan av alla kumulativa effekter är svår att förutse men kan antas 
bli försumbar i nollalternativet ur ett lokalt perspektiv och innebär därmed ingen 
konsekvens. 

5.10.3 Bedömning av konsekvenser planförslaget 
Vid genomförande av planförslaget kommer det uppstå hälso- och sociala effekter av 
ökat buller, ökade luftföroreningar, förlorad natur samt till viss del på grund av mindre 
ytor för rekreation och siktlinjer då naturområden krymper. Ökad vägtrafik innebär 
ökat antal partiklar som tillsammans med förlust av vegetation och naturvärden på 
området kan öka partikelhalten i luften ytterligare lokalt eftersom färre växter kan 
binda partiklar. Buller, luftföroreningar och förlorad natur förstärker dessutom 
påverkan på hälsan negativt på olika sätt för de människor som vistas eller arbetar i 
området samt använder området för rekreation eller fritidsaktivitet eller har utsikt mot 
området. På lång sikt bedöms det finnas risker för kumulativa effekter för rekreation 
och friluftsliv i intilliggande områden på grund av förstärkta effekter när exploatering 
fortsätter i trakten, befolkningen ökar och skogsområdena kapas i kanterna. 

Klimatförändringar förstärks av ökade trafikutsläpp tillsammans med borttagning av 
naturmiljö. 

En kumulativ effekt är en ökad föroreningsbelastning på recipienten Mälaren-Skarven 
eftersom planförslaget innebär att området får fler verksamheter och mer hårdgjorda 
ytor som innebär mer och förorenad dagvattenavrinning. Recipienten är dessutom 
övergödd av fosfor. Om alla åtgärder med rening, fördröjning och sedimentation som 
föreslås i denna MKB vidtas kommer dock möjligheten att uppfylla MKN för recipienten 
inte motverkas. 

Kumulativa effekter på natur kan vara om arter med artskydd som fladdermöss, 
salamandrar och andra groddjur samt även insekter och djur utan artskydd skulle 
påverkas negativt av förlust av vegetation samtidigt som vattenbalansen påverkas. 
Åtgärderna för vattenrening bör dock göra det möjligt att uppnå flödes- och 
reningskraven i det aktuella området vilket är viktigt för naturvärden och groddjur. 

En positiv kumulativ effekt är förtätning av området tillsammans med att planförslaget 
kommer ge möjlighet till arbetsplatser med goda kollektivtrafikförbindelser vilket 
bidrar till en hållbar industriell utveckling.  

Värdet på alla intressen kopplat till kumulativa effekter är högt, eftersom det berör 
många viktiga områden som hälsoeffekter, naturmiljö, vattenmiljö och klimat som ska 
skyddas enligt lag. Den sammanlagda påverkan av alla kumulativa effekter är svår att 
förutse men kan antas bli liten till måttligt negativ och innebär därmed måttlig till stor 
negativ konsekvens. 

5.10.4 Åtgärdsförslag 
Kumulativa effekter är svåra att förutspå i detalj och åtgärder för att motverka 
kumulativa effekter måste ske inom respektive miljöaspektområde, se specifikt under 
respektive kapitel.  
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5.11 Påverkan under byggtiden 

5.11.1 Förutsättningar 
Masshantering kan innebära en påverkan på omgivningen i form av spridning och 
störning. För att minimera påverkan bör hanteringen ske med försiktighet och 
eftertanke. Detta innebär förberedelsearbete gällande skydd mot olyckor, damning, 
vattenavrinning m.m. Även vid sprängning, krossning och återanvändning av 
sulfidhaltigt berg kan miljöpåverkan ske i form av försurning av vatten. 

En annan risk under byggskedet är att förorenat dagvatten kan ledas vidare till 
närmaste ytvattenförekomst eller infiltrera marken och därmed påverka grundvattnet. 
Byggtrafik kan generera oljespill och suspenderat material till dagvatten. För att inte 
riskera att recipienterna påverkas negativt, framförallt genom olje- och 
sedimentavskiljning, är dagvattenhanteringen viktig att ta hänsyn till vid byggstart. 

Under byggskedet sker utsläpp till luft från arbetsmaskiner och transporter, av bland 
annat kvävedioxid och partiklar. Även viss damning kan uppkomma i samband med 
utbyggnaden av planområdet. 

Buller och vibrationer under byggtiden bör beaktas då omkringliggande fastigheter och 
närboende riskeras att utsättas för störningar från transporter och byggnation. Det 
gäller vid sprängning, grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning etc. 
Byggskedet kommer också att generera mycket tung trafik. Byggbuller hanteras enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). I dessa 
allmänna råd finns riktvärden som entreprenören ska kunna visa att hen uppfyller i sin 
miljöplan samt i det löpande arbetet. Om riktvärdena för buller utomhus inte kan 
uppnås med realistiska åtgärder kan riktvärdena för buller inomhus användas.  

5.11.2 Bedömning av konsekvenser nollalternativet 
Vid genomförande av nollalternativet sker ingen exploatering inom planområdet vilket 
innebär att det inte finns något byggskede för området och inga konsekvenser.  

5.11.3 Bedömning av konsekvenser planförslaget 
Vid genomförande av planförslaget sker störningar i form av exempelvis buller och 
vibrationer, luftutsläpp och påverkan på vatten i större omfattning jämfört med 
nollalternativet, eftersom en logistikanläggning ska byggas vilket innebär mer 
transporter, buller och luftutsläpp. Därmed bedöms en måttlig negativ förändring ske, 
och värdet på intressena som byggskedet påverkar bedöms som måttliga.  Den 
sammanlagda konsekvensen blir måttligt negativ. 

5.11.4 Åtgärdsförslag 

5.11.4.1 Masshantering 
Vid anläggning av dammarna behöver åtgärder vidtas för att förhindra att jordmassor 
hamnar i dammarna under byggskedet. Markarbete och igenfyllnad av dammar bör 
även ske under en begränsad period, i syfte att minimera risker att störa 
salamandrarnas och de andra groddjurens nyttjande av dammarna. 

Enligt EDD-studien kan tillsynsmyndigheten komma att ställa krav med avseende på 
förorenad mark vid exploatering av marken (WSP, 2019). Det kan vara krav på 
uppmärksamhet vid schaktarbeten och provtagning av jord och/eller grundvatten inom 
området för kartläggning av föroreningar.  
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En masshanteringsplan bör tas fram för planområdet. Om kommande markarbeten ger 
upphov till misstankar om föroreningar, genom iakttagande av annorlunda lukt- eller 
synintryck, ska miljökontrollant kontaktas för en bedömning. Om överskottmassor 
önskas användas för anläggningsändamål behöver en anmälan till kommunen göras då 
halterna för mindre ringa risk (MRR) överstigits i flertalet provtagningspunkter. 

5.11.4.2 Yt- och grundvatten 
Under exploatering kan föroreningar förekomma i dagvattnet, och byggtrafik kan 
generera oljespill och suspenderat material. Under byggskedet finns det en risk för att 
förorenat dagvatten kan ledas vidare till recipient. Det finns även en risk att förorenat 
vatten infiltrerar marken och därmed påverkar grundvattnet. Enligt 5 kap. miljöbalken 
får vattenförekomsters status inte försämras. För att inte riskera att intilliggande 
vattenområden påverkas negativt är dagvattenhanteringen viktig att ta hänsyn till vid 
byggstart, till exempel genom olje- och sedimentavskiljning. De allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ställer även krav på att lämpliga skyddsåtgärder 
vidtas. Dessa kan till exempel bestå av reningsåtgärder för dagvatten och 
länshållningsvatten, så att vattnet kan renas och hanteras under byggskeden. Genom 
översyn av förvaring av kemikalier, lagring av avfall, miljöanpassade drivmedel etc. 
kan risken för att undvika att förorena grund- och ytvatten i byggskedet minimeras. 

Vid hantering av sulfidhaltigt berg, exempelvis vid sprängning och krossning, bör 
vattenreningsåtgärder anläggas så tidigt som möjligt under entreprenaden för att 
fungera som skydd och sedimentationsfälla under byggtiden. Alla arbeten under 
byggtiden bör utföras i torrhet, varför ett förslag är att valla in schaktgropar m.m. vid 
behov för att förhindra att vatten tränger in. 

5.11.4.3 Utsläpp till luft 
Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft, av 
bland annat kvävedioxid och partiklar. Även viss damning kan uppkomma i samband 
med exploatering inom planområdet.  

Genom att tillämpa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken avseende krav 
på att bästa möjliga teknik ska användas kan utsläpp minimeras genom att använda 
maskiner med låga utsläppsvärden för bland annat kvävedioxid och partiklar. Krav bör 
ställas på entreprenörerna att de använder maskiner med så bra utsläppsvärden som 
möjligt. Vidare kan tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon undvikas. 
Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för 
miljömärkning bör väljas framför andra. Vid behov kan åtgärder vidtas för att så långt 
som möjligt undvika besvärande damning utanför området. Exempel på sådana 
åtgärder kan vara vattenbesprutning vid rivning, borrning, slipning m.m., renhållning 
av området och dammbindning. 

5.11.4.4 Buller 
Under byggtiden kan buller och vibrationer uppstå vilket kan utsätta närliggande 
fastigheter och närboende för en störning. Även transporter under byggnationen kan 
orsaka störning då byggskedet kommer att generera mycket tung trafik. Det gäller till 
exempel vid grundläggning, eventuell spontning, pålning och schaktning. Genom att 
buller hanteras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 
2004:15) minskar risken för störning. I dessa allmänna råd finns riktvärden som 
entreprenören ska kunna visa att hen uppfyller i sin miljöplan samt i det löpande 
arbetet. Om riktvärdena för buller utomhus inte kan uppnås med realistiska åtgärder 
kan riktvärdena för buller inomhus användas. För att minska störning kan 



1 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen - KS 18/0440-20 Beslut om samråd - Detaljplan för del av Tång 2:5 m.fl., Kungsängen : Miljökonsekvensbeskrivning samråd Del av Tång 2_5 m.fl. nr 1906

 

 

 
Sida 80/93 

 

 

byggverksamhet planeras så att den så långt möjligt förläggs till mindre 
störningskänslig tid samt genom att ta fram information till boende i området. Ett 
lägre riktvärde och en lämplig begränsning av verksamhetstiden bör tillämpas under 
kvällstid, lördagar, söndagar och helgdagar, för att minimera störning i områden med 
boende. 

Entreprenörer och byggherrar bör ta fram miljöplaner och egenkontrollprogram inom 
vilket bland annat hantering av förorenande ämnen under byggskedet hanteras 
(förvaring av kemikalier, lagring av avfall, miljöanpassade drivmedel etc.). I detta 
ingår även att ta fram handlingsplan för buller och information till boende etc. 

5.11.4.5 Övrigt 
Framkomligheten i området kan komma att begränsas under byggtiden då vägar kan 
komma att trafikeras av tyngre fordon och delar av området kan komma att behöva 
stängslas in under byggtiden. Upplagsplatser och etableringsområden lokaliseras 
lämpligast med hänsyn till såväl befintliga intilliggande naturområden, som mark- och 
vattenförhållanden samt lämpliga transportvägar. För att skydda naturvärdena i 
området så mycket som möjligt under byggtiden kan en skyddszon upprättas, där inte 
maskiner får köra eller materialupplag placeras. 
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6 Planförslagets påverkan på miljö- och 
hållbarhetsmål 

I nedanstående avsnitt analyseras detaljplaneförslaget mot globala, nationella, 
regionala och lokala hållbarhetsmål. 

6.1 Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog världens ledare 17 globala hållbarhetsmål som ska 
uppnås till år 2030. I Tabell 6-1 redogörs för vilka mål inklusive delmål som är 
relevanta för planförslaget och om detaljplanen medverkar till eller motverkar att 
uppnå målen.  

Tabell 6-1 Hållbarhetsmål inkl delmål. Orange färg innebär motverkande av att uppnå målet, gul 
färg innebär att detaljplanen både motverkar och medverkar till att uppnå målet, grön färg 
innebär att detaljplanen medverkar till att uppnå målet. 

Hållbarhetsmål inklusive delmål Bedömning 

Hälsa och välbefinnande 

• Till 2020 halvera antalet dödsfall och 
skador i trafikolyckor i världen. 

• Till 2030 väsentligt minska antalet döds- 
och sjukdomsfall till följd av skadliga 
kemikalier samt föroreningar och 
kontaminering av luft, vatten och mark. 

 

Planförslaget både medverkar och motverkar att 
uppnå målet.  

Negativ påverkan är mindre utsläpp till luft av 
partiklar från transporter som kan påverka 
människors hälsa och miljön samt minskad tillgång 
till rekreation. 

Transporterna med både personbilar och lastbilar 
kommer öka i området, både under byggskede och 
driftsskede. Ökad trafikmängd och trängsel på vägar 
runt industriområdet samt påfarter och avfarter till 
och från E18 förhöjer risken för olyckor.   

Både risken för olyckor samt konsekvensen av ökad 
partikelhalt kan minskas lokalt om anställda 
uppmuntras att välja buss eller cykel som 
transportmedel istället för bil, exempelvis genom att 
företaget erbjuder cykel- eller elbilspooltjänster. 
Dessutom är avtal med lastbilsleverantörer viktiga 
för att optimera antalet resor och fordon ur 
hållbarhetsperspektiv. Planförslaget avser att främja 
kollektivtrafik och cykelvägar för de anställda. 

I ett senare skede bör det klargöras om 
planförslaget kan innebära att en del kemikalier som 
klassas som miljöfarliga används. Möjligheten att 
minska och substituera sådana kommer tillsammans 
med leverantörer ses över. 

Jämställdhet (globalt) 

• Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt 
deltagande och lika möjligheter till 
ledarskap på alla beslutsnivåer i det 
politiska, ekonomiska och offentliga livet. 

Planförslaget bedöms ha möjlighet att ha en positiv 
inverkan på det globala målet. Verksamheten 
planerar anställa ett betydligt antal fler personer för 
arbete inom lager-, logistik- och transportsektorn. 
När verksamhet är etablerad bör ansökan sträva 
efter att nå ut till olika målgrupper. 

Rent vatten och sanitet 

• Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom 
att minska föroreningar, stoppa dumpning 
och minimera utsläpp av farliga kemikalier 
och material, halvera andelen obehandlat 
avloppsvatten och väsentligt öka 
återvinningen och en säker 
återanvändning globalt. 

Planförslaget jämfört med nollalternativet motverkar 
delvis uppfyllandet av målet. Det blir en ökad 
dagvattenavrinning mot recipienten Mälaren-
Skarven. 

Hur mycket detta påverkar målet beror på vilka 
skyddsåtgärder som vidtas, rening av dagvatten 
med damm eller jordar om det anses behövas för att 
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Hållbarhetsmål inklusive delmål Bedömning 

• Till 2030 väsentligt effektivisera 
vattenanvändningen inom alla sektorer 
samt säkerställa hållbara uttag och en 
hållbar försörjning med sötvatten för att 
angripa vattenbristen och väsentligt 
minska det antal människor som lider av 
vattenbrist. 

• Skydda och återställ vattenrelaterade 
ekosystem 

uppfylla MKN. Med skyddsåtgärder kan påverkan på 
uppfyllandet av målet istället vara positivt. 

Hållbar energi för alla 

Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar 
energi i den globala energimixen. 

• Till 2030 fördubbla den globala 
förbättringstakten vad gäller 
energieffektivitet. 

Planförslaget har potential att medverka till att 
uppnå målet, beroende på om förnybara energikällor 
kommer användas. Då planområdet inte planeras 
kopplas upp till fjärrvärmenät bör det i ett senare 
skede göras en utredning kring möjligheten att  
återvinna värme från produktion för att bli 
självförsörjande på värme/kyla eller om till exempel 
solceller kan installeras. 

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt 

• Hållbar ekonomisk tillväxt.  
• Främja politik för nya arbetstillfällen och 

ökad företagsamhet 
• Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion 

och produktion 

Planförslaget medverkar till att uppnå målet. 
Planförslaget möjliggör industriell utveckling, samt 
ett betydligt antal nya arbetstillfällen som 
tillkommer under byggnation samt driftsskede. 
Leverantörer och underleverantörer bör kontrolleras 
så att de uppfyller sociala och miljömässiga krav. 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

• Bygga ut tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig infrastruktur av hög 
kvalitet, inklusive regional och 
gränsöverskridande infrastruktur, för att 
stödja ekonomisk utveckling och 
människors välbefinnande, med fokus på 
ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång 
för alla. 

• Främja inkluderande och hållbar 
industrialiseringTill 2030 rusta upp 
infrastrukturen och anpassa industrin för 
att göra dem hållbara, med effektivare 
resursanvändning och fler rena och 
miljövänliga tekniker och 
industriprocesser. Alla länder vidtar 
åtgärder i enlighet med sina respektive 
förutsättningar. 

Planförslaget medverkar till att uppnå målet om 
industriell hållbar utveckling. Det blir en större 
positiv påverkan på målet om verksamheten håller 
sig inom ramen för rimlig lokal miljöpåverkan.  

Vidare frågeställningar att hantera som påverkar hur 
väl detaljplanen kommer uppnå målet är om 
utrustning med optimerade lösningar kommer 
användas samt i vilken utsträckning satsningar på 
cirkulära flöden kommer ske. 

Minskad ojämlikhet 

• Till 2030 möjliggöra och verka för att alla 
människor, oavsett ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, 
ursprung, religion eller ekonomisk eller 
annan ställning, blir inkluderade i det 
sociala, ekonomiska och politiska livet. 

Planförslaget har potential att medverka till att 
uppnå målet. Det är positivt om samrådsprocessen 
blir inkluderande för äldre, barn, alla människor 
oavsett kön, etnicitet etc. För samrådsprocessen är 
demokrati och delaktighet viktiga aspekter. 

Hållbara städer och samhällen 

• Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till 
fullgoda, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder 

• Tillgängliggör hållbara transportsystem för 
alla 

• Inkluderande och hållbar urbanisering 

Planförslaget både medverkar och motverkar 
uppfyllandet av målet.  

Bostäder i Brunna och på andra sidan om väg E18 
bör inte påverkas mycket negativt. Dock kan 
påverkan ske via lukt, landskapsvy och eventuellt 
buller. 
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Hållbarhetsmål inklusive delmål Bedömning 

• Skydda världens kultur- och naturarv 
• Mildra de negativa effekterna av 

naturkatastrofer 
• Minska städers miljöpåverkan 
• Främja nationell och regional 

utvecklingsplanering 

• Implementera strategier för inkludering, 
resurseffektivitet och 
katastrofriskreducering 

Det finns naturvärden som påverkas negativt då 
oexploaterad mark tas i anspråk. 

Planerad verksamhet ligger i närområdet till ett 
naturreservat och genererar utsläpp till luft och 
vatten. Transport kommer öka runt närområdet. Det 
kan ske påverkan på naturreservatet genom ökat 
buller i och med ökad mängd transporter samt 
logistikverksamheter. 

Platsen kan anses lämplig då den bidrar till 
utbyggnad av befintligt industriområde, ligger i 
anslutning till befintlig ICA-fastighet samt väg E18. 
Kollektivtrafik och cykelvägar planeras att förbättras 
vilket underlättar för anställda att ta sig till området 
hållbart. 

Frågor som kan hanteras är: Kan avfall användas 
som resurser? Vilka klimatanpassningsåtgärder kan 
behöva göras, exempelvis dagvattenlösningar? 
Kommer planerade byggnader att certifieras? 

Hållbar konsumtion och produktion 

• Implementera det tioåriga ramverket för 
hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster 

• Hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser 

• Ansvarsfull hantering av kemikalier och 
avfall 

• Minska mängden avfall markant 
• Senast 2030 säkerställa att människor 

överallt har den information och 
medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen. 

Planförslaget har potential till att medverka till att 
uppnå målet. Aspekter som påverkar är hantering 
av naturresurser, avfallshantering, 
materialhantering, restprodukter, vilka 
förutsättningarna är för hantering när planen är klar.  

Frågor som kan lyftas inför byggnation samt när 
verksamheter finns på plats är hållbarhet i 
leverantörskedjor, mål kring certifieringar och 
cirkulära processer och processflöden, 
förpackningsstrategier med eliminering av fossilt 
innehåll, krav i upphandling av leverantörer gällande 
kemikalier samt andra inköp, möjligheter för 
byggnation delvis i trä. 

Bekämpa klimatförändringarna 

• Stärk motståndskraften mot och 
anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastroferIntegrera åtgärder mot 
klimatförändringar i politik och planering 

Planförslaget kan antas motverka uppfyllandet av 
målet. Negativ påverkan är utsläpp från transporter 
och från verksamheten som kommer etableras samt 
att planförslaget tillåter logistikverksamhet, vilket 
ofta innebär transporter som ger upphov till fossil 
CO2. För att medverka till uppfyllandet av målet 
krävs att transporterna sker fossilfritt eller näst 
intill. Hur stor påverkan blir beror också på hur 
anställda tar sig till jobbet, vilka transportavtal som 
antas mellan aktörer i bygg- samt driftsskede och 
hur verksamheten som etableras optimerar sina 
processflöden och byggnation. Positiv påverkan av 
planförslaget är potentialen för hållbart resande. Det 
bör ses över vilka klimatanpassningsåtgärder som 
kan behöva göras, som exempelvis 
dagvattenlösningar. 

Ekosystem och biologisk mångfald 

• Bevara, restaurera och säkerställ hållbart 
nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 

• Främja hållbart skogsbruk, stoppa 
avskogningen och återställ utarmade 
skogar 

• Skydda den biologiska mångfalden och 
naturliga livsmiljöer 

Planförslaget jämfört med nollalternativet motverkar 
uppfyllandet av målet. 

Naturvärden påverkas negativt, dock kan 
kompensationsåtgärder införas som minskar 
påverkan. 

Recipienten Mälaren-Skarven riskerar högre 
belastning av förorenat dagvatten men åtgärder 
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Hållbarhetsmål inklusive delmål Bedömning 

• Senast 2020 integrera ekosystemens och 
den biologiska mångfaldens värden i 
nationella och lokala planerings- och 
utvecklingsprocesser, strategier för 
fattigdomsminskning samt räkenskaper. 

kommer vidtas för att minska 
föroreningsbelastningen. 

Fredliga och inkluderande samhällen 

• Säkerställa ett lyhört, inkluderande, 
deltagandebaserat och representativt 
beslutsfattande på alla nivåer. 

Planförslaget medverkar till uppfyllande av målet. 
För samrådsprocessen är demokrati och delaktighet 
viktiga aspekter. 

 

Detaljplanen bedöms medverka till eller ha potential att uppfylla globala mål inom 
områdena energi, tillväxt, industri samt konsumtion och produktion. Mål inom hälsa, 
klimatförändringar, ekosystem och städer och samhällen har potential att utvecklas 
eller ses över för att i så stor utsträckning som möjligt medverka till att uppnå målen. 

6.2 Nationella mål 
Tabell 6-2 nedan redovisar vilka miljökvalitetsmål som Sverige har idag och som är 
satta till år 2020. Fetmarkerade mål är de som bedöms påverkas av 
detaljplaneärendet. 

Tabell 6-2 Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Fetmarkerade mål bedöms påverkas av 
detaljplanen. 

Nationella miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet 

Frisk luft Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Bara naturlig försurning Myllrande våtmarker 

Giftfri miljö Levande skogar 

Skyddande ozonskikt Ett rikt odlingslandskap 

Säker strålmiljö Storslagen fjällmiljö 

Ingen övergödning God bebyggd miljö 

Levande sjöar och vattendrag Ett rikt växt- och djurliv 

 
Tabell 6-3 redovisar vilka nationella miljökvalitetsmål som är relevanta för 
planförslaget och om detaljplanen medverkar eller motverkar till att uppnå målen. 

Tabell 6-3 Nationella miljökvalitetsmål. Orange färg innebär motverkande av att uppnå målet, gul 
färg innebär att detaljplanen både motverkar och medverkar till att uppnå målet, grön färg 
innebär att detaljplanen medverkar till att uppnå målet. 

Nationella mål Bedömning 

Begränsad klimatpåverkan 

• Den globala medeltemperaturökningen 
begränsas till långt under 2 grader Celsius 
över förindustriell nivå och ansträngningar 
görs för att hålla ökningen under 1,5 
grader Celsius över förindustriell nivå. 

I jämförelse mot nollalternativet motverkar 
planförslaget möjligtvis uppfyllandet av målet något. 
Negativ påverkan är utsläpp från transporter och 
från verksamheten som kommer etableras. 
Planförslaget tillåter logistikverksamhet, vilket ofta 
innebär transporter som ger upphov till fossil CO2. 
För att medverka till uppfyllandet av målet krävs att 
transporterna sker fossilfritt eller näst intill. 
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Nationella mål Bedömning 

Dessutom beror påverkan på målet hur anställda tar 
sig till jobbet, vilka transportavtal som antas mellan 
aktörer i bygg- samt driftsskede och hur 
verksamheten som etableras optimerar sina 
processflöden och byggnation. Positiv påverkan av 
planförslaget är potentialen för hållbart resande.  

Frisk luft 

• Regeringen har fastställt tio preciseringar 
av miljökvalitetsmålet. Exempelvis för 
partiklar. 

• Halten av partiklar (PM2,5) ska inte 
överstiga 10 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett årsmedelvärde. 

• Halten av partiklar (PM10) ska inte 
överstiga 15 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett årsmedelvärde. 

I jämförelse mot nollalternativet innebär 
planförslaget en något negativ påverkan lokalt på 
grund av utsläpp av partiklar från den ökade 
trafikmängden till och från området under 
byggskede samt driftsskede. Troligen anläggs 
logistikverksamheten någon annanstans med 
motsvarande påverkan om det inte anläggs här, 
vilket innebär att utsläppen blir lägre ju bättre 
lokaliseringen är i förhållande till målpunkterna för 
varorna i lagret. 

Konsekvensen av ökad partikelhalt kan minskas om 
anställda uppmuntras att välja buss eller cykel som 
transportmedel istället för bil, exempelvis genom att 
företaget erbjuder cykel- eller elbilspooltjänster. 
Dessutom är avtal med lastbilsleverantörer viktiga 
för att optimera antalet resor och fordon ur 
hållbarhetsperspektiv. 

Levande sjöar och vattendrag 

• God ekologisk och kemisk status 
• Friluftsliv 

Planförslaget jämfört med nollalternativet motverkar 
delvis uppfyllandet av målet. Det blir en ökad 
dagvattenavrinning mot Recipienten Mälaren-
Skarven. 

Hur mycket detta påverkar målet beror på vilka 
skyddsåtgärder som vidtas, rening av dagvatten 
med damm eller jordar om det anses behövas för att 
uppfylla MKN. Med skyddsåtgärder kan påverkan på 
uppfyllandet av målet istället vara positivt.  

Det är en mer än 1,5 kilometer mellan planområdet 
och Lejondalssjön som är viktig för friluftslivet vilket 
innebär en mindre påverkan på sjön. 

Grundvatten av god kvalitet 

• Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag. 

 

Planförslaget har potential att gynna målet. 
Planförslaget är positivt jämfört med nollalternativet 
om det bedöms lämpligt att genomföra 
grundvattenprovtagningar i samråd med 
tillsynsmyndigheten innan markarbeten påbörjas, 
för att lokalisera eventuella föroreningar. 

Ett rikt växt- och djurliv  

• Gynnsam bevarandestatus och genetisk 
variation 

• Ekosystemtjänster och resiliens 
• Grön infrastruktur 
• Tätortsnära natur 

Naturvärden kommer förloras, i större utsträckning 
för planförslaget jämfört med nollalternativet. 

Lejondals naturreservat gränsar till området och kan 
påverkas negativt av mer buller. Den del av 
naturreservatet som påverkas är till stor del redan 
bullerstörd av befintlig industri och vägar. 

God bebyggd miljö 

• Hållbar bebyggelsestruktur 
• Infrastruktur 
• Kollektivtrafik, gång och cykel 
• Natur- och grönområden 
• Kulturvärden i bebyggd miljö 
• Hushållning med energi och naturresurser 

Planförslaget både medverkar och motverkar 
uppfyllandet av målet i jämförelse med 
nollalternativet.  

Bostäder i närområdet bör inte påverkas mycket 
även om viss påverkan kan ske via lukt, 
landskapsvy och eventuellt buller. 
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Nationella mål Bedömning 

• Hållbar avfallshantering Det finns naturvärden som påverkas negativt då 
oexploaterad mark tas i anspråk. 

Det kan ske påverkan på naturreservatet genom 
ökat buller i och med ökad mängd transporter samt 
logistikverksamheter. 

Det bör ses över vilka klimatanpassningsåtgärder 
som kan behöva göras, som exempelvis 
dagvattenlösningar. 

Frågor som kan hanteras är: Kan avfall användas 
som resurser? Vilka klimatanpassningsåtgärder kan 
behöva göras, exempelvis dagvattenlösningar? 
Tillgång till kollektivtrafik eller cykelavstånd, kan 
anställda kan transportera sig kollektivt eller med 
cykel? Kommer planerade byggnader att certifieras? 

Giftfri miljö 

• Den sammanlagda exponeringen för 
kemiska ämnen via alla exponeringsvägar 
inte är skadlig för människor eller den 
biologiska mångfalden. 

• Användningen av särskilt farliga ämnen 
har så långt som möjligt upphört. 

Planförslaget kan innebära att en del kemikalier som 
klassas som miljöfarliga används. Möjligheten att 
minska och substituera sådana kommer tillsammans 
med leverantörer ses över. 

Bara naturlig försurning (nationellt) 

Utsläpp 

Planförslaget jämfört med nollalternativet innebär en 
något ökad risk för försurning i samband med något 
förhöjd medelsvavelhalt i berg i området. 

Ingen övergödning 

Utsläpp 

Övergödningen av recipient kan minska om 
fördröjningslösningar för dagvatten implementeras. 

 

 

Detaljplanen medverkar till att uppfylla nationella mål kopplat till vatten och 
övergödning då dagvatten kommer renas innan utsläpp och provtagning av 
grundvatten potentiellt sker. Det finns potential att hantera frågor inom områdena 
klimat, bebyggd miljö, luftkvalitet och växt- och djurliv för att i största möjliga 
utsträckning även uppfylla dessa mål och där det inte är helt möjligt försöka 
kompensera med åtgärder som delvis kan uppfylla målen. 
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6.3 Regionala mål 
Stockholms län har inte antagit miljömål skilda från de nationella målen, vilket innebär 
att länsstyrelsens uppgift inom miljömålsarbetet är att samordna det regionala arbetet 
med de nationella miljömålen. Dock har sex stycken av de 16 nationella miljömålen 
valts ut som extra viktiga att arbeta med i länet; Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt 
växt – och djurliv, Frisk luft, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Ingen övergödning. 

6.4 Lokala mål 
Upplands-Bro kommun har tre miljömålsområden enligt miljöplanen för kommunen 
som gäller 2010-2030  (Upplands-Bro kommun, 2010): 

• Effektivare användning av energi och transporter 
• Giftfria och resurssnåla kretslopp 
• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 

Dessa är i sin tur indelade i mätbara mål med olika tidsfrister, varav vissa redan har 
passerat. 

Tabell 6-4 Lokala miljömål. Orange färg innebär motverkande av att uppnå målet, gul färg 
innebär att detaljplanen både motverkar och medverkar till att uppnå målet, grön färg innebär att 
detaljplanen medverkar till att uppnå målet. 

Lokala mål Bedömning 

Effektivare användning av energi och 
transporter 

Detaljplanen medför en ökning av transporter till 
och från området, vilket är verksamhetsutövarens 
ansvarsområde. Hur stor påverkan blir beror på 
upphandlingar kring hållbara transporter under 
bygg- samt driftskede och om byggnaden 
exempelvis kan bli självförsörjande på energi av 
solceller. 

Giftfria och resurssnåla kretslopp 

 

Påverkan på målet beror mycket på hur det byggs, 
certifieringar av material och byggnad. 

Hushållning med mark, vatten och bebyggd 
miljö 

 

Detaljplanen medför borttagning av fler träd än 
nollalternativet samt exploatering av mark som 
innehar en del naturvärden. Kompensationsåtgärder 
minskar dock påverkan och valet av plats i 
förhållande till naturresurser kan anses lämplig. 

 

Planförslaget medverkar till att uppfylla de lokala målen till viss del, men hur stor 
negativ eller positiv påverkan blir beror på materialval, krav i upphandlingar, val av 
certifieringar, cirkularitet i processer osv. 
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7 Samlad bedömning 
I Tabell 7-1 nedan redogörs en samlad konsekvensbedömning av miljöaspekter där 
nollalternativet jämförs med planförslaget. Bedömningen är gjord enligt kapitel 2.2.1 
Bedömningsgrunder och åtgärder är inräknade i bedömningarna. 

Tabell 7-1 Samlad konsekvensbedömning där nollalternativet jämförs mot planförslaget med stöd 
av bedömningsgrunderna.  Röd färg = stor negativ konsekvens  Orange färg = måttlig negativ 
konsekvens  Gul färg = liten negativ konsekvens Grön färg = ingen eller positiv konsekvens 

Miljöaspekt Noll-
alternativ 

Plan-
förslag 

Kommentar 

Naturmiljö   Planförslaget jämfört med nollalternativet riskerar att 
medföra stor negativ konsekvens på skyddade arter och 
höga naturvärden om inga skadeförebyggande åtgärder 
vidtas. Om samtliga föreslagna åtgärder vidtas bedöms 
dock att en stor del av de negativa effekterna kan 
undvikas och arterna även i fortsättningen kan bibehålla 
en god bevarandestatus i området. Planförslaget 
bedöms efter åtgärder medföra måttligt negativa 
konsekvenser. 

Geoteknik 
och 
markmiljö 

  Planförslaget jämfört med nollalternativet innebär en 
ökad risk för försurning i samband med något förhöjd 
medelsvavelhalt, något förhöjd risk för radon på grund 
av att en radonpunkt har klassificerats som 
högradonmark samt något ökad risk för sättningar eller 
skred kopplat till lerjordar. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 

Vattenmiljö   Planförslaget innebär att oexploaterade ytor tas i 
anspråk och hårdgörs vilket ökar avrinningen och 
föroreningsbelastningen jämfört med nollalternativet. 
Om samtliga rekommenderande åtgärder vidtas vid ett 
genomförande av detaljplanen kommer möjligheten att 
uppfylla MKN för recipienten inte motverkas. Åtgärderna 
gör det även möjligt att uppnå flödes- och reningskraven 
i det aktuella området , även om en viss negativ 
påverkan sker genom ökade flöden och utsläpp från 
planområdet.  Sammantaget bedöms konsekvenserna 
för planförslaget som måttligt negativa efter åtgärder. 

Buller   Bullermiljön mot bostäder bedöms i huvudsak påverkas 
av vägtrafiken som leder fram till och in på området. I 
övrigt så är den ekvivalenta ljudnivån vid bostäderna 
betydligt lägre, oavsett tid på dygnet för både 
nollalternativ och planförslag. Däremot överskrids 
riktvärden för buller i delar av naturreservatet både för 
nollalternativ och planförslag. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 

Risk för hälsa 
och säkerhet 

  Planförslaget antas generera något större risker med 
avseende på farligt gods, köldmedium, översvämning 
och risk för skred jämfört med nollalternativet. Risk för 
skred och översvämning finns men är liten för 
nollalternativet. Sammantaget bedöms konsekvenserna 
för planförslaget som måttligt negativa efter åtgärder.  

Landskap   Planförslaget jämfört med nollalternativet innebär att 
det sker en negativ förändring av landskapet samt dess 
siktlinjer mot planområdet, framförallt från E18 och 
Brunna industriområde men även från naturområdena 
inklusive naturreservatet. Insyn mot planområdet 
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Miljöaspekt Noll-
alternativ 

Plan-
förslag 

Kommentar 

begränsas till viss del av befintliga och tillkommande 
trädridåer samt kompensationsåtgärder. Sammantaget 
bedöms konsekvenserna för planförslaget som måttligt 
negativa efter åtgärder. 

Rekreation 
och friluftsliv 

  Planförslagets konsekvenser med åtgärder inräknade  
jämfört med nollalternativet avseende rekreation och 
friluftsliv bedöms vara stora negativa ur lokalt perspektiv 
eftersom en del av golfbanan som utgör 
rekreationsändamål försvinner.  

Kulturmiljö   Det finns några potentiella fornlämningar inom 
planområdet. En helhetsbedömning på befintligt 
underlag är svår i nuläget men det kan antas att värdet 
på kulturmiljön är måttligt och att konsekvenserna av 
planförslaget blir måttligt negativa. 

Naturresurser   Planförslaget innebär en viss påverkan jämfört med 
nollalternativet. En större markareal inom planområdet 
går från natur till hårdgjord yta, vilket har en negativ 
konsekvens på naturmiljön, samt ökad avrinning och 
föroreningsbelastning. 
Planförslaget innebär ianspråktagande av 
jordbruksmark, dock bedöms jordbruksmarken inte som 
brukningsvärd. 
Ökad trafik medför ökade utsläpp. 
Lokaliseringen medför möjligheter för anställda att 
nyttja befintlig infrastruktur för hållbart resande i form 
av kollektivtrafik och cykel. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 

Kumulativa 
effekter 

  Kumulativa effekter kan antas beröra många viktiga 
områden som hälsoeffekter, naturmiljö, vattenmiljö och 
klimat som ska skyddas enligt lag. Konsekvenserna kan 
på nationell skala antas vara likvärdiga för nollalternativ 
och planförslag. Sammantaget bedöms de lokala 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder jämfört med nollalternativet. 

Påverkan 
under 
byggtiden 

  Störningar i form av exempelvis buller och vibrationer, 
luftutsläpp och påverkan på vatten sker i planförslaget 
jämfört med nollalternativet. Sammantaget bedöms 
konsekvenserna för planförslaget som måttligt negativa 
efter åtgärder. 
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8 Fortsatt arbete 
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en MKB innefatta en redogörelse för de åtgärder 
som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller programmet medför.  

Uppföljning och övervakning av genomförandet av denna plan bör som ett första steg 
vara att kontrollera om de förebyggande åtgärder som föreslagits i MKB:n har beaktas 
i det fortsatta arbetet. Steg två bör ske genom uppföljning av bygglovshandläggning 
samt uppföljning av ställda krav vid exploateringsavtal. Ansvarig för uppföljning och 
övervakningen är Upplands-Bro kommun.  

Syftet med uppföljningen är att se om åtgärderna bidrar till måluppfyllelse på önskvärt 
sätt, att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än avsett, samt att kunna 
upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen bidrar också 
till kunskapsuppbyggnad och på längre sikt till bättre och effektivare 
miljöbedömningar. 

För nya verksamheter bör det i tillstånds- och anmälningsärenden säkerställas att 
verksamhetsutövarnas egenkontroll och omfattning av omgivningskontroll utformas på 
ett lämpligt sätt.  

Om markingrepp planeras i anslutning till en fornlämning ska tillstånd sökas hos 
Länsstyrelsen. 

Inför exploatering kan det eventuellt bli nödvändigt att söka tillstånd för 
markavvattning enligt 11 kap. miljöbalken. 

Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken kommer att hållas med länsstyrelsen avseende 
särskilda åtgärder kopplat till hantering av arter skyddade enligt 
artskyddsförordningen (groddjur och fladdermöss). Hanteringen med 12:6 samråd 
sker parallellt med planprocessen.  
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Godkännande av planprogram - Norra Stäksön 

Förslag till beslut 

1. Programsamrådsredogörelse tillhörande planprogrammet för Norra 

Stäksön godkänns 

2. Reviderat planprogram för Norra Stäksön godkänns 

Sammanfattning 

Planprogrammet för Norra Stäksön var utsänt för samråd under sommaren 

2015. De yttranden som kom in under samrådet har sammanställts och 

kommenterats i en samrådsredogörelse. 

Den främsta anledningen till att arbetet inte har kommit vidare sedan 2015 är 

att Länsstyrelsen 2014 beslutade om ett utvidgat strandskydd på 300 meter för 

hela ön. Beslutet är överklagat av Upplands-Bro kommun som anser att det 

vanliga strandskyddet om 100 meter bör gälla. Ärendet väntar på ett avgörande 

i regeringsrätten. 

Då denna faktor har en så avgörande betydelse för det fortsatta arbetet har inte 

förutsättningar funnits för att driva förslaget framåt men mindre revideringar 

och kompletteringar har ändå gjorts i planprogrammet. Det planprogram som 

nu är aktuellt för godkännande är tänkt att ligga till grund för en kommande 

detaljplanering som kan återupptas när ett beslut i strandskyddsfrågan har 

fattats. 

Beslutsunderlag 

 Denna tjänsteskrivelse 

 Programsamrådsredogörelse, den 19 januari 2021 

 Reviderat planprogram, den 19 januari 2021 

 Fördjupad översiktsplan för Landsbygden, FÖP 2016 

 Samrådsförslag till Fördjupad översiktsplan för Kungsängen, 2020 

Ärendet 

Planprogrammet för Norra Stäksön var utsänt för samråd under sommaren 

2015. De yttranden som kom in under samrådet har sammanställts och 

kommenterats i en samrådsredogörelse. 
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Den främsta anledningen till att arbetet inte har kommit vidare sedan 2015 är 

att Länsstyrelsen 2014 beslutade om ett utvidgat strandskydd på 300 meter för 

hela ön. Beslutet är överklagat av Upplands-Bro kommun som anser att det 

vanliga strandskyddet om 100 meter bör gälla. Ärendet väntar på ett avgörande 

i regeringsrätten. 

Då denna faktor har en så avgörande betydelse för det fortsatta arbetet har inte 

förutsättningar funnits för att driva förslaget framåt men mindre revideringar 

och kompletteringar har ändå gjorts i planprogrammet. Det planprogram som 

nu är aktuellt för godkännande är tänkt att ligga till grund för en kommande 

detaljplanering som kan återupptas när ett beslut i strandskyddsfrågan har 

fattats. 

De förändringar som gjorts efter programsamrådet är främst att områdets 

naturvärden har inventerats och planprogrammet har uppdaterats med den 

informationen. Dessutom har en del resonemang om områdets relation till 

övriga Kungsängen samt översiktliga konsekvenser av förslaget lagts till. 

Barnperspektiv 

Området har stora naturkvalitéer men ändå ett nära läge till Kungsängens 

pendeltågsstation. Med den tilltänkta utbyggnaden har området goda 

förutsättningar att erbjuda en rik och varierad boendemiljö med både 

naturvärden och tillgång till kommersiell och offentlig service. Ambitionen är 

att göra området attraktivt för många grupper, inte minst barnfamiljer. Det är 

viktigt att i kommande detaljplanearbete närmare studera behovet att skola och 

förskola. 

 

 

Linda Edgren  

t.f. Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

 

 

Bilagor 

1. Programsamrådsredogörelse, den 19 januari 2021 

2. Reviderat planprogram, den 19 januari 2021 
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2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

Planprogram
NORRA 
STÄKSÖN
Ny stadsdel + 
Ny park
Upplands-Bro kommun 
samrådsversion våren 2015

NSö

_Norra Stäksön planprogram    1 

UTKAST

REVIDERING

201021



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

2   _Norra Stäksön planprogram    



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

_Norra Stäksön planprogram    3 



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

4   _Norra Stäksön planprogram    

Medverkande i detta programarbete:
Henric Carlson, Upplands-Bro kommun
Katrin Karlsdottir, Upplands-Bro kommun

INLEDNING
Uppdrag s.6

Programområdet s.8
Planförslag vision & nyckeltal s.10

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Påverkansfaktorer i stadsbyggnad s.14 

Planeringsförutsättningar s.16
Översiktsplan s.18

 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Utredningsområde: Norra Stäksön s.22 

Norra Stäksön idag s.26
Naturvärdesinventering och inventering av vattenmiljöerna, s. 28

Störningar, Risker och teknisk försörjning, s. 30
Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun sammanfattning s. 32

PROGRAMFÖRSLAG
Koncept s.36

Planförslag: Planeringsteman
1.Strandparken och grönstrukturen s.40 

2. Trafik och gatustruktur s.44
3. Bebyggelse och kvartersstuktur, s.48

4. Handel och service s.52
5. Friluftsliv och rekreation s.56

6. Vatten s.60
7. Parkering s.62

Riktlinjer för kommande planering s.64
Genomförande s.65

ÖVERSIKTLIG KONSEKVENSANALYS S.66

REFERENSER S.68

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

_Norra Stäksön planprogram    5 

INLEDNING
Uppdrag s.6

Programområdet s.8
Planförslag vision & nyckeltal s.10

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Påverkansfaktorer i stadsbyggnad s.14 

Planeringsförutsättningar s.16
Översiktsplan s.18

 OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
Utredningsområde: Norra Stäksön s.22 

Norra Stäksön idag s.26
Naturvärdesinventering och inventering av vattenmiljöerna, s. 28

Störningar, Risker och teknisk försörjning, s. 30
Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun sammanfattning s. 32

PROGRAMFÖRSLAG
Koncept s.36

Planförslag: Planeringsteman
1.Strandparken och grönstrukturen s.40 

2. Trafik och gatustruktur s.44
3. Bebyggelse och kvartersstuktur, s.48

4. Handel och service s.52
5. Friluftsliv och rekreation s.56

6. Vatten s.60
7. Parkering s.62

Riktlinjer för kommande planering s.64
Genomförande s.65

ÖVERSIKTLIG KONSEKVENSANALYS S.66

REFERENSER S.68



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

Uppdrag

6   _Norra Stäksön planprogram    

Genomförandeprogram-
samråd

Uppdrag Utställning/
Granskning

Antagande Laga kraftPlan-
samråd

Norra Stäksön är utpekat som utredningsområde i 
kommunens Översiktsplan ÖP 2010 (antagen 2011-
12-15, §162). Kommunstyrelsen beslöt 2014-01-22, 
§1, att ge tiilväxtchefen i uppdrag att ta fram ett 
planprogram för Norra Stäksön i syfte att utreda 
lämpligheten för att planlägga för ny bebyggelse 
på Norra Stäksön. Målet är att skapa en ny stadsdel 
samtidigt som man förstärker och tillgängliggör 
områdets rekreativa värden. 

Programförslaget som utvecklas av kommunen och 
markägarna i samarbete visar en framtidsbild av hur 
området kan utvecklas.

PLANPROCESSEN OCH PROGRAMSAMRÅD
Programmet ska ligga till grund för fortsatt 
planarbete inom programområdet. Beslut om 
godkännande av program förväntas ske under sista 
delen av 2020. I samband med programmet har en 
trafikutredning tagits fram.

Planprogrammet befinner sig här i planprocessen.

INLEDNING



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

_Norra Stäksön planprogram    7 



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

Programområdet

0 500 meter

Strömsängsudd

Dalkarlsbacken

Betlehem

StäketsholmenKvarnbacken
Almare Stäket

STÄKSÖN

KUNGSÄNGEN

KALLHÄLL

Upplands-B
ro kommun

Järfä
lla

 kommun

Enköpingsvägen

E18

Järnvägen

Ryssgravsnäset

Stäket-
skogens 
natur-
reservat

Bro

Kungsängen

U
pp

la
nd

s -
B

ro
 k

om
m

un

8   _Norra Stäksön planprogram    

Stäksön är en halvö i Mälaren som ligger mellan 
fjärdarna Görväln och Skarven. Den är bara under 
senare tid som den har bundits samman med 
fastlandet genom landshöjning via det smala och 
låga Ryssgravsnäset. Ön har ett strategiskt läge 
mellan Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun 
och mellan tätorterna Kungsängen och Stäket. 

Motorvägen E18, Enköpingsvägen och järnvägen 
löper tvärs över ön i öst-västlig riktning och delar 
ön i två delar, en sydlig och en nordlig del. De två 
delarna har olika karaktärer och naturkvaliteter. 

Det är delen norr om motorvägen som är aktuellt för 
detaljplanering. 

NORRA STÄKSÖN
För Norra Stäksön gäller de planeringsinriktningar 
som anges i översiktsplanen för ny bebyggelse 
på landsbygden. Inget helt nytt område för 
sammanhållen bebyggelse på landsbygden pekas 
ut i översiktsplanen. Översiktsplanen anger 
dock att sådan bebyggelse kan förekomma på 
privat initiativ. Det är fallet för exploateringen 
som föreslås i det här planprogrammet. Zonen 
närmast E18 är inte så lämplig för bostäder p.g.a. 
bullerstörning och redovisas i översiktsplanen som ett 
verksamhetsområde som kan nyttjas på sikt.  

Områdets storlek är ca 170 ha ungefär två kilometer 
långt och en och en halv kilometer brett på det 
bredaste stället. Norra Stäksön har potential att bli 
en levande och lättillgänglig ny stadsdel som kan 
möta människors krav på välbefinnande, livskvalitet 
och upplevelser. En framtida utveckling på Norra 
Stäksön skulle också på ett värdefullt sätt öka 
befolkningsunderlaget till befintlig service i tätorten 
Kungsängen.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Hela marken inom programområdet är i privat ägo. 
Kommunen äger ingen mark inom området.

NUVARANDE MARKANVÄNDNING
Programområdet idag består huvudsakligen 
av barrskog med urskogsartad tallskog och 
ädellövskogspartier samt ett stort antal de Geer-
moräner efter inlandsisen. Små uppodlade sprickdalar 
av lera ligger inkilade i moränen. Nuvarande 
markanvändning är huvudsakligen för jord- och 
skogsbruk samt rekreation. I sydöstra delen av Norra 
Stäksön finns idag en bergtäkt. Översiktsplanen 
påpekar att en eventuell etablering på Norra Stäksön 
skulle förutsätta att täkten upphör och att landskapet 
återställs.
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VISION
Programmet ska visa på möjligheten att 
utveckla programområdet Norra Stäksön till 
en ny levande stadsdel med följande mål:

• att ny bebyggelse och gatustruktur 
anpassas öns fantastiska natur och varierade 
topografi.

• att den nya stadsdelen får sin karaktär och 
identitet av att ligga på en ö. Detta bidrar 
till en atmosfär och gemenskap som ger en 
speciell dimension till boendet.

• att den nya stadsdelen karaktäriseras av 
en blandning och variation i typologier 
och upplåtelseformer. På så vis skapas 
förutsättningar för en socialt hållbar 
stadsdel.

• att möjliggöra för etablering av handel och 
service integrerat i området.

• att den nya strandparken blir Norra 
Stäksöns signum. Parken spelar en 
central roll i utvecklingen av ön. Den 
förstärker och tillgängliggör områdets höga 
naturvärden. Den väcker stolthet och lockar 
besökare från hela regionen.

• att den nya stadsdelen ska öka 
allmänhetens tillgång och kontakt 
med Mälaren genom bland annat en 

upplevelsepromenad, en ny badstrand och 
en småbåtshamn.

• att skapa enkla och naturliga 
rörelsemönster till och från 
omkringliggande målpunkter och tätorter, 
särskilt mot Kungsängens centrum och 
pendeltågsstation.

• att dagvattnet hanteras så att det blir 
en ekologisk och stadsbyggnadsmässig 
tillgång i området. 



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

_Norra Stäksön planprogram    11 

Stäksön erbjuder boende och besökare 
en vacker mälarömiljö. På den norra 
delen samsas rik natur och den anlagda 
strandparken med villor, radhus, parhus 
och lägenheter, äldreboende, skolor och 
förskolor, kafé, badstrand och en liten 
småbåtshamn. Norra Stäksöns karaktär 
och atmosfär förstärks av de topografiskt 
anpassade gaturummen och variationen 
och småskaligheten i bebyggelsen. Norra 
Stäksön är det perfekta utflyktsmålet tack 
vare den stora strandparken i hjärtat av ön 
med både handelsträdgård, kafé, restaurang 
och naturlekpark, badstrand, skridskobana 
på vintern, utomhusgym och fina motions- 
och promenadstråk. 

NYCKELTAL:
MARKANVÄNDNING INOM 
PROGRAMOMRÅDET:
Programområdets totala storlek: ca 165 ha
-Kvartersmark:   ca 45 ha
-Gatumark:   ca 15 ha
-Parkmark:   ca 14 ha
-Naturmark:   ca 76 ha
-Naturmark som återställs (bergtäckt, hyggen):ca 
15ha

BOSTADSBEBYGGELSE INOM 
PROGRAMOMRÅDET:
Totalt nytillskott bostäder:  ca 2500 st
-Bostäder i flerbostadshus:  ca 1600 st
-Bostäder i stadsvillor:  ca 300 st
-Radhus och parhus:  ca 300 st  
-Villor:    ca 300 st
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Illustration som visar på områdets omfattning och parkens utsträckning
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I det här kapitlet behandlas påverkansfaktorer 
som lyfts fram i nutida stadsbyggnadsforskning 
samt planeringsförutsättningar och riktlinjer 
enligt RUFS 2010 och Översiktsplanen 2010. 
Dessa ställningstaganden utgör utgångspunkt för 
ett väl förankrat planprogram.

För att kunna bygga en attraktiv, realiserbar och 
framgångsrik stadsdel krävs att värden tillförs. Dessa 
värden kallas ”stadskvaliteter” och baseras på de 
kvaliteter man som boende söker när man väljer 
bostadsort. En utförlig kartläggning av vilka dessa 
kvaliteter och värden är har utförts av Evidens och 
Spacescape.

ATTRAKTIVA BOSTADSMILJÖER
Undersökningen ”Värdering av stadskvaliteter” från 
2011 som utfördes av Evidens och Spacescape för 
Stockholm identifierar de viktiga stadskvaliteter 
för attraktivt boende och kvantifierar dessa värden 
i monetära termer. Studien visar att stadskvaliteter 
och ”stadskänsla” bidrar till mer attraktiva 
bostadsmiljöer och har en signifikant påverkan 
på betalningsviljan. En viktig förutsättning som 
poängteras är dock att det både måste bo och arbeta 
människor i området för att detta ska uppnås. Det 
är tänkt att rapportenska fungera som ett underlag 
för exploateringsekonomiska analyser och till 
ekonomisk hållbar stadsutveckling. Även om 
rapporten fokuserar på Stockholm är resultaten i stor 
utsträckning universella och därmed viktiga även i 
Upplands-Bro kommun. I Evidens & Spacescapes 
rapport påpekas det att det är tätheten och närheten 
som är den grundläggande förutsättningen för 
tillgången till stadskvaliteter. Tätheten omfattar 
boendetäthet, arbetandetäthet och entrétäthet.

TÄTHET
Genom att redan från början planera för en 
hållbar och balanserad täthet skapas underlag för 
verksamheter som lokal service, kultur och rekreation 
att etableras i området. Området blir värdefull för 
flera än bara de boende och utbudet av verksamheter 
och service gör att det kan bli en desination/
utflyktsmål. Att bygga tätt ger också en möjlighet 
att hushålla med värdefull mark och en effektiv 
användning av infrastruktur och gemensamma 
installationer. En koncentration av bostäder ger mer 
liv och rörelse i området, mer social interaktion och 
en kännsla av gemenskap och trygghet. 

STADSKVALITETER
”Värdering av stadskvaliteter” sorterar ett stort antal 
stadskvaliteter och kommer fram till att det är 8 
stycken faktorer som har en signifikant inverkan på 
priset. Närhet till city, tillgång till spårstation, tillgång 
till gång och gatunät, tillgång till park och närhet 
till vatten är stadskvaliteter som påverkar priserna 
men även bebyggelsens karaktär och organisation  
där tydligt definierade kvarter med entréer mot 
gatan ger mer attraktiva stadsmiljöer och därmed 
högre bostadspriser. Resultatet tyder också på att 
tillgång till urbana verksamheter såsom restauranger, 
kulturella verksamheter och sällanköpsbutiker inom 
en kilometer ger större efterfrågan och därmed högre 
priser.

VÅRT BEHOV AV DET GRÖNA
Samtidigt som människor längtar efter ett urbant 
liv med goda kommunikationer, tillgång till urbana 
verksamheter och sociala möten visar forskning gjord 
av Kairos Future och Spacescape att vi har stor behov 
av det gröna. Studien visar att tillgång till grön miljö 

Påverkansfaktorer i stadsbyggnad

14   _Norra Stäksön planprogram    
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PRIS
betalningsvilja        betalningsvilja

bostadsrätt                hyresrätt

STADSKVALITETER

TÄTHET
boendetäthet

arbetandetäthet
entrétäthet

POTENTIAL
exploateringskrav, politiska målsättningar

mängden friyta
marknadens efterfrågan
juridisk-politiska hinder

STADS-
BYGGNADS-
ANALYSER

tillgång till urbana verksamheter, tillgång 
till park, tillgång till spårstation, närhet till 

tätort, socioekonomisk index, närhet till 
vatten, tillgång till gång- och gatunät, 

kvartersform.

Illustration som visar hur stadskvaliteter kan uppstå.

gör oss mindre stressade, gör oss lyckligare, 
ger oss energi, fysiskt bättre form, uppmuntrar 
oss att vara aktiva samt stimulerar sociala 
aktiviteter. Bostadsnära grönska är också bra för 
mikroklimat och temperatur, vattenhantering 
& avrinning samt syresättning. Samtidigt visar 
forskningen (Lisa Hörnsten 2001) på att gröna 

miljöer som utgörs av naturmark har en större 
positiv inverkan på människans välbefinnande än 
planterad grönska.
Människor längtar efter ett grönt urbant liv. Det 
går att bygga grönt och samtidigt ha urbana 
kvaliteter som stimulerar samhörighet och 
sociala möten.

_Norra Stäksön planprogram    15 
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För att förstå potentialen i en utbyggnad i Upplands-
Bro kommun behöver man också förstå den 
utveckling och förtätning som sker i regionen i stort. 
Stockholm och Mälardalen håller på att utvecklas 
till en enda sammanhängande region. Upplands-
Bro kommun tillhör Stockholm/Mälarregionen som 
rymmer en tredjedel av Sveriges befolkning och 
har landets högsta tillväxt. Det pågår en omfattande 
inflyttning, med bättre infrastruktur och ett 
expanderande företagande och service som följd.

Upplands-Bro kommun har ett strategiskt läge, i en 
central del av regionen, nära till Arlanda och nära 
till Barkaby- Jakobsberg i Järfälla kommun som 
är en av de regionala tyngdpunktsområdena som 
pekats ut i  RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen). God tillgänglighet med 
bil, goda kommunikationer med pendeltåg, två 
växande tätorter, närhet till naturen, (gröna områden, 
Mälaren och mindre sjöar) och kulturvärden är 
några av de faktorerna som gör Upplands-Bro 
kommun till en mycket attraktiv plats att bo i. Hela 
kommunen ligger utanför det område som berörs 
av bullerrestriktioner från Arlanda och endast den 
nordöstra delen av kommunen berörs av flygplanens 
in- och utflygningsvägar. Den nordöstra delen av 
kommunen berörs även av störningar i form av 
skottbuller från försvarets verksamhet i området. 

Kommunen ligger i en växande region och har som 
mål att öka sin befolkning med 11000 invånare 
till 2030. Befolkningstillväxten innebär att fler 
människor delar på kostnader för kommunens 
service och infrastruktur. Med fler invånare får 
den lokala handeln, tjänstesektorn och övriga 
näringslivet i kommunen en större marknad. 
Utmaningen ligger i att tillväxten och utbyggnaden 
av kommunen sker med respekt för de naturvärden 

Kommunens avsikt är att utbyggnationen ska 
ske framförallt i anslutning till tätorterna Bro 
och Kungsängen. Stäksön är en halvö strax 
utanför tätorten Kungsängen och norra delen av 
ön redovisas i kommunens översiktsplan som ett 
utredningsområde. Dess närhet till Kungsängen gör 
det intressant för utveckling av bostäder. 
Utvecklingen som sker i Stockholmsregionen 
innefattar nya förutsättningar och möjligheter för 
Upplands-Bro kommun. Upplands-Bro kommun 
kommer att växa för att möta den tillväxten. 
Utifrån dessa förutsättningar finns det mycket 
goda möjligheter att utveckla norra delen av 
Stäksön. Området har stora naturkvaliteter och 
ligger i anslutning till Stäksskogens naturreservat. 
Kungsängens centrum med pendeltågsstation 
och service ligger bara några kilometer bort 
och möjligheten för att utveckla trafiken och 
tillgängligheten är stora.

Norra Stäksön är ett naturskönt område som 
har god potential för friluftsliv och rekreation, 
något som kan stärkas och göras mer tillgängligt 
för fler genom en omsorgsfull exploatering 
av området. Den nya infrastrukturen skapar 
naturliga rörelsemönster genom Stäksön från både 
Kungsängen och Kallhäll. Området blir attraktivt 
och säkert genom god boendetäthet vilket i sin tur 
ger underlag för etablering av verksamheter. En 
högre exploatering ger förutsättning för en satsning 
på ett omsorgsfullt omhändertagande av områden 
för friluftsliv och rekreation. T.ex. den planerade 
strandparken med en förstärkt naturlig flora, anlagda 
sportfält, dagvattenhantering, promenadstråk 
och en god infrastruktur för t.ex. människor med 
funktionsvariationer. Norra stäksön har potential att 
bli ett utflyktsmål med liv och rörelse under fler av 
dygnets timmar. 

Planeringsförutsättningar
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Upplands-Bro kommun
Koordinater: 59°32 N 17°40 E
Area: 325,23 hektar
Land: 235,47 km2
Vatten: 89,76 km2
Folkmängd: ca 24000 (2012-12-3)
Befolkningstäthet: 103,42 inv./km2
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Översiktsplan
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KOMMUNENS RIKTLINJER
I översiktsplanen för Upplands-Bro kommun, 
ÖP 2010, redovisas enligt vilka principer 
kommunen ska kunna expandera och uppnå hållbar 
samhällsutveckling, hur den byggda miljön ska 
utvecklas samt hur allmänna intressen, miljö och 
risk-faktorer ska beaktas vid beslut som gäller 
planering, byggande och resurshushållning. 
Kommunens direktiv för den nya översiktsplanen 
var att Upplands-Bro kommun ska vara en 
tillväxtkommun och att all utbyggnad måste ske på 
ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt 
hållbart sätt. Kommunens vilja är först och främst att 
utbyggnad ska ske i anslutning till tätorterna Bro och 
Kungsängen men översiktsplanen ger även riktlinjer 
för utveckling av bebyggelse på landsbygden. 
Översiktsplanen föreskriver att ny bebyggelse 
kan tillkomma på landsbygden i form av: enstaka 
avstyckningar, som förtätning eller utvidgning 
av befintliga bebyggelsegrupper eller som ny 
sammanhållen bebyggelse.

Upplands-Bro kommuns avsikt är att fortsätta vara 
en grön kommun och i samband med utbyggnaden 
borde möjligheterna till friluftsliv och närrekreation 
också utvecklas. Särskilt påpekas det att de 
tätortsnära grönområdena ska värnas och tillgången 
till stränderna ska tryggas.

INFRASTRUKTUR
Kommunens perspektiv över tiden är att man 
ska planera för ett mer hållbart samhälle och 
översiktsplanen presenterar en rad åtgärder för 
att minska biltrafiken inom kommunen och 
arbetspendling med bil. Kommunens intention är 
att arbeta för att förbättra kollektivtrafiken både till, 
från och inom kommunen. En ny trafikplats planeras 
av Trafikverket vid Kockbacka och ombyggnation 
kommer att ske vid trafikplatsen Kungsängen. 
Enligt planen ska all framtida fysisk planering ge 
förutsättningar för god kollektivtrafikförsörjning 
och trygga gång- och cykelvägar.  God tillgång 
till fungerande internet är en förutsättning när nya 
områden ska planläggas.

NATURVÅRD OCH FRILUFTSLIV
Kommunen har ansenliga rekreativa kvalitéer med 
bland annat tillgång till Mälarens stränder och 
öar och ett levande jordbrukslandskap och skog. 
Översiktsplanen påpekar att det är viktigt att värna 
om allmänhetens tillgång till stränderna. I samband 
med framtida planering är det viktigt att behålla, 
stärka och vidareutveckla grönstrukturens värden och 
funktioner och nyetableringar av bostäder ska ha god 
tillgång till parkmark och närnatur.

SOCIALA VÄRDEN 
Kommunen påpekar att i planering av nya 
bostadsområden är det nödvändig att planera med en 
varierad bebyggelse och en blandning av bostadstyper 
och upplåtelseformer för en mer omfattande social 
struktur som gynnar kontakten mellan generationer 
och kulturer. Översiktsplanen anmärker också på att 
i all framtida exploatering är det viktigt att beakta 
att personer med funktionsnedsättning ska kunna 
förflytta sig självständigt och det ska eftersträvas 
trygghet och tillgänglighet för alla. All planering 
ska också sträva efter säkra miljöer för barnen 
såväl dagtid som nattetid med park och lekytor 
välintegrerade i bostadsbebyggelsen och säkra gång- 
och cykelvägar. Socialt hållbar planering skapar 
förutsättningarna för en byggd miljö som människor 
trivs i.

ARBETSPLATSER OCH VERKSAMHETER 
Den övergripande målsättningen för arbetsplatser 
och verksamheter inom kommunen är att befintliga 
verksamhetsområden i eller i anslutning till 
Kungsängen och Bro ska förtätas samtidigt som nya 
områden i första hand  ska skapas i anslutning till 
Bro och Brunna vid E18. Det är kommunens vilja att 
förtäta inom de befintliga industriområden och skapa 
kompletterande ytor längs E18. Kommunen vill 
fortsätta vara känd som näringslivsvänlig med vitala 
och expanderade företag. Icke störande verksamheter 
kan lokaliseras längs E18. Att utveckla turism och 
besöksnäring är också något som kommunen vill 
sträva efter. Kommunen ska påverka utvecklingen 
av handel och verksamheterna först och främst 
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TECKENFÖRKLARING
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Livgardets övnings- och skjutfält
Ny vägförbindelse, beslutad
Ny vägförbindelse, förslag
Nytt industrispår, förslag
Reserverat att möjliggöra fyrspår
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! !

genom att möjliggöra byggande av nya bostäder 
och på det sättet öka befolkningsunderlaget. Vid 
framtida exploatering ska man tänka på att blandade 
stadsdelar med integrerad handel ger mer attraktiva, 
levande och säkra miljöer än renodlade handels- och 
bostadsområden. 

ENERGI, VATTEN OCH AVLOPP
För att verka för effektivare energianvändning 
kommer kommunen att prioritera energikällor 
med låg klimatbelastning. Fjärrvärme och 
alternativa uppvärmningsformer är önskvärda 
uppvärmningsformer vid nya etableringar för en 
hållbar utveckling.  Lokal och ekologisk hantering 
av dagvatten ska också vara utgångspunkten vid 
nya etableringar för att inte öka dagvattenmängden 
och därmed belastningen på Mälaren. Kommunens 
mål är att kunna ansluta befintlig och tillkommande 
bebyggelse på landsbygden till kommunalt 
avlopp och på så sätt nå förbättringar på 
dricksvattenkvaliteten.
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Norra Stäksöns strandpark
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Stäksöns särart ligger förutom i dess rika och vackra 
natur i att det är en ö i Mälaren med ett strategiskt 
läge. Norra Stäksön har alla förutsättningar att 
utvecklas till en av de mest intressanta och attraktiva 
miljöerna i kommunen. Området bör tillåtas 
utvecklas utifrån Stäksöns egna förutsättningar, 
kvaliteter och särart. Här finns möjligheten att skapa 
en ny stadsdel med både egen identitet och starka
kopplingar till närliggande tätortsbebyggelse.  
Platsen bör utvecklas på så sätt att Stäksön erbjuder 
möjligheter för kommuninvånaren att återupptäcka 
platsens vackra naturvärden. 

En destination kan skapas, en ny stadsdel på en 
vacker ö mitt i Mälaren. 

ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Genom en övergripande kartläggning och analys 
av området utreds förutsättningar, kvaliteter och 
utmaningar som tjänar som utgångspunkt för 
planeringen av det nya området. Stäksön har 
ett strategiskt läge och har genom tiderna varit 
en viktig knutpunkt för kommunikationer då 
området är tillgängligt både från land och vatten 
och korsas av den öst-västliga landsvägen norr 
om Mälaren. Ön korsas av både motorväg E18, 
Enköpingsvägen och Mälarbanans järnvägsspår. 
Området är påverkat av buller från E18, järnvägen 
och Enköpingsvägen som delar området på mitten i 
en nordlig och en sydlig del. Möjligheten att skapa 
starka kopplingar till övrig tätortsbebyggelse och till 
kollektivtrafikknutpunkter i närområdet är stor.
En av Stäksöns största kvaliteter är närheten till 
naturen och vattnet. Kommunen är idag känd 
som destination för idrott och friluftsaktiviteter 
och vid all framtida utbyggnad vill man fortsätta 
att satsa på det. Kommunens riktlinjer för Norra 
Stäksön vad gäller framtida etableringar här är att 
stor hänsyn ska tas till de naturkvaliteter som finns 
i platsen och till miljökonsekvenserna. Analyser 
har visat att stora delar av kommunens befintliga 

bostadsområden är indelade i mindre enklaver med 
jämförelsevis homogen arkitektur. En större blandning 
av boendeformer och en mer varierad arkitektur ger 
bättre möjligheter till långsiktig social hållbarhet. 
Gatustrukturerna i befintliga områden inom kommunen 
är till stor del ordnad som trädstrukturer med 
återvändsgränder med låg konnektivitet. Studier visar 
att områden med hög konnektivitet är mer attraktiva 
och inbjuder till rörelser till fots och med cykel. Inom 
kommunen är Rankhusområdet mittemot Stäksöns 
västra kust den största pågående utbyggnadsområde 
med ca 3000 nya bostäder.  

SÖDRA STÄKSÖN
Södra delen av ön är utpekat av staten som riksintresse 
för naturvård vilket betyder att platsen ska särskilt 
skyddas mot åtgärder som kan skada dess naturvärden, 
kulturvärden och friluftslivet. Översiktsplanen anger 
att södra delen av Stäksön ska behållas som ett 
närrekreationsområde. Stäketskogen som är beläget 
strax söder om E 18 och de gamla landsvägarna på 
Stäksöns västra strand är bevarad för sin urskogslika 
miljö som är ovärderlig för många hotade växter och 
djur samt för att skydda områdets de Geermoräner. 
Hela södra delen är riksintresse för kulturmiljövård 
och har mycket stora naturvärden. Kulturlandskapet 
innehåller förutom den odlade marken även hagar, 
strandängar och ett vackert ekbestånd. Den historisk 
rika södra delen inkluderar bl.a. ett unikt vägmuseum 
med tre äldre vägdragningar, de gamla landsvägarna 
vid Dalkarlsbacken och motorvägen E18, den 
mindre herrgården Almare–Stäket i nyklassicistisk 
stil med ekonomibyggnader från 1800-talet samt en 
gräsbevuxen ruinkulle på Stäketholmen som döljer 
resterna av en medeltida borg. Södra Stäksön har också 
en liten fågelsjö som är ekologiskt särskilt känslig.

Utredningsområde: Norra Stäksön
OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR
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STÄKSÖN, EN LÄNK

Stäksön befinner sig i det sydöstra hörnet av Upplands-Bro kommun och 
utgör kommunens fysiska länk till Järfälla kommun. Stäksön är inte bara 
en länk mellan två kommuner den är också en länk mellan två tätorter, 
Kungsängen och Kallhäll. Ön är huvudsakligen en grön länk och det 
dess södra del är karakteriserat som naturvård och är därmed skyddad 
mot exploatering. På grund av dess strategiska läge har utveckling 
av norra delen av Stäksön varit ämne för diskussion hos kommunen. 
Det har tidigare funnits olika förslag på vad som skulle hända där. På 
90-talet presenterades det ett förslag för att anlägga en vikingaby och ett 
detaljplanarbete påbörjades för anläggning av en golfbana. 

Idag är förutsättningar för norra delen av Stäksön förändrade på grund av 
att järnvägen inte längre passerar igenom området och platsen utpekas i 
översiktsplanen som ett utredningsområde. En exploatering på ön skulle 
tjäna på det förmånliga läget och eventuella verksamheter och aktiviteter 
skulle ha ett utvidgat upptagningsområde. 

KOMMUNIKATIONER & SERVICE

Det finns två pendeltågstationer i närområdet, en i Kungsängens 
centrum i Upplands-Bro kommun och en i Kallhäll i grannkommunen. 
Pendeltågen avgår med kvartstrafik mot Stockholm och varje halvtimme 
mot Bålsta. Kungsängens centrum, den närmaste handelsplatsen, ligger 
bara cirka 2 kilometer från Norra Stäksön. En stormarknad finns i 
Brunna och förskolor och grundskolor finns i Kungsängen, Tibble och 
Brunna. E18 är den primära förbindelsen mellan Kungsängen, regionen 
och grankommunerna. Dagens trafikplats vid Rankhus saknar påfart 
för trafik västerut mot Enköping men det ligger i kommunens direkta 
planer att åtgärda detta. I kommunens planer ligger också att etablera en 
lokal busslinje som kommer att förbinda Bro och Kungsängen. Det finns 
två busslinjer som passerar Stäksön men ingen busshållplats på ön. De 
närmaste busshållplatserna är ”Kungsvägen” vid Kungsängen, bus 554 
till Kista T-bana och västerut vid Stäket ”Kajsas hof” med buss 548 till 
Kallhäll centrum och buss 592 till Stockholm Central-Bro. 
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NATURVÄRDEN

Kartan redovisar befintliga naturvärden och grönstrukturer
Större bevarade grönytor inom storstadsregionen blir allt färre. Därför är 
det viktigt att ha en strategi för vad som ska bevaras och förädlas och vad 
som kan förändras samt på vilket sätt. Ett nytt bostadsområde på Norra 
Stäksön skulle inte ha någon ökad barriäreffekt för de gröna förbindelserna 
i kommunen och i regionen. En framtida exploatering av området skulle 
dock behöva ske med respekt för existerande kultur- och naturvärden och 
med ökad tillgänglighet till grönområden. I Översiktsplanen 2010 utpekas 
området som ett rekreations- och friluftsområde. Södra delen av Stäksön är 
ett naturskyddsområde och innehåller Stäketsskogens naturreservat som är en 
stor tillgång för framtida invånare på Norra Stäksön.

Den nordligaste delen av ön samt öns södra kust har karakteriserats som 
ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Detta innebär att dessa 
ska så långt som möjligt skyddas mot ingrepp som kan skada naturmiljön. 
Den nordligaste delen av ön har pekats ut som område med naturvärden av 
kommunalt intresse medan den sydligaste spetsen och östligaste udden har 
naturvärden av länsintresse.

FRILUFTSLIV, IDROTT och REKREATION

Upplands-Bro kommun har ambitionen att fortsätta vara en grön kommun 
och att fortsätta utveckla möjligheterna till friluftsliv, rekreation, idrott 
och aktiviteter. Kommunen har gjort stora satsningar på idrott och är känd 
som en destination när det gäller golf, ridsport, klättring, skridskoåkning 
och fiske. De flertal löparslingor, vandringsstigar och badplatser som finns 
i kommunen lockar till sigbesökare. Platser som Ryssgraven, klassad som 
en av Stockholms bästa klättringsklippor, drar till sig friluftsintresserade 
från hela länet.

Norra delen av Stäksön används idag för rekreation och friluftsliv.  
Upplands-Broleden passerar Stäksön och bjuder både på naturupplevelser 
och kulturhistoriska miljöer. Kommunen har utpekat ett prioriterat 
rekreationsspår längs med Stäksöns norra kust och längs med kusten 
i Rankhusområdet. Dessa spår skulle ansluta sig till den centrala 
vandringsleden.
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VÄGAR OCH STRÅK

Området har olika typer av gator och stråk. E18, den äldre landsvägen 
Enköpingsvägen och järnvägen löper I öst-västlig riktning och delar 
området i två delar och  är trafikerade leder för bil- och kollektivtrafiken. 
E18 är en högtrafikerad led med snabb trafik som alstrar mycket buller. 
E18 är också primärled för transporter av farligt gods. Enköpingsvägen 
sträcker sig parallellt med E18 och erbjuder kopplingar från Stäksön till 
det lokala och regionala vägnätet. Området har dessutom ett antal olika 
lokalgator med olika utseende och funktioner. 

Karaktäristiskt för områden kring Stäksön är vägarna som ringar in 
olika bostadsområden och att gatorna avslutas med återvändsgränder. 
Forskning gjord av Spacescape och Evidens i rapporten ”Värdering av 
stadskvaliteter” visar att stråk som kopplar till många andra stråk, ligger 
mer centralt och integrerat. Däremot ligger stråk som kopplar till få mer 
perifert och avskilt. Man skulle kunna säga att ett gatunät skapar högre 
integration och mer centralitet. Genom att applicera ett stadsmässigt 
gatunät med kvartersindelning skapar man förutsättningarna för ett 
områdes attraktivitet och utveckling.
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bostadsenklav

ENKLAVER

Bebyggelsen i närområdet är uppförd från 1960 talet och framåt och 
karaktäriseras av småskaliga hus med inslag av några högre byggnader. 
Som en följd av en gatustruktur som först och främst bygger på 
återvändsgränder blir bostadsdelarna tydligt definierade som avsnitt, 
inringade av vägar. I analysen har vi uppmärksammat att Kungsängen som 
många andra platser i Sverige- undantaget själva centrum – är uppbyggt 
av isolerade bostadsenklaver som är avskurna från varandra. Dessa är ofta 
ganska homogena i sina byggnadstypologier och man upplever att de är 
planerade först och främst med bilen i fokus. Kommunen förespråkar att 
all framtida planering ska ske med en varierad struktur, en blandning av 
upplåtelseformer och hustyper. Blandning önskas också mellan bostäder 
och verksamheter och för ett mer socialt hållbart stadsbyggande. 

En framtida exploatering på norra delen av Stäksön borde inte bestå av 
enhetliga bostadsområden, villamattor och återvändsgränder. Den borde 
istället vara ett variationsrikt område som bygger vidare på Stäksöns 
kvaliteter och som bidrar till att öka dess stolthet och identitet. En 
miljö som kombinerar unika boendekvaliteter med naturupplevelser, en 
strategiskt sammankopplad miljö som människor vill leva i.
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KONNEKTIVITET
Planområdet ligger cirka 2 kilometer från 
Kungsängens centrum. Tillgängligheten till och
från Stäksön är idag begränsad på grund av den 
starkt kuperade terrängen och de få vägkopplingarna 
till närliggande tätorter. E18, Enköpingsvägen och 
vattnet utgör mentala och fysiska barriärer. Norra 
Stäksön består av två branta bergspartier på var 
sida om en låglänt dalgång i nord-sydlig riktning.  
Branterna utgör en begränsning i framkomligheten 
men i en framtida utveckling är det viktigt att 
trycka på områdets nära kontakt till Mälaren. Det 
finns en infartsväg för bil till Norra Stäksön från 
Enköpingsvägen samt ett antal stigar som kopplar 
området med Kungsängens centrum och Stäket på 
Järfälla kommuns sida. Visuella kopplingar finns 
till den andra sidan kusten från några av områdets 
höjder samt över åkerlandskapet och Mälaren. 
Skogen begränsar de visuella kopplingarna men 
utgör en destination för de boende i närområdet. 
Den gamla järnvägsbanken sträcker sig genom hela 
norra delen i en båge och används idag som ridväg. 
Idag besöker man Stäksön främst för rekreation men 
under den mörka delen av dygnet och året utgör det 
icke belysta naturmarken i sig en barriär. 

NATUR- OCH VATTENNÄRA PLATS
Ön idag nyttjas främst för jordbruks och skogsbruk. 
Platsen karakteriseras av en rik, kuperad terräng som 
ger förutsättningarna för att skapa ett spännande och 
unikt område med mycket variation. Den norra delen 
består mest av barrskog men det finns även inslag av 
ädlare lövskogspartier. Tall dominerar på höjderna 
och gran i de lägre partierna. Täta bryn av lövskog 
växer längs med jordbruksmarkens område i öster 
och det finns minst två ekar som står som solitärer 

i kanten på åkerns norra del. Vid Strömssängsund 
växer ädellövskog med ekar, almar och hasslar. Det 
finns även lämningar från inlandsisen på norra delen 
av ön i form av ändmoräner och flyttblock. Den mest 
karaktäristiska är det stora flyttblocket som finns mitt 
på ön. 

STRANDSKYDD
För att betrygga allmänhetens tillgång till stranden 
har 300m satts som strandskyddsavstånd till 
bebyggelse i Upplands-Bro kommun. I den pågående 
planeringen av Rankshusområdet i samma kommun 
har dock 100m godtagits som avstånd mellan ny 
bebyggelse och strandlinjen och detta planprogram 
förutsätter att samma förutsättningar även borde gälla 
på Norra Stäksön. Strandlinjen längs större delen av 
den norra delen av Stäksön är idag av topografiska 
skäl mycket svårtillgänglig. För att öka de rekreativa 
värdena och närheten till vattnet bör tillgängligheten 
förbättras genom att anlägga gångvägar, trappor och 
spänger.

KULTUR OCH BEBYGGELSE
Kulturlämningar på Norra Stäksön består av det 
öppna jordbrukslandskapet, den gamla banvallen 
samt en fornlämning i form av en stensättning på 
Strömängssund. Den enda bebyggelsen som funnits 
på norra delen av Stäksön var ett gammalt övergivet 
torp som brunnit ner. Torpet hette Stigstorp och 
tillhörde Almare-Stäkets herrgård på södra delen av 
ön och som brann ner. 

Norra Stäksön idag
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Bild över stenblocket i mitten på norra delen av Stäksön
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Naturvärdesinventering (NVI), Calluna 2015 &
Inventering av vattenmiljöerna 2015

SAMMANFATTNING:
INVENTERING AV NORRA STÄKSÖN
Under Augusti 2015 gjorde miljökonsultföretag-et 
Calluna en naturvärdesinventering (NVI) av Norra 
Stäksön. Syftet med en NVI är att beskri-va och 
värdera naturområden av betydelse för biologisk 
mångfald i ett begränsat område. 
Inventeringen har resulterat i en kategoriser-ing av 
Stäksöns olika områden utifrån en skala från högt 
naturvärde till visst naturvärde. Kategoriseringen 
utgår ifrån aspekter såsom förekomst av djur- och 
växtarter som klassas som känsliga, sällsynta eller 
hotade. Områden där dessa förekommer klassas som 
naturvärde-sområde.
Inventeringen fastställer att av totalt 23 funna 
naturvärdesområden på ön innefattas 12 av dem 
inom 100 meter från strandkant och 17 inom 300 
meter. Exempel på naturvärde kan vara område 
av t.ex. ädellövskog, våtmark där vissa djur- och 
växtarter trivs, etc. 
Majoriteten av naturvärdesområdena ligger innom 
100 metersgränsen och lämnas därmed till större 
del orörda. De områden som klassats med höga 
naturvärden bortom 300 meters-gränsen justeras för 
att i så många fall som möjligt lämna de klassade 
områdena orörda.

INVENTERING AV VATTENMILJÖERNA
Utifrån lokaliseringen av en småbåtshamn som ingår 
i planförslaget har Calluna även gjort en inventering 
av strandzonen och vattenmiljöer-na längs ett 
strandområde vid Norra Stäksön. Detta i syfte att 
bedöma risken för negativ påverkan på sällsynta, 
känsliga eller hotade arter baserat på ett antal 
planerade båtplats-er och därtill en ökad båttrafik. Då 
inga djur- eller växtarter av detta slag observerades 
har bedömningen gjorts att ett antal nya båtplats-
er och ökad båttrafik inte kommer att påverka 
vattenområdet negativt. 
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NATURVÄRDEN PÅ NORRA STÄKSÖN 
Grafik hämtad från Callunas inventering av 
naturvärden på Norra Stäksön, 2015.
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Störningar, risker och teknisk försörjning

TRAFIKBULLER
Stäksön är utsatt för trafikbuller från E18 som 
löper längs programområdets södra gräns. 
Bullernivåerna längs motorvägen är för höga 
för att medge bostadsbebyggelse i dess närhet. 
Bostadsbebyggelsen planeras därför med tillräckliga 
avstånd till vägen för att garantera en acceptabel 
ljudnivå. Etableringen av ett verksamhetsområde 
längs E18 ger viss bullerdämpning för skogsområdet 
strax norr om densamma och höjer därmed 
vistelsevärdena där. En detaljerad bullerutredning 
kommer att tas fram som en del i detaljplanearbetet.

RISKER
Restriktioner skapas av att E18 är också en 
primär transportled för farligt gods. Tillräckliga 
skyddsavstånd till bebyggelse måste beaktas 
vid planeringen av Norra Stäksön. Tillskottet av 
bostäder sker med tillräckliga riskavstånd till 
vägen. Obebyggd mark i motorvägens närhet kan 
behöva utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. En detaljerad riskbedömning 
av planförslaget kommer att tas fram som en del i 
detaljplanearbetet.

DAGVATTEN/ÖVERSVÄMNING
Delar av programområdet ligger inom det område 
som riskerar översvämning från Mälaren. Mälarens 

dimensionerande högvattenyta ligger idag på +2,3 
m RH 00 vilket innebär att bebyggelse för bostäder 
inom området inte bör placeras lägre än denna för att 
undvika översvämning. De låglänta delarna, framför 
allt i norra delen av planområdet, planeras ej för 
bostadsändamål utan som park. Den norra delen av 
Strandparken utformas på ett sätt som tillåter den att 
översvämmas vid kraftiga flöden.

De ökade flödena av dagvatten som uppstår från 
hårdgjorda ytor och tak tas omhand lokalt. Dagvatten 
tas om hand och fördröjs lokalt på kvartersgårdar 
och i gaturummen. Synliga dagvattensystem används 
i så stor utsträckning som möjligt och utnyttjas för 
rekreation och som rumsskapande element. Vid den 
naturliga lågpunkten centralt i området anläggs en 
större dagvattendamm som används som recipient 
för större delen av det dagvatten som alstras inom 
stadsdelen.

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

VÄRME
Programområdet kan anslutas till lågvärdig 
fjärrvärme.
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Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun
Sammanfattning

ANALYS: BRO + KUNGSÄNGEN
Nya bostäder, verksamheter, lager och 
logistikverksamheter planeras och byggs i Bro 
och Kungsängen. Både förtätning och helt nya 
områden betyder en trafikökning på befintliga vägar. 
Trafiknätsanalyser utreder dagens och framtidens 
vägkapacitet, gjorda av Upplands-Bros kommun. 
Här följer en sammanfattning av ”Trafiknätsanalyser 
i Upplands-Bro kommun. Vad händer i vägnätet när 
kommunnen växer?” från 2019-08-29.

SCENARIER
Analyserna utgår från flertalet scenarier inom 
huvudscenarierna ”dagens vägnät”, ”trolig 
exploateringsnivå 2040” och ”maximal 
exploateringsnivå 2040”. De olika scenarierna 
bygger på de plan- och genomförandeprojekt som 
pågår. Norra Stäksöns planerade bostadsområde 
är medräknat först i ”maximal exploateringsnivå 
2040”, där två nya vägar är ungefärligt dragna till 
det nya området som planeras innefatta 900 småhus 
och flerbostadshus med 1600 bostäder. Det är viktigt 
att poängtera att trafikfödena på E18 kommer att 
öka kraftigt i framtiden oavsett om det exploateras 
i Kungsängen eller inte, eftersom befolkningen 
ökar i andra delar av regionen (enligt Trafikverkets 
basprognos).

IDAG
Trafikflödet fungerar bra idag, flödena är relativt 
små jämfört med vägarnas kapacitet. Med dagens 
trafikökning håller vägnätet bra och det finns även 
kapacitet för tillväxt. 

MAXIMERAT SCENARIO
Trafiken ökar i hela gatunätet, mest kring E18, 
Enköpingsvägen mot Kallhäll, stationen och 
trafikplatserna. Framkomligheten vid Brunna 
trafikplats försämras ytterliggare, med risk att köer 
sträcker ut sig på E18 och Enköpingsvägen. Det finns 
körisk även på E18 öster om Kungsängens trafikplats 
på grund av eventuell kapacitetsbrist vid trafikplats 
Stäket och in mot Stockholm. Även avfartsrampen 
i Kungsängens trafikplats får hög belastning. En 
del köer uppstår även på vägarna som ansluter till 
trafikplatserna, särskilt på Granhammarsvägen. 
Fördröjningarna och därmed köerna är högre under 
förmiddagen än under eftermiddagen.

Huvudsakligen har dagens vägar god kapacitet för 
tillväxt, men ett utbyggt Norra Stäksön påverkar 
och främst kommer utformningen av Brunna och 
Kungsängens trafikplatser att behöva diskuteras. 
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Illustration som visar på en möjlig visuell koppling mellan 

Kungsängen och Norra Stäksön
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Ön utformas och planeras utifrån en genuin omtanke 
om de människor som ska bo och vistas på Norra 
Stäksön. En stor förståelse för arkitekturens och 
den fysiska miljöns inverkan på människors 
välbefinnande genomsyrar utformningen av öns 
olika miljöer. Den befintliga natur och varierade 
topografi värnas och blir utgångspunkten i 
planeringen av den nya stadsdelen. Invånarna på 
Norra Stäksön får de bästa tänkbara livsbetingelser 
och förutsättningar för ett rikt liv. 

Koncepten som presenteras på de följande 
sidorna utgör grundidéerna för utformningen av 
planförslaget, det fysiska uttrycket av visionen. 
Programförslaget definierar koncept och program 
för området i enlighet med allt som förankrats i det 
tidigare arbetet. Programförslaget redovisar också 
idéer om innehåll, utbredning, form och utseende på 
det som så småningom ska byggas på norra delen av 
Stäksön, antalet bostäder samt hustypologier. 

De bärande idéerna adderar ett konkret mervärde 
och särskiljer ön, väcker intresse och lägger grunden 
till öns signum och identitet. 

Den nya stadsdelen på Norra Stäksön svarar på 
platsens egna behov och förutsättningar och är ett 
område som inte skulle kunna ligga var som helst i 
Sverige. Stadsdelen på norra delen av ön kommer att 
forma platsens framtida identitet och därför är det av 
stor vikt att utvecklingen tar vara på och utvecklar 
de kvaliteter som finns här. 

Framtidens Norra Stäksön är en unik och attraktiv ny 
stadsdel i Upplands-Bro, med betoning på dess natur 
och vattennära läge. En stadsdel som genererar nya 
värden till de närliggande orterna, till kommunen 
och regionen. 

I Översiktsplanen ÖP2010 för Upplands-Bro är det 
tydligt att kommunen vill fortsätta att vara en grön 
kommun och att friluftsliv och rekreationsmöjligheter 
är viktiga i den fortsatta utbyggnaden. Kommunen 
har mycket fin natur men få anlagda parker. 
En satsning görs nu med nya stadsdelsparker i 
Kungsängen och i Bro.  

Norra Stäksöns signum blir en multiprogrammerad 
strandpark! Kommunens och regionens mest speciella 
och unika strandpark. 

Denna park tillför även värden kring 
hållbarhetstänkande i området. Den gynnar kontakten 
mellan generationer och kulturer och den sociala 
hållbarheten prioriteras. Bevarandet av befintliga 
kvaliteter i natur och för rekreation samt anläggande 
av flera nya mötesplatser ingår därför som del i 
hållbarhetstanken för området.

Programförslaget präglas av ekologiskt, ekonomiskt 
och social hållbarhet. För att skapa en framgångsrik 
stadsdel krävs att långsiktig social hållbarhet 
garanteras samt att de befintliga ekologiska värdena 
bevaras och förstärks. För att möjliggöra att nya 
kvaliteter och värden tillskapas krävs även att 
projektet genomförs på ett ekonomiskt hållbart sätt.

PROGRAMFÖRSLAG
Koncept
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UTGÅNGSPUNKT

Till öns starkaste dragare hör badstranden, den norra udden 
och den gröna dalen som bildar naturliga, inbjudande 
element. Det är viktigt att behålla dessa element och förstärka 
de. 
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NORRA STÄKSÖNS STRANDPARK

Den gröna dalen omvandlas till öns signum, Norra 
Stäksöns strandpark. Parken förses med diverse funktioner 
och aktiviteter och kombinerar ....
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TRAFIK OCH GATUSTRUKTUR

Människor lockas från alla håll djupt in på Norra Stäksön. 
Öns gamla järnvägsbank omvandlas till områdets 
huvudgata och blir den viktigaste angöringen till området. 
Ett finmaskigt gatunät med terrängsanpassade gator med 
olika funktioner och mått förser området med gående och 
bilar. 

Ett finmaskigt gatunät med terrängsanpassade gator med 
olika funktioner och mått förser området med gående och 
bilar.
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BEBYGGELSE OCH KVARTERSSTRUKTUR

Bebyggelsestrukturen blir tätare närmare huvudgatan. 
Bebyggelsen varierar med olika typologier, 
upplåtelseformer och storlekar inom samma kvarter.
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HANDEL OCH SERVICE

Där huvudgatan möter parken bildas områdets torg. Handel 
och service koncentreras framför allt kring torget och längs 
öns huvudgata. En verksamhetsomrde skapas närmast E18 
och en småbåtshamn vid stranden.

FRILUFTSLIV

Där huvudgatan möter parken bildas områdets torg. Handel 
och service koncentreras framför allt kring torget och längs 
öns huvudgata. En verksamhetsomrde skapas närmast E18 
och en småbåtshamn vid stranden.
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VATTEN

Där huvudgatan möter parken bildas områdets torg. Handel 
och service koncentreras framför allt kring torget och längs 
öns huvudgata. En verksamhetsomrde skapas närmast E18 
och en småbåtshamn vid stranden.

PARKERING
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Norra Stäksön har stora naturvärden och 
kännetecknas av en kraftigt kuperad terräng. De 
branta sluttningarna ner mot vattnet i väster står 
i kontrast till den platta odlingsmarken i öster. 
Ambitionen är att i samband med den framtida 
exploateringen behålla och värna så mycket som 
möjligt av de befintliga naturvärdena, utveckla de 
rekreativa värdena hos befintliga grönytor samtidigt 
som man tillskapar nya.

Den variationsrika naturen med kuperad terräng ger 
förutsättningar att skapa ett spännande och unikt 
område med en generös palett av gröna rekreativa 
rum. Ett karakteristisk landskapselement på Norra 
Stäksön är den dalgång som löper i nord sydlig 
riktning genom ön. Denna dal består av gammal 
åkermark med fina brynzoner med lövträd och 
definierar ett tydlig rum samtidigt som den möjliggör 
visuella kopplingar från E18 ända fram till öns 
mest attraktiva punkt, norra udden. Denna dalgång 
bevaras, utvecklas och förstärks som en central park 
runt vilken den nya bebyggelsen grupperas. 

Den gröna dalen ses som utgångspunkten för hela 
den nya stadsdelen och omvandlas till öns signum
-Stäksöns Strandpark.

Parken är Norra Stäksöns självklara hjärta och 
gemensamma rum där den vilda naturen möter det 
odlade, sjö möter land. Här ligger badstranden, 

den lilla småbåthamnen, en handelsträdgård, kafé 
och restaurang, naturlekpark och fruktträdgårdar, 
invånarnas egna odlingar och kommunens trädgårdar, 
löparspår och promenadstråk. Här finns en 
vattendamm som blir skridskobana på vintern och 
plats för bondens marknad på söndagar. 

En multiprogrammerad park bör planeras enligt  
”The power of 10-principen”. Enligt denna princip 
ska en framgångsrik destination innehålla minst 
tio attraktiva aktiviteter och knutpunkter eller tio 
anledningar varför man ska vistas där; aktiviteter 
både för sommar och vinter, gamla och unga, 
boende och besökare. Detta enligt ”Project för 
Public Spaces”.  Detta är en tumregel för planering 
och programmering av publika platser som ökar 
chanserna att skapa populära och befolkade parker 
och torg. Parken tillgodoser kommunens ambition 
för social hållbarhet. Diverse typer av aktiviteter för 
olika brukare och åldersgrupper introduceras därför i 
området. 

Stor vikt läggs även på att förstärka platsens 
vattennära läge med att öka tillgängligheten till 
vattnet och den visuella kontakten. Möjligheter 
skapas att kunna återupptäcka öns strandlinje. Parken 
är ett av de element som kopplar samman stadsdelen 
med vattnet och lyfter fram det vattennära läget.

rida promenera idrott cyklajogga leka kolonilotterskateboard skridskor torg/ marknad/
gemenskap

rasta 
hund

Programförslag: Planeringsteman
1. Strandparken och grönstrukturen 
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NORRA STÄKSÖNS STRANDPARK
Strandparkens storlek är ca 14 hektar. Parken med sitt 
rika innehåll blir en destination för både de boende i 
området och för resten av invånarna i kommunen.
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NORRA STÄKSÖNS GRÖNA KARAKTÄR
För att förstärka områdets gröna karaktär förstärks befintliga värden så som den 
uppvuxna skogen. Vistelsevärdena ökas ytterligare genom att kompletterande gröna 
värden introduceras. Tillsammans bildar befintliga naturvärden och tillskapade 
värden en ny grönstruktur som skapar Norra Stäksöns identitet.

Områdets signum är en mötesplats och en 
destination för alla. Parken används för både 
vila och aktivitet, vardag som helg. 

Ytor för odling bidrar till social 
sammanhållning, biologisk mångfald och 
möjlighet till en ekologisk livsstil med 
lokalproducerade grödor.

Det lilla privata balkongen ger möjlighet 
till urban odling i liten skala. Blomstrande 
balkonger ger dessutom varierad grönska i 
gaturummet.

Där det är möjligt skapas ett grön halvprivat 
zon för lägenheter på marknivå. Dessa 
markplättar bidrar till gemenskap inom och 
mellan kvarteren. 

Tak kan användas för vegetation och 
kollektiva odlingar inom fastigheten. Dessa 
bidrar både till social gemenskap samt renar 
dagvatten för en grönare stadsdel.

Radhusen och småhusen med sina egna 
privata trädgårdar bidrar till en annan typ av 
grönska i området och därmed till biologisk 
mångfald.

Prunkande planteringar av olika slag på 
offentliga platser bidrar till en grön stadsbild 
och till områdets trädgårdsfokus. De blir 
element som utgör naturliga mötesplatser och 
smyckar gator och torg.  

Befintliga uppvuxna träd och skogspartier  
etar sig in mellan husen och skapar viktiga 
gröna kopplingar i området. Dessa kopplingar 
fungerar också som vägvisare ut till 
skogsområden. 

Standparken innehåller även offentliga platser 
för sport och rörelse för både barn och vuxna. 
Dessa platser blir även dragare för besökare 
till området.

Skog

Koloniträdgårdar

Balkonger

Strandparken

Trädgårdar

Offentliga planteringar

Täppan

Idrott och aktiviteter

Gröna tak
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För att undvika att en ny stadsdel på Norra Stäksön 
blir en isolerad enklav krävs goda kopplingar till 
fastlandet och framför allt till Kungsängens tätort. 
Det ska vara attraktivt och säkert att röra sig mellan 
Norra Stäksön och andra målpunkter i närområdet 
vare sig man rör sig till fots, med cykel, bil eller 
reser kollektivt. 

DEN GAMLA JÄRNVÄGSBANKEN BLIR 
HUVUDGATA
Den befintliga järnvägsbanken som sträcker sig 
i en mjuk båge genom hela programområdet är 
ett stycke infrastruktur som breddas för att kunna 
omvandlas till områdets huvudgata. Järnvägen drogs 
relativt plant genom den bitvis svåra terrängen och 
lämpar sig därför som områdets huvudgata med en 
längdsektion utan dramatiska lutningar. Historiskt 
har samhällen vuxit upp längst med järnvägen och 
därför är det naturligt att det nya området växer runt 
den gamla järnvägsbankens dragning. 

I huvudgatans båda ändar skapas kopplingspunkter 
till Enköpingsvägen från vilken all angöring sker 
till Norra Stäksön. Två entréer till och från det 
nya området, en östlig och en västlig, anordnas 
där huvudgatan ansluter till Enköpingsvägen.  Det 
är viktigt att dessa anslutningar utformas på ett 
trafiksäkert sätt. Den ökade trafikalstringen för den 
nya stadsdelen beräknas bli 6500 fordon ÅDT för 
ca 2500 bostadsenheter. Två entréer till området 
beräknas vara tillräckligt för att klara de flöden som 

alstras. Fördelningen av trafikmängderna mellan den 
östra och västra anslutningen beräknas vara lika stora. 
Befintlig avfart från E18 vid trafikplats Kungsängen 
beräknas ha tillräcklig kapacitet för den fordonstrafik 
som förväntas angöra den nya stadsdelen på Norra 
Stäksön västerifrån. 

GATUNÄT ANPASSAT EFTER BEFINTLIG 
TOPOGRAFI 
Platsen har en dramatisk topografi som bidrar till 
att skapa en spännande och varierande stadsdel där 
gator och hus hela tiden anpassas till landskapet. 
Lokalgatunätet anpassas så långt det är möjligt 
till den befintliga topografin och linjeföring och 
sträckning av gator blir därmed inte räta vilket 
leder till att siktlinjerna blir kortare och mer 
intima gaturum kan skapas. Förutom att begränsa 
anläggningskostnader för gatunätet skapar en 
topografisk anpassning av bebyggelse och gator 
möjlighet att begränsa ingreppen i naturen samt 
att skapa en stadsdel som upplevs väl inpassad på 
platsen.

Stadsdelens gator bildar ett finmaskigt och väl 
integrerat gatunät. Gatunätet består av en hierarki av 
olika gatutyper beroende på önskad funktion. Vissa 
gator är trafikförande, vissa är gångfartsgator och 
andra är gågator. Utformningen av samtliga gator 
strävar efter att skapa händelserika och rumsligt 
stimulerande gaturum som främjar möten mellan 
människor och uppmuntrar att lämna bilen hemma. 

dubbelriktad huvudgata
med busstrafik

dubbelriktad
lokalgata

parkgata villagata stigar/
kopplingar

 

2. Trafik och gatustruktur
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Busstrafik på Norra Stäksöns huvudgata.
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GATUHIERARKI NORRA STÄKSÖN
Huvudgata

Lokalgator

”Shared-spacegator”

Villagator

Gågator

Stigar

0 50 100 150 200 250

GATUNÄT 
För att skapa intima gaturum med mänsklig skala 
bör överbreda gator undvikas. Gatubredderna på 
Norra Stäksön har därför optimerats och minimerats 
utan att kompromissa med funktionsmåtten. 
Utformningen av gatunätet och av korsningspunkter 
sker med ambitionen att skapa ett tryggt och 
attraktivt gatunät för gående där gång- och 
cykeltrafik är överordnade fordonstrafiken.
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GATUHIERARKI
Integrerat gatunät och terrängsanpassade gator med olika funktioner och mått. 
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HUVUDGATA 
Öns huvudgata följer den gamla 
järvägsbanken.  Huvudgatans sektion 
varierar i bredd och innehåll men är i 
hela sin utsträckning en dubbelriktad 
huvudgata dimensionerad för 
busstrafik. Huvudgatan utsmyckas 
med en trädrad och kantstensparkering 
förekommer där det är möjligt.
Den kommer att få de största 
trafikflödena, både vad gäller 
fordonstrafik som gång- och 
cykeltrafik. Gångbanor dimensioneras 
för detta samt förses med separat 
cykelbana. Huvudgatan dimensioneras 
för busstrafik med normalstor SL-buss 
och körfälten är därför 3,5m breda. 
Gatans totala bredd varierar beroende 
på om bebyggelse placeras på ömse 
sidor om gatan eller endast på en sida 
av gatan.
Sektionen är som smalast vid 
topografiskt svåra passager, främst vid 
anslutningen mot G:a Enköpingsvägen 
i väster. Hastighetsbegränsning är 
30km/h i anslutning till bebyggelse.

DUBBELRIKTAD LOKALGATA
Lokalgatorna dimensioneras med 
dubbelriktade körbanor på vardera 
2,75m bredd och förses med gångbanor 
om 2m på ömse sidor av körbanan. 
Hastighetsbegränsning är även här 
30km/h. Lokalgatorna har i stor 
utsträckning försetts med enkelsidig 
kantstensparkering med trädöron.

VILLAGATOR
Villagatorna tjänar främst till angöring 
för enfamiljeshus och har dubbelriktad 
körbana på totalt 4,5m och gångbana 
på ena sidan. Dessa gator är anpassade 
till topografin med kurvaturer 
som följer naturliga topografiska 
variationer. Hastighetsbegränsningen 
är 30km/h.

SHARED SPACE-GATOR.
“Shared space” är en gata för 
både bilar och gångtrafikanter där 
människan är överordnad bilen. Den 
utformas som en gångfartsgata med 
varierande bredd, normalt 6-8m. 
Motorfordon får framföras på de 
gåendes villkor och endast för angöring 
till bostäder, ej för genomfartstrafik. 
Hastighetsbegränsningen är 10km/h.
Gatan utformas dessutom på ett sätt 
som uppmuntrar till vistelse och med 
fartdämpande markbeläggning.

H
U

V
U

D
G

AT
A

 M
ED

 K
A

N
TS

TE
N

SP
A

RK
ER

IN
G

LO
K

A
LG

AT
A

 M
ED

 K
A

N
TS

TE
N

SP
A

RK
ER

IN
G

LO
K

A
LG

AT
A

 U
TA

N
 K

A
N

TS
TE

N
SP

A
RK

ER
IN

G

V
IL

LA
G

AT
A

PA
RK

G
AT

A
/ “

SH
A

RE
D

 S
PA

C
E”

H
U

V
U

D
G

AT
A

 U
TA

N
 K

A
N

TS
TE

N
SP

A
RK

ER
IN

G

H
U

V
U

D
G

AT
A

 M
ED

 E
N

K
EL

SI
D

IG
 G

C
 B

A
N

A



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

BLANDNING AV HUSTYPER OCH
UPPLÅTELSEFORMER. 

Översiktsplanen upplyser om att i en utveckling 
på Norra Stäksön ska bebyggelsen vara av 
blandad karaktär och innehålla publika funktioner. 
Kommunens ambition för variation och blandning av 
hustyper och upplåtelseformer i etableringen av nya 
stadsdelar finner stöd i nutida forskning och är helt 
i enlighet med dagens stadsbyggnadsteorier. Norra 
Stäksön bygger på en blandning av upplåtelseformer 
och boendetyper inte bara inom samma stadsdel 
utan också inom varje enskilt kvarter. Detta borgar 
för en integrerad och socialt hållbar stadsdel med 
småskalig karaktär. 

Den dramatiska topografin styr gatusträckningar och 
kvartersformer. För att åstadkomma de önskvärda 
blandade och icke rätvinkliga kvarteren är det av stor 
vikt att de också ska vara ekonomisk genomförbara. 
Ett sätt att åstadkomma ekonomisk realiserbara 
kvarter är att utgå från bostadhus med mått som inte 
avviker från marknadens vanligaste typologier. På 
det sättet får man släpp i kvarterens bebyggelse och 
kvarteren kan lättare anpassas till gatornas olika 
vinklar. Planen ger förutsättningar för bostadshus 
med rationella mått och möjliggör för flera olika 
aktörer. 

VARIATION OCH STARK IDENTITET
 
Förutom blandning av upplåtelseformer, täthet och 
närhet har funktionsblandning och integration mellan 
bostäder, arbetsplatser, kommersiell och kommunal 
service stora positiva effekter på stadsdelens 
hållbarhet och människors vällbefinnande. 
Det är denna blandning och den småskalig täthet 
som bidrar till Norra Stäksöns varierade miljö och 
speciella atmosfär. Variation blir en central punkt i 
planeringen av ny bebyggelse på Norra Stäksön. I 
det kommande detaljplansarbetet kommer relevanta 
verktyg att utvecklas för att försäkra sig om variation 
även i höjd, bredd, utformning, material, färg, 
innehåll etc. 

Ön utformas med en genuin omtanke om hur 
människor ska bo och vistas i det nya området. 
Gestaltningen sker med förståelse och respekt för 
övriga bebyggelsen i kommunen samtidigt som 
det är av stor betydelse att karaktären på det nya 
området tillåts spegla sin tid. På Norra Stäksön finns 
det möjlighet att skapa ett område med spännande, 
intressant och respektfullt arkitektur som kommer 
bidra till att väcka uppmärksamhet och att bygga öns 
identitet.

Fyrspännare 
bostadshus 
2-4vån.

Fyrspännare 
hörnbostadshus 
2-4vån.

Trespännare 
bostadshus 
2-4vån.
alt. 
bygggemenskap

Stadsvilla Radhus Parhus Villa Tomter

3. Bebyggelse och kvartersstuktur
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P

DENSITET/ TÄTHET
Även tätheten varierar märkbart i stadsdelen. 
Kvarteren med sina olika bostadstypoer 
utformas olika så att man kan uppnå en tätare 
bebyggelsestruktur närmare huvudgatan och 
en glesare närmast skogsområden. Detta 
uppnås genom att blanda de olika typologier 
och dess relation till obebyggdmark/ grönska i 
olika andelar.

0 50 100 150 200 250
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TÄTT KVARTER HALVTÄTT KVARTER

ÖPPET KVARTER

12m

x m

1

2
3

De oregelbundet formade kvarteren består 
av en sammansättning av olika husvolymer 
av olika karaktär och typ. Genom att bryta 
kvarteren tillåter man att volymerna alltid 
kan förbli rättvinkliga vilket gör dem mer 
rationella och enklare att uppföra. De öppna 
kvarteren medger rörelser genom kvarteren 
och särskiljer sig därmed från helt slutna 
stadskvarter. 

KVARTERSTÄTHET OCH BLANDNING AV UPPLÅTELSEFORMER
Exempel på blanding av olika typologier och upplåtelseformer inom olika kvarter.

HALV ÖPPET KVARTER
Villor kan uppstå i samma kvarter
som flerbostadhus och radhus. Viktigt är att 
bebyggelsen då är av liknande skala.

De tätaste kvarteren finns runt områdets torg och 
längs med huvudgatan. Här är också bebyggelsen 
som högst med bostadshus med upp till 4 vån.

Kvarterens form är fortfarande sammanhållna men 
större passager och släpp i bebyggelsen tillåts. Här 
varierar byggnadshöjderna från 2-4 vån.

De mest öppna kvarteren är ganska uppbrutna och har 
stor andel obebyggd mark. Bebyggelsen står fortfarande i 
gatuliv vilket skapar stadsmässighet.

P

P

KVARTERSTRUKTUR 
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arbeta handelsträdgård restaurang skolakafé’ handel mötesplatsmatvarubutik service strandsmåbåts-
hamn

 

KOMMERSIELL SERVICE
Områdets kommersiella verksamheter koncentreras 
framför allt på huvudgatan som löper igenom hela 
stadsdelen och vid det stadsdelstorg som planeras 
i stadsdelens mitt. Torgets placering i mitten av 
stadsdelen och i anslutning till huvudgatan och 
strandparken ger de bästa förutsättningarna för 
stora flöden av människor. Angöringen till de 
kommersiella etableringarna på torget och längs 
huvudgatan är enkel oavsett om man kommer 
med bil, buss, går eller cyklar. På torget finns en 
större livsmedelsbutik, ett antal mindre småbutiker 
som exempelvis florist och apotek, kanske ett 
systembolag samt ett antal lägen för restauranger 
och kaféer. De soliga lägena vid torget utnyttjas för 
uteserveringar. Längs huvudgatan skapas lägen för 
mindre butiks- och restauranglokaler, exempelvis 
för en cykelverkstad, en frisör, någon restaurang av 
typen pizzeria eller sushi. 

Öns fina sandstrand i strandparkens fond längst i 
norr utgör en annan viktig målpunkt med etablering 
av en småbåtshamn, kiosk/kafé och båtklubb. 
Ytterligare enstaka verksamheter förekommer längs 
med det parkstråk som utgör kopplingen mellan 
stranden och torget. 

En handelsträdgård placeras vid Norra Stäksöns 
östra entré och förstärker områdets trädgårdstema. 
Som boende ska det vara enkelt att satsa på sin 

trädgård/ balkong och som besökare ska man kunna 
köpa en “bit” av parken med sig hem.

KOMMUNAL SERVICE
Bra lekplatser, förskolor och skola i stadsdelen 
är en förutsättning för att attrahera barnfamiljer. 
Strandparken blir en stor resurs för dessa 
verksamheter som därför placeras i anslutning till 
dessa. Områdets skola etableras lättillgängligt och 
centralt i stadsdelen vid torget i skärningspunkten 
mellan huvudgatan och parken. Parken blir således 
en förlängning av skolverksamheten dit platser för 
spontanidrott och bollplaner lokaliseras. Förskolor i 
kommunal och privat regi etableras först och främst 
i lokaler i bottenvåningar i flerfamiljshus. Dessa 
anläggs i anslutning till strandparken och intill övriga 
kringliggande grönområden.

Behov och önskemål om ytterligare offentlig service 
i stadsdelen kommer att utredas vidare i nästa skede. 
Möjliga funktioner kan vara exempelvis ett bibliotek 
eller annan kulturell verksamhet i anslutning till 
torget och högstadieskolan, en hälsovårdscentral 
vid torget eller en sporthall. Äldreboenden 
kan bli aktuella att anlägga inom stadsdelen. 
Trygghetsboenden kan vårdboenden kan anläggas 
centralt i stadsdelen i nära anslutning till torget och 
parken för att erbjuda äldre tillgång till service, liv 
och rörelse.

4. Handel och service 
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1. Områdets centrala torg

2. Områdets båtklubb och strand

3. Verksamhets zon närmast E18

ÖVRIGA FUNKTIONER
I södra delen av programområdet och i anslutning 
till E18 finns ett område lämpat för icke störande 
verksamheter, viss handel och mindre industrier. 
Eventuell handelsetablering bör vara av en sort som 
inte konkurrerar med övrig kommersiell service 
inom stadsdelen. Förutom att en skärmbebyggelse i 
anslutning till E18 bidrar till att utöka bullerskyddet 
i området har verksamheter i denna zon möjlighet 
att förse stadsdelen med en dagbefolkning. 
Introduktionen av en dagbefolkning ger utökat 
underlag till stadsdelens restauranger och kaféer och 
på sikt skapas möjlighet för flera verksamheter att 
etablera sig i framtiden. En funktionsblandad stad 
kan uppstå.

Informationssamhällets framväxt leder till att 
verksamheter blir mindre platsberoende och att 
en ny syn på arbete utvecklas. Allt fler får ihop 
livspusslet genom att exempelvis jobba hemifrån 
eller att hyra enskilda kontorsplatser nära hemmet. 
Norra Stäksöns unika miljö kommer att möjliggöra 
för mer arbete hemifrån. Många av områdets 
fastigheter förses med bokaler och andra utrymmen 
som kan omvandlas till lokaler. Möjligheter skapas 
att bygga små kontorspaviljonger på kvartersgårdar.
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Norra Stäksöns skola ligger i anslutning 
till det centrala torget och strandparken. 
Parken används som en förlängning av 
skolan och innehåller många aktiviteter.
Dessa anläggningar nyttjas på dagen av 
skolan och på kvällen av föreningar och 
andra intresserade i området.Bottenvåningen på byggnaden på 

torgets västra sida innehåller en 
matvarubutik. 

Kommunal service 
planeras längs med 
huvudgatan och i närhet 
till torget.

Längs med gågatan 
som löper parallellt 
med strandparken finns 
enstaka lokaler samt 
bokaler för etablering av 
mindre verksamheter.

Markparkering för 
områdets centrum och 
torget.

Förskola i anslutning 
till parken och dess 
lekplatser

Verksamheter och kommunal 
service i bottenvåningen på 
utvalda byggnader längs med 
huvudgatan.

Byggnader med fasader i söderläge mot 
torget innehåller verksamheter som kan 
nyttja torgets soliga läge. Exempel på 
sådana verksamheter kan vara, kafé och 
restaurang med uteservering etc.
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NORRA STÄKSÖNS CENTRALA TORG
Den nya stadsdelen skapar befolkningsunderlag för 
kommersiell service och handel både inom stadsdelen vid det 
nya torget och i Kungsängen centrum



2 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön - KS 15/0270-4 Godkännande av planprogram - Norra Stäksön : 210119 Reviderat planprogram Norra Stäksön

Längs med gågatan 
som förbinder stranden 
och torget finns några 
lokaler och bokaler för 
etablering av mindre 
verksamheter.

Förskola i anslutning 
till parken och dess 
lekplatser

Dagvattendamm 
och vattenspegel i 
parken. På vintertid en 
skridskobana.

Norra Stäksöns båtklubb med 
småbåthamn för boende och 
besökare.

Restaurang/ Kafé/ Kiosk i anslutning 
till småbåtshamnen och stranden. 
Möjlighet för åretruntverksamhet 
som exempelvis målpunkt på 
vintern för skidskoåkare på 
Mälaren.

Norra Stäksöns sandstrand. En 
destination för stora och små.
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NORRA STÄKSÖNS STRAND OCH BÅTKLUBB
På norra sidan finns öns strand och där etableras verksamheter knutna till båtliv. Det är 
viktigt att det finns verksamheter som kan fungerauder årets alla årstider. 
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strandsmåbåts-
hamn

Friluftslivet är av stor vikt för kommunens profil. 
Det nya området bygger vidare på platsens unika 
tillgångar och friluftsliv och rekreation prioriteras 
i planeringen av den nya stadsdelen. Bevarandet 
av stora delar av den befintliga vegetationen gör 
att Norra Stäksön förblir en destination med höga 
naturvärden. 

Kommunen vill säkra allmänhetens tillgänglighet 
till stränderna och i översiktsplanen anges ett 
kontinuerligt promenadstråk runt hela norra delen 
av ön. Detta stråk kallas för upplevelsepromenaden 
och sträcker sig framför allt längst med öns västra 
kust. Promenadstråket säkrar allmänhetens tillgång 
till vattnet och bjuder invånare och besökare på fina 
naturupplevelser. Promenaden anpassas framför allt 
till topografin men bitvis kan man också gå längs 
med vattenlinjen, på spänger över vattnet eller på 
broar bland trädkronorna.

Ridning och promenader är de främsta aktiviteterna 
på Norra Stäksön idag. Dessa aktiviteter är 
fortfarande viktiga i framtidens Norra Stäksön. En 
anlagd väg särskilt för ridning etableras i området 
och säkrar därmed ridningens framtid i området. 
Ridning bjuder besökarna på ett annorlunda sätt 
att uppleva Norra Stäksön och hästarna blir en del 
på Norra Stäksöns identitet. Ridvägen kommer att 
utvecklas i samarbete med expertis inom ridning och 

redovisas närmare i nästa skede av projektet. 
Ett nätverk av promenadstigar anläggs för att främst 
koppla ihop områdets alla delar och framför allt de 
orörda naturområdena. Stigarna ökar tillgängligheten 
och känslan av närhet till naturen. Visionen för Norra 
Stäksön fokuserar på kontinuerliga promenadstråk 
som inte bara tillgängliggör naturupplevelser 
inom Norra Stäksön utan även kopplar till andra 
friluftsområden i Upplands-Bro kommun.

Båtlivet förstärks genom etableringen av en 
småbåtshamn och båtklubb på öns norra del och i 
anslutning till öns strandpromenad. Småbåtshamnen 
är avsedd för mindre båtar och är försedd med 
en upptagningsramp. En uppställningsplats för 
vinterförvaring av båtarna lokaliseras vid den östra 
entrén där täkten finns idag. 

rida promenera cyklajogga utsiktsplatser natur rasta 
hund

5. Friluftsliv och rekreation
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strandbåtlivdagvattenhanterinng vattendamm/
skidskobana

utsmycknings
element

VATTEN FÖR REKREATION
Närheten till vatten är en stor tillgång som 
identitetsskapande element i området. Det vattennära 
läget och den långa strandlinjen har stor potential 
för rekreation och besitter stora vistelsevärden. 
För att tillskapa kvaliteter för boende och besökare 
måste den bitvis svårtillgängliga kustlinjen göras 
mer tillgänglig. Detta kan göras med trappor ner 
till vattnet vid särskilt branta sluttningar, med stigar 
och spänger som möjliggör promenader längs 
strandkanten samt att platser för upplevelser anläggs 
som målpunkter längs vattenlinjen.

En fin sandstrand etableras i programområdets 
nordligaste del och i nära anslutning till denna 
anläggs en liten småbåtshamn med en kiosk eller 
mindre restaurang. 

Anläggningar med färskvatten för rekreation 
och utsmyckning som exempelvis en fontän 
eller plaskdamm anläggs på stadsdelens torg och 
vid vissa utvalda platser som exempelvis vid 
handelsträdgården vid infarten österifrån. Dessa 
inslag av vatten blir viktiga punkter för möten och 
dragare till öns besökare. 

DAGVATTEN
Förutom närheten till Mälaren och en förstärkt 
koppling och ökad tillgänglighet till den långa 
strandlinjen runt ön kommer synligt vatten vara ett 
återkommande tema i stadsbilden. 

Dagvattenhanteringen ordnas så att fördröjning 
av dagvatten sker till stor del på kvartersmark. 
Dagvatten i gatumiljö hanteras i så stor utsträckning 
som möjligt i öppna system där dagvattenhanteringen 
blir ett positivt inslag i stadsbilden. Fördröjning, 
sedimentering och filtrering av dagvatten i gatumiljön 
kan ske i så kallade ”rain gardens” som förutom 
sin tekniska funktion blir ett vackert, grönt inslag 
som ökar vistelsevärdena i gatumiljön. Öppna 
dagvattenstråk längs gångfartsgator och gågator leds 
genom ett nätverk av smala kanaler och kopplas till 
en huvudkanal i stadsdelens lågpunkt i strandparken 
som leder områdets dagvatten till en vattendamm i 
strandparkens norra del. 

En hållbar och synlig dagvattenhantering bidrar till 
stadsdelens identitet. Vattnets väg genom stadsdelen 
kan bli ett pedagogiskt inslag för de små och en 
frusen dagvattendamm på vintern blir en plats för 
skridskoåkning. Dagvattenkanalen i form av en 
bäck genom strandparken kan bli en plats både för 
rekreation, naturupplevelser och biologisk mångfald.

6. Vatten  
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under gårdnätta
parkeringshus

markparkering på 
kvartersmark

samlad 
markparkering

nedgrävt garagekantstensparkering

PARKERING FÖR BIL
Den nya stadsdelen på Norra Stäksön planeras 
så att de framtida invånarna uppmuntras till att 
välja hållbara transportmedel. Det finns goda 
förutsättningar till att leva här utan bil, god 
infrastruktur för gång och cykel, närhet till lokal 
service kombinerat med utbyggd kollektivtrafik 
och möjlighet till att använda bilpooler. Dessutom 
Norra Stäksöns närhet till pendeltågsstationen i 
Kungsängen och Kallhäll gör att möjligheten ökar 
för de boende att välja hållbara transportmedel 
för arbetspendling inom regionen. En effektiv 
buss-, gång- och cykelkoppling till Kungsängen 
och cykelparkeringar både i Kungsängen och i 
området prioriteras. Tillgången till bilparkering 
ska möta det faktiska behov som bedöms finnas 

för varje boendetyp och för olika storlekar 
på bostäder. I den fortsatta planprocessen ska 
behovsbedömning genomföras för att försäkra sig om 
att parkeringsbehovet för bil tillgodoses.

Boendeparkering för bil förläggs till största 
delen på kvartersmark. Framför allt bör lägen för 
kostnadseffektiva garage i souterräng studeras. 
Platser för större ytparkeringar för boende kan också 
anläggas i stadsdelens utkanter. Kantstensparkeringen 
längs huvud- och lokalgator kan tjäna för såväl 
boende som besökare.
Besöksparkering för såväl den kommersiella servicen 
på torget som till områdets rekreationsområden 
anläggs som markparkering i närheten av dessa 
funktioner.

7. Parkering  

halvt nedgrävda garagekantstensparkering

nedgrävda garage
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halvt nedgrävda garagekantstensparkering

nedgrävda garage

PARKERING FÖR CYKEL
Cykel ska vara ett både säkert och attraktivt 
fordonsval. Förutom god infrastruktur för cykel 
inom stadsdelen och goda kopplingar till det 
regionala cykelnätet görs cykelanvändadet attraktivt 
med goda parkeringsmöjligheter för cykel inom 
bostadskvarteret. Cykelparkeringar för boende bör 
göras väderskyddade, antingen i bottenvåningen 
på flerbostadshus eller på kvartersgårdar. 
Det ska finnas tillräcklig tillgång till publika 
cykelparkeringar i närheten av platser med service och 
rekreationsområden. 

SKALA 1/200
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Riktlinjer för kommande planering

En framtida exploatering skulle innebära ett ökat 
underlag för Kungsängens centrum och därmed 
förbättring på kollektivtrafik och service för 
kommunens alla invånare.

Planprogrammet föreslår att marken inom 
programområdet används för bostadsbebyggelse 
med möjlighet till lokaler i bottenvåningen 
för handel, service, kaféer mm i de centrala 
delarna. Planprogrammet föreslår även att ett 
verksamhetsområde planeras i områdets södra del, 
längs E18. En del av marken inom programområdet 
ska reserveras för kommunal service som 
exempelvis förskola, äldreboende och LSS-boende 
samt en strandpark som en del av grönstrukturen. 
Planen reserverar plats för en dagvattendamm för det 
dagvatten som genereras från hela exploateringen.

Omfattning för den nya bostadsbebyggelsen 
beräknas vara mellan 2500-3000 bostäder. 
Detaljplaneprocessen ska rymma fördjupade 
studier i bebyggelsens karaktär med fokus på 
de utgångspunkter och principer som beskrivits 
i detta program. Detaljplaneprocessen ska 
utveckla dessutom principer för utformning och 
programmering av stadsdelens publika rum som 
gator, torg och parker med utgångspunkt i de förslag 
som presenterats i detta planprogram. 

En handelsutredning samt en utredning om behovet 
av kommunal service genomförs i detaljplaneskedet 
för att kartlägga lämplig omfattning av dessa. 
I samband med en handelsutredning ska även 
möjligheten för etablering av en handelsträdgård på 
områdets sydöstra hörn utredas.

Området kompletteras med en småbåtshamn och en 
båtklubb.
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Genomförande

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

EXPLOATERINGSMÖJLIGHETER
Programområdet bedöms kunna inrymma ca 2500-
3000 bostäder samt publika lokaler för lokal service, 
kommersiell och kommunal.

TIDER
Detaljplaneläggning av området beräknas att 
påbörjas under 2021.

UTBYGGNAD
Området kommer att byggas ut i etapper.

PLANFÖRFARANDE
Detaljplanearbetet kommer bedrivas med normalt 
förfarande.

KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR INOM 
PROGRAMOMRÅDET
För utbyggnaden av Norra Stäksön krävs nya gator 
samt två anslutningar av det lokala gatunätet till 
Enköpingsvägen. I området planeras anläggas 
en stadsdelspark. I området behövs dessutom 
kommunal service såsom förskolor, en skola, 
äldreboenden och LSS-boenden. Kommunen 

och exploatörerna ska gemensamt verka för att 
erforderlig mark avsätts för offentliga lokaler, 
förskolor, skolor m.m.
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ÖVERSIKTLIG KONSEKVENSANALYS

EKOLOGISKA KONSEKVENSER:

En exploatering ger möjlighet för fler personer att 
utnyttja naturområdet som i dagsläget är i princip 
otillgängligt för de flesta. En negativ konsekvens 
är att ett idag närmast orört område byggs ut. 
Området som det ser ut idag har möjlighet att öka 
sin artrikedom genom att befintlig natur förädlas 
och kolonilotter och trädgårdar tillkommer vid en 
pontentiell utbyggnd av området.

EKONOMISKA OCH SOCIALA 
KONSEKVENSER:

En utbyggnad ger möjlighet att knyta Kungsängen 
och Kallhäll närmare varandra. Det ger också en 
möjlighet att utveckla tätorten genom att erbjuda 
goda boendemiljöer och tillgängliggöra ett attraktivt 
område i kommunen. Utbyggnaden av det nya 
området, ger också möjlighet att bättre koppla ihop 
kommunens friluftsområden med rekreationsstigar i 
sammanhängande stråk.

En risk är att området i hög grad blir bilburet och en 
utbyggnad skulle kunna leda till att Kungsängens 
centrum på sikt tappar i betydelse. Samtidigt ger fler 
invånare förutsättningar för utvecklad kollektivtrafik 

och det skulle också kunna ge ekonomisk möjlighet 
att bygga ut trafikplats Kungsängen. Ökad trafik 
skulle å andra sidan också ge ökad bullerproblematik 
och påverka trafikplatsen i Kungsängen och 
på anslutande vägar (Enköpingsvägen och 
Kungsvägen), dessutom leder anläggningarna till 
avskrivningskostnader som måste beaktas.

Det nya området skulle möjliggöra för att nya 
arbetstillfällen skapas inom skola, omsorg, handel, 
kontor och andra verksamheter. Samtidigt ger det 
givetvis ökade omkostnader för skola och omsorg 
hos kommunen, men står i relation till ökade 
skatteintäkter. Fler invånare ger förutsättningar 
för utvecklad service, större kulturutbud och fler 
aktiviteter för kommunen i stort.

JÄMFÖRELSE MED NOLLALTERNATIV:

I ett alternativ där området inte byggs ut alls kommer 
området sannolikt bevaras som i dagsläget. De 
naturvärden som finns lämnas orörda men också 
utan någon särskild skötsel och utan att något görs 
för att underlätta tillgängligheten till området. Den 
markbehandlingsverksamhet som finns kan ha 
möjlighet att breda ut sig. Nollalternativert ger ingen 
utökning av service och tillför inga nya verksamheter 
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eftersom det inte tillkommer några nya invånare i 
området.

JÄMFÖRELSE MED ALTERNATIVA 
UTBYGGNADSSCENARIER:
En alternativ bebyggelse som förhåller sig till ett 
strandskydd på 300 meter skulle sannolikt vara 
svår att få bäring till för byggnation av bostäder. 
Om ett sådant område ändå skulle tänkas för att få 
ett möjligt scenario att jämföra med så kommer all 
form av service, både kommersiell och offentlig, 
ha svårare att etablera sig, då den totala kostnaden 
sannolikt kommer att bli högre per kvadratmeter. 
I ett sådant scenario är det också mindre sannolikt 
att butiker kommer att etablera sig och en busslinje 
kommer att ha svårare att trafikera området. Om 
området ska byggas ut med 300 meters strandskydd 
skulle det sannolikt vara mer gångbart att göra 
området till ett industriområde. Naturpåverkan med 
detta scenario skulle förmodligen i många delar vara 
större än med ett bostadsområde med ett strandskydd 
på 100 meter. 

I ett nästa steg, i samband med att detaljplanen 
tas fram, skulle man undersöka närmare följande 
punkter och ta fram relevanta utredningar.
•  Ledningskoll (Exploatören betalar ev. flytt)
•  Genomförandekostnader, översiktlig 

exploateringskalkyl samt bedömning av. 
driftskostnader
•  Relationen mellan det nya området och 
Kungsängens centrum samt Järfälla.
• Beskrivning av historien på ön och bedömning av 
fornlämningar, hur inkorporeras de vidare i området.
• Uppdaterad trafikutredning inklusive 
konsekvensanalys
• Dagvatten och MKN, inklusive påverkan på 
ESKO-område
• Ställningstagande till småbåtshamn
• Bullerutredning
• Geologisk utredning
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västra anslutningen

TPL 
Kungsängen

6500 ÅDT

östra anslutningen

50%

80%
mot Stockholm

15% 
mot Kungsäng-
ens centrum och 
Bro
5%
mot Enköping

50%

ANSLUTNING TILL NYTT BOSTADSOMRÅDE
VÄSTRA KORSNINGEN

Förutsättningar för utformningen:

- hastigheten sänks till 50km/t

- bra belysning

- övergångsställe över Enköpingsvägen

- utformningen ej anpassad till pelare under E18- bron

-Elstolpar behövs flyttas

ANSLUTNING TILL NYTT BO-
STADSOMRÅDE
ÖSTRA KORSNINGEN

Förutsättningar för utformningen:

-hastigheten blir 70km/t

-separata vänstersväng körfält från         
Enköpingsvägen

-gångpassage över Enköpingsvägen
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Detaljplan Program för Norra Stäksön   Samrådsredogörelse del 1 

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 22 januari 2014, §1 Tillväxtchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till 
planprogram för Norra Stäksön. enligt PBL 2010:900. 

Planens syfte och huvuddrag 
Programmet utreder möjligheten att utveckla programområdet Norra Stäksön till en ny levande 
stadsdel.  

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2015 § 88 att sända ut förslag till planprogram för Norra 
Stäksön för samråd. 

Programförslaget var under tiden 10 juli och 15 september 2015 utsänt för samråd och skickades till 
berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt på kommunens webbplats. 
Samrådet annonserades i Upplands-Bro bladet och i Mitt i Upplands-Bro. 

Samrådsmöte hölls den 25 augusti i kommunhuset i Kungsängen. Cirka 20 personer deltog.  
 

Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till planprogram har 26 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa 
inkom 6 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 160408 

2 Försvarsmakten     inkom 150915 

3 Sjöfartsverket     inkom 150828 

4 Lantmäteriet    inkom 150910 

5 Trafikverket Region Stockholm    inkom 150915 

Kommunala nämnder 
6 Socialnämnden     inkom 150925 

7 Utbildningsnämnden     inkom 150824 

8 Bygg- och miljönämnden     inkom 151104 

9 Kultur- och fritidsnämnden     inkom 150918 

10 Tekniska nämnden     inkom 151103 

Övriga remissinstanser 
11 Vattenfall Eldistribution AB     inkom 150826 

12 Svenska kraftnät     inkom 150817 

13 Stocholms läns museum     inkom 150818 

14 Kommunalförbundet Norrvatten     inkom 150727 

15 Stockholm-Näs Hembygdsförening     inkom 151006 
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16 Skanova     inkom 150810 

17 Skogsstyrelsen Stockholms-Gotlands distrikt    inkom 150915 

18 E.ON Elnät Stockholm AB     inkom 150916 

19 E.ON Värme AB     inkom 150907 

20 Naturskyddsföreningen Upplands-Bro     inkom 150914 

21 Brandkåren Attunda     inkom 150915 

22 Trafikförvaltningen SLL    inkom 150914. 
23 Centerpartiet Upplands-Bro    inkom 150915. 
24 Upplands-Bro villaägarförening    inkom 151005 

Fastighetsägare 

Privatpersoner och övriga 

25 Privatperson 1       inkom 150907 

26 Privatperson 2       inkom 150914 

 

Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Norra Stäksön. 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 Planavdelningens kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län        inkom 160408  

 

 

Sammanfattande bedömning 

1.1 Länsstyrelsen är angelägna om att det byggs bostäder men norra Stäksön är ett riksintresse för 
Mälaren. Riksintresset ska inte hindra tätortsutvidgning. Kommunen behöver utveckla att det är 
tätortsutvidgning så att det inte är ett brott mot 4 kap 1§ andra stycket Miljöbalken eller 
anpassas så att det överensstämmer med riksintresset.  

1.2 En utbyggnad förutsätter att strandskyddet kan upphävas. Förslaget behöver utvecklas för att 
visa att kriterierna för att upphäva strandskyddet är uppfyllda. Vidare behöver förslaget 
bearbetas avseende lokaliseringen av bebyggelsen så att det beaktar strandskyddet i enlighet 
med Länsstyrelsens synpunkter nedan. Om förslaget antas i nuvarande form kan Länsstyrelsen 
komma att upphäva planen.  
 

Översiktligt sammanhang 

1.3 ÖP antogs 2011 och är utformad för att stödja kommunen i rollen som tillväxtkommun i den 
kraftigt expanderande Stockholmsregionen. 
ÖP redovisar både ”utbyggnadsområden” och ”utredningsområden”. Utbyggnadsområdena har 
av kommunen redan bedömts som lämpliga och avvägningar mellan olika intressen ska kunna 
inrymmas i kommande detaljplanering. För utredningsområdena har inte planeringen kommit 
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lika långt och någon lämplighetsbedömning har inte gjorts inom ramen för 
översiktsplaneringen.  
Slutsatsen i ÖP är att de utpekade utbyggnadsområdena i Bro och Kungsängen möjliggör en 
planberedskap som väl täcker de regionala förväntningarna. 
Programområdet utgör ett utredningsområde. Det ligger utanför den tätortsavgränsning som 
gjorts för Kungsängen. Enligt ÖP ska eventuell planläggning föregås av en FÖP eller ett 
detaljplaneprogram som redovisar flera olika utbyggnadsscenarier med olika stor exploatering i 
relation till nödvändiga investeringar i form av infrastruktur och kommunal service. 
 

Prövningsgrunder enligt 11.kap 10§ PBL 
 
Länsstyrelsen har följande synpunkter på de områden som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 
kap. 10 § PBL 
 
Riksintresse – Mälaren med öar och strandområden 

1.4 Planområdet ingår i sin helhet i riksintresset Mälaren med öar och strandområden som skyddas 
genom de särskilda hushållningsbestämmelserna i 4 kap 1 och 2 §§ MB. Bestämmelserna 
innebär att områdets natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas av exploateringsföretag 
och att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid en bedömning av 
exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön. Bestämmelserna utgör emellertid inte hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Länsstyrelsen saknar ett resonemang i programförslaget kring föreslagen exploatering i relation 
till riksintresset Mälaren med öar och strandområden. 
 
Mellankommunal samordning 

1.5 Idag är norra Stäksön ett väl avskilt, oexploaterat område som nyttjas för rekreation och 
friluftsliv av boende i både Upplands-Bro och Järfälla kommun.  
Länsstyrelsen kan inte se att kommunen i programförslaget visat att en exploatering av norra 
Stäksön skulle utgöra en sådan utveckling av den befintliga tätorten att undantaget är 
tillämpligt. 
 
Miljökvalitetsnormer och dagvattenhantering 

1.6 Av 2 kap. 10 § PBL följer att MKN ska följas vid planläggning. Bestämmelsen innebär att 
planering ska göras på ett sådant sätt att möjligheterna att uppfylla MKN underlättas.  
Berörda vattenförekomster, Mälaren-Görväln och Mälaren-Skarven, och MKN för dessa bör 
redovisas i det fortsatta planarbetet.  
Inför ett kommande planskede bör kommunen ta ett helhetsgrepp på dagvattenhanteringen och 
planera för ett omhändertagande av mängderna dagvatten som uppstår till följd av att området 
planläggs samt även planera för hur dagvattnet ska renas.  
Det är positivt att kommunen planerar att avsätta mark för större anläggningar såsom en 
dagvattendamm. Dock behöver förutsättningarna för att omhänderta dagvatten lokalt belysas 
utifrån geotekniska förhållanden. Konsekvenserna i samband med ett framtida förändrat klimat 
bör därför också belysas. 
 
Strandskydd 
Bebyggelse inom strandskydd 

1.7 Länsstyrelsen fattade under 2014 nya beslut om det utvidgade strandskyddets omfattning i 
länets kommuner. Inom programområdet gäller fortsatt utvidgat strandskydd inom 300 meter 
från strandlinjen. Länsstyrelsens beslut för Upplands-Bro har dock överklagats till regeringen 
och är inte slutgiltigt avgjort.  
Programförslaget redovisar en ny planerad bebyggelse som till stor del berör zonen 100-300 
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meter från strandlinjen, både på östra och västra sidan av norra Stäksön. För att 
programförslaget ska vara genomförbart krävs därför att Länsstyrelsens beslut om utvidgat 
strandskydd ändras eller att strandskyddet upphävs inom stora delar av programområdet. 
Strandskyddet kan upphävas i samband med detaljplanering om det finns särskilda skäl (7 kap 
18 c-d§§ MB) Intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen ska också 
väga tyngre än strandskyddsintresset (4 kap 17 § PBL). Programförslaget saknar idag en 
redovisning av inom vilka områden som kommunen avser upphäva strandskyddet samt enligt 
vilket/vilka särskilda skäl. 
Om kommunen avser tillämpa särskilt skäl att området behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området förutsätter det att det inte 
är möjligt, eller i varje fall inte rimligt, att tillgodose det allmänna intresset utanför 
strandskyddat område. Kommunen behöver visa att så är fallet. 
Programförslaget medför att en stor del orörd naturmark tas i anspråk för bebyggelse. Även om 
marken delvis är topografiskt svårtillgänglig ur ett allemansrättsligt perspektiv finns det stora 
biologiska värden inom området, exempelvis häckande fiskgjuse utmed öns västra strand. 
Fågeln kräver normalt ett skyddsavstånd på 500 meter men utbyggnadsförslaget redovisar 
bebyggelse mycket närmare än så 
Om kommunen avser att driva programförslaget vidare behöver bebyggelseförslaget arbetas om 
med hänsyn tagen till ovan angivna värden. Planerad bebyggelse bör i första hand förläggas 
utanför strandskyddat område. I den mån strandskyddat område ändå berörs ska en redovisning 
göras inom vilka områden strandskyddet avses upphävas samt med stöd av vilket/vilka särskilda 
skäl. 
 
Småbåtshamn och badstrand 

1.8 I programmet föreslås att en småbåtsstrand och en badstrand anläggs i nordvästra delen av 
området. Båda åtgärderna kräver dispens från strandskyddsbestämmelserna, alternativt att 
strandskyddet kan upphävas inom aktuellt område.  
Stränderna och vattnet utanför norra Stäksön är dessutom klassat ”särskilt värdefullt vatten” och 
”värdefullt vatten” av Fiskeriverket och Naturvårdsverket, samt som ESKO-område (Ekologiskt 
särskilt känsligt område) Hur miljöpåverkan kan hanteras behöver beskrivas i det vidare arbetet. 
Om anläggandet av en småbåtshamn blir aktuellt bör kommunen ha en plan för lämpliga lägen 
för småbåtshamnar som omfattar hela kommunen. 
Programmets förslag om en badstrand vid norra udden innebär sannolikt att stranden måste 
anläggas aktivt om det är mjukbotten. Det blir ett stort ingrepp i vatten- och strandmiljön. Mot 
bakgrund av ovanstående kan det vara svårt att tillämpa något av de särskilda skäl som krävs för 
att medge dispens alternativt upphävande av strandskyddet för anläggande av småbåtshamn 
respektive badplats. 
 
Hälsa och säkerhet 
Närhet till transportled för farligt gods 

1.9 I planprogrammet framgår att det ska finnas ”tillräckliga skyddsavstånd” mellan bebyggelsen 
och E18, som utgör en primär transportled för farligt gods. Länsstyrelsen vill förtydliga att det 
bör vara 75 meter till markanvändning för exempelvis bostäder, skola och centrum. För 
bebyggelse närmare behöver en särskild riskutredning tas fram. 
 
Översvämningsrisk och geotekniska förhållanden 

1.10 Enligt Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid 
Mälaren bör sammanhållen bebyggelse av betydande vikt placeras över nivån +2,7 meter 
(höjdsystem RH2000)  
Länsstyrelse anser vidare att kommunen behöver beakta att de geotekniska förhållandena och 
markstabiliteten kan komma att påverkas av ett förändrat klimat med bland annat ökad 
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nederbörd och högre temperaturer. 
 

Rådgivande synpunkter 

 

Utöver synpunkter avseende de statliga ingripandegrunderna ska Länsstyrelsen särskilt lämna 
rådgivande synpunkter om tillämpningen kring 2 kap PBL 
 

Kulturmiljö 

1.11 Norra Stäksön är inte av riksintresse för kulturmiljövården, men tillhör en helhet av lokalt 
intresse för kulturmiljövården. Långvarig markhävd har lämnat efter sig ett landskapsstråk på 
norra Stäksön, som kommer att förändras markant av föreslagen exploateringsnivå.  
Programmet saknar dock en närmare redovisning av vilka kulturvärden som finns i området och 
hur de är tänkta att omhändertas och integreras. Inför eventuellt fortsatt planarbete bör områdets 
kulturvärden och konsekvensbeskrivningar tas fram för att kunna uppfylla de allmänna kraven i 
PBL om hänsyn till natur- och kulturvärden på platsen. 
Länsstyrelsen rekommenderar även att en antikvarisk konsekvensanalys tas fram. 

Fornlämningar 

1.12 Inom planområdet finns två kända fornlämningar. Det är sannolikt att det finns ytterligare 
fornlämningar, som inte är kända. Inom området kommer det därför att krävas en arkeologisk 
utredning inför det fortsatta planarbetet för att fastslå om oregistrerade fornlämningar finns. 
Utgångspunkten i planarbetet bör vara bevara fornlämningarna med tillämpliga skyddsområden. 

Naturvärden m.m. 

1.13 Lövskogen på Strömsängsudd har mycket höga naturvärden och är utpekad som nyckelbiotop 
av Skogsstyrelsen, en miljö för rödlistade arter, samt som skyddsvärd trädmiljö i Länsstyrelsens 
inventering av skyddsvärda träd. Ett antal grova lövträd i området har bedömts vara 
skyddsvärda så kallade jätteträd, med en stamdiameter på mer än 1 meter.  
Utöver detta område finns ytterligare ett område med skyddsvärda träd. Det gäller ett skogsbryn 
nära den gamla banvallen. Här finns en grov ek som är inmätt i samband med Länsstyrelsens 
inventering av jätteträd. Detta område bör också bevaras för att skapa ett spridningssamband.  

Brukningsvärd jordbruksmark 

1.14 Åkermarken på norra Stäksön utgörs av klass 3 enligt åkermarksgraderingen, det vill säga 
medelbördighet för länet. Länsstyrelsen saknar kommunens övervägande utifrån reglerna i 
3kap. 4§ MB om att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för att tillgodose ett 
väsentligt samhällsintresse. 
I programmet refererar kommunen till åkermarken som ”övergiven” viket inte stämmer. De ca 
20 hektaren åkermark brukas aktivt. 

Trafik 

1.15 Gällande trafiklösningar hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande. 
 

Behovsbedömning 

1.16 Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan och att en MKB ska upprättas.  
Särskilt viktiga frågor att belysa är påverkan på riksintresset Mälaren samt strandskyddet. 
Länsstyrelsen vill också tillägga att alternativa utbyggnadsförslag inom programområdet 
behöver utredas och att MKB:n även ska redovisa det så kallade ”nollalternativet”. 
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Kommentar 

1.1 Sedan planprogrammet var ute för samråd har tätortsgränsen ändrats och norra Stäksön 
ingår nu i tätorten. Detta har även förtydligats i det samrådsförslag som finns framtaget för 
fördjupad översiktsplan för Kungsängen. 

1.2 Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd är överklagat av kommunen och inväntar 
beslut i regeringsrätten. Förslaget håller sig nästan helt utanför zonen 100 meter från 
stranden. 

1.3 Kommunens bedömning att orådet är lämpligt för bebyggelse har utvecklats både i detta 
planprogram och i FÖP Landsbygd och förslag till FÖP Kungsängen. 

1.4 Se kommentaren 1.1. I kommande planförslag finns ändå möjlighet att ytterligare förtydliga 
kommunens ställningstagande. 

1.5 Järfälla har inte yttrat sig över planprogrammet. I kommande detaljplanering är det 
angeläget att inhämta Järfälla kommuns synpunkter, även innan plansamrådet. 

1.6 I kommande detaljplanearbete kommer dagvattenhanteringen i området att studeras närmare. 

1.7 I det reviderade programförslaget har vissa justeringar gjorts med hänsyn till de naturvärden 
som finns. I ett kommande planarbete kommer detta att utvecklas ytterligare. Länsstyrelsens 
beslut om utvidgat strandskydd är överklagat av kommunen och inväntar beslut i 
regeringsrätten. Förslaget håller sig nästan helt utanför zonen 100 meter från stranden. 

1.8 I kommande planarbete kommer inriktningen för badstrand och småbåtshamn och dess 
förhållande till strandskyddet utvecklas. 

1.9 I kommande planarbete kommer det att förtydligas hur nära bebyggelsen hamnar E18. I den 
mån det behövs kommer risker avseende närhet till E18 att utredas. 

1.10 I programförslaget föreslås inte någon bebyggelse i område som riskerar översvämmas. De 
geotekniska förhållandena kommer att studeras vidare i kommande planarbete. 

1.11 Kulturmiljöfrågan kommer att studeras vidare i kommande planarbete. 

1.12 Fornlämningar studeras vidare i kommande planarbete. 

1.13 Naturvärdena i området har studerats ytterligare och planprogrammet har reviderats med 
resultat från denna naturinventering. 

1.14 Den mark som idag är jordbruksmark föreslås bli ett parkstråk. Sålunda kommer inte 
jordbruksmark tas i anspråk på ett sådant sätt att den blir obrukbar i framtiden. 

1.15 Se kommentarer till Trafikverkets yttrande 

1.16 En avgränsning av MKB görs i kommande planarbete 
 

2  Försvarsmakten           inkom 150915 

2.1 Försvarsmakten har inget att erinra i detta skede. 
 

3 Sjöfartsverket           inkom 150828  

3.1 Sjöfartsverket har inget att erinra i detta skede. Har dock en övrig synpunkt att vid planering av 
ljuspunkter ska hänsyn tas så att dessa inte bländar sjöfarande eller påverkar andra ljuspunkter 
som är avsedda för sjöfartens säkra navigation.  

Kommentar 
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3.1 Någon ljuspunkt är inte aktuell i området. 
 

4 Lantmäteriet           inkom 150910  

Lantmäteriet har ingen erinran i detta skede.  
 

5 Trafikverket Region Stockholm       inkom 150915  

5.1 E 18 är ett riksintresse för kommunikationsanläggningar påpekar Trafikverket. 

5.2 Längs motorväg är det minsta byggnadsfria området 35 m från vägbanekant och detta måste tas 
hänsyn till i en kommande detaljplaneprocessen. 

5.3 Som framgår av programmet är området närmast E 18 bullerpåverkat och därmed olämplig för 
bostadsändamål menar Trafikverket.  

5.4 Trafikverket har synpunkter på PM Trafik av Tyréns (2014-08-25) som har tagits fram till 
Programmet. I analysen redovisas trafikdata från 2003. Den borde utgå från färskare data. 
Trafikverket konstaterar att trafik alstrat från verksamhetsområdet längs E 18 inte ingår. 

5.5 Trafikverkets uppfattning är att antal resor som antas ske med bil är lågt räknat. I 
resvaneundersökningen från 2006 var andelen 60 %. Här har det räknats med 27 %. 6500 ÅDT 
blir ett lågscenario, inte ett ”medelscenario” enligt Trafikverkets uppfattning. 

5.6 Trafikplats Kungsängen är inte fullständig. I analysen har det utgåtts ifrån att den är fullt 
utbyggd. Några beslut om detta finns inte och projektet finns inte med i den nationella planen. I 
analysen borde som ett alternativ också analyserats scenariot att Trafikplats Kungsängen inte är 
fullt utbyggd. 

5.7 Dagens fördelning är att 65 % av trafikflödet går via Kallhälls trafikplats och 35% via 
Kungsängens trafikplats. 

5.8 Eftersom kapacitetsanalyser görs för högtrafiktimmarna är det bra att utgå från VVMD, 
veckodagar och inte ÅDT, alla dagar menar Trafikverket.  

5.9 Trafikverket har synpunkter gällande den västra och östra anslutningen till Enköpingsvägen. 
Den västra anslutningen förefaller illustreras där kommunen är väghållare. Det östra 
anslutningen illustreras där Trafikverket är väghållare. Belastningsgraden vid ett separat 
vänstersvängsfält är inte redovisad i trafik PM. 

5.10 Det kan vara lämpligt att se över väghållarskapsfrågan när utbyggnaden av Norra Stäksön blir 
aktuell menar Trafikverket. Om kommunen tar över väghållarskapet är anslutningarnas 
utformning endast en kommunal fråga. 

 

Kommentar 

5.1 -  

5.2 Någon bebyggelse närmast motorvägen föreslås inte. 

5.3 Den bostadsbebyggelse som planeras ligger långt från E18. Dock bör frågan utredas under 
planarbetet. 

5.4 Planprogrammet har reviderats utifrån att andra trafikutredningar har tagits fram. Dock 
måste frågan studeras vidare. 

5.5 Se ovan 

5.6 Se ovan 

5.7 - 
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5.8 - 

5.9 Den detaljerade utformningen at anslutningarna kommer studeras i det kommande 
planarbetet. 

5.10 En diskussion om väghållarskapet kan bli aktuell i framtiden. 

 

Kommunala nämnder 
6 Socialnämnden          inkom 150925 

6.1 Socialnämnden är positiv till detaljplaneprogrammet och anser att den föreslagna nya stadsdelen 
är intressant för lokalisering av Socialnämndens verksamheter. Trots att Norra Stäksön saknar 
närhet till pendeltågsstationen i Kungsängen anser Socialnämnden att kollektivtrafik genom 
busstrafik kan underlätta pendling för personer samt anhöriga till och från ön. Socialnämnden 
ställer sig positivt till att etablera LSS- och äldreboende på Norra Stäksön som föreslås i 
detaljplaneprogrammet. Upplands-Bro Kommun är en kommun med ett växande invånarantal 
och det finns ett behov att bygga ytterligare boenden i etapper. 

6.2 Socialnämnden menar att det bör framkomma i detaljplanen att både LSS-boenden samt 
bostäder för äldre kan vara friliggande men också integrerade i hyreshus. Socialnämnden ser det 
även som självklart att den planerade stadsdelsparken och övriga gröna ytor tillgänglighets 
anpassas. 

Kommentar 

6.1 I kommande planarbete kommer Socialkontoret kunna bidra med värdefull information om 
behovet av LSS-bostäder och alrdreboenden.  

6.2 - 

7 Utbildningsnämnden         inkom 150824 

7.1 Utbildningsnämnden har inga specifika invändningar mot förslaget till planprogram. Nämnden 
vill i ett tidigt skede vara med och planera uppförandet av förskolor och skola. Utbildnings-
nämnden ser gärna att lokalytorna för förskolor och skola är anpassningsbara samt att extra 
markutrymme planeras för framtida behov. 

7.2 Utbyggd kollektivtrafik som beskrivs i planprogrammet är önskvärt samt att säkra och belysta 
gång- och cykelvägar anläggs är angeläget utifrån ett barn- och elevperspektiv menar nämnden. 

Kommentar 

7.1 I kommande planarbete kommer behovet av förskola och skola beaktas  

7.2 En självklar utgångspunkt för arbetet är att verka för att buss ska trafikera området och att 
det ska var välförsett med gång- och cykelvägar. 
 

8 Bygg- och miljönämnden         inkom 151104 

Bygg- och miljönämnden yttrar sig i egenskap av lokal tillsynsmyndighet. Nämnden överlämnar 
som eget yttrande bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse 

8.1 Det behöver säkerställas att en planläggning inte medför ett överskridande av 
miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten Mälaren-Skarven 

8.2 Bygg- och miljöavdelningen befarar att bullernivån inom delar av norra Stäksön riskerar att 
överstiga gällande riktvärden. De påpekar också att det finns andra bullerkällor än E18, 
nämligen Livgardet och Arlanda. 
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8.3 Inför planskedet behöver den gamla banvallen som löper genom ön undersökas med avseende 
på föroreingar. 

8.4 Bygg- och miljöavdelningen konstaterar att det finns brister i kartmaterialet som redovisas i 
programhandlingen. 

8.5 Norra Stäksöns grunda strandområden är klassade som ESKO-områden. Bygg- och 
miljöavdelningen påpekar att det behöver säkerställas att dagvattenhantering och småbåtshamn 
inte medför risk för människors hälsa eller miljö. 

8.6 Bygg- och miljöavdelningen framhåller vikten av att en eventuell småbåtshamn utformas med 
stor hänsyn till miljön. Småbåtshamnar bör i allmänhet vara öppna och inte inskränka på 
allmänhetens tillträde till stranden. Den ska också erbjuda möjlighet till tömning av båtlatrin 
och det måste finnas ett system för hantering av avfall. 

8.7 Bygg- och miljönämnden påminner om att bergvärmelösningar kräver stora tomter 

Kommentar 

8.1 I kommande planarbetet kommer dagvattenhanteringen i området att studeras närmare. (Se 
även 1.6) 

8.2 I det kommande planarbetet bör bullersituationen studeras ytterligare. 

8.3 I det kommande planarbetet kommer frågan utredas närmare 

8.4 Inför det kommande planarbetet upprättas en grundkarta. 

8.5 Frågan kommer utredas i kommande planarbete. 

8.6 Utformning och upplägg för småbåtshamnen studeras vidare i kommande planarbete. (Se 
även 1:8) 

8.7 Synpunkten noteras 
  

9 Kultur- och fritidsnämnden         inkom 150918 

Kultur -och fritidskontoret har inga invändningar mot programförslaget under förutsättning att 
hänsyn tas till följande punkter. 

9.1 Fornlämningsinventering och utredningsgrävningar genomförs. Fornlämningstätheten i övriga 
delar av kommunen är mycket stor och sannolikheten är hög att det inom programområdet finns 
fler lämningar utöver de som finns med i materialet eller redovisas i Riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister. 

9.2 De höga naturvärdena säkras genom en varsam exploatering. 

9.3 Kultur- och fritidskontoret är delaktigt i den fortsatta planeringen av den kommunala servicen 
inom kultur- och fritidsområdet. En framtida exploatering behöver ske med respekt för 
befintliga natur-och kulturvärden och med ökad tillgänglighet till rekreations- och 
friluftsområde. 

Kommentar 

9.1 Fornlämningar studeras vidare i kommande planarbete (Se även 1:12) 

9.2 Området anpassas så att den natur som har högst värde kan sparas. 

9.3 Kultur- och fritidskontorets synpunkter kommer att beaktas i kommande planarbete. Det är 
viktigt att kontoret är involverat i kommande arbete. 
 

10 Tekniska nämnden          inkom 151103 
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Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tillväxtkontorets förslag till remissyttrande samt med 
redaktionella ändringar. 

10.1 Tekniska nämnden menar att det är en ambition att så många som möjligt av kommunens 
medborgare ska kunna åka kollektivt och vill därför att en alternativ dragning av bussgatan 
studeras. Vidare påpekar man vikten av bra gång- och cykelstråk 

10.2 Tekniska nämnden uppmärksammar att det på många gator är branta lutningar och påpekar att 
detta är förknippat med förhöjd olycksrisk och att det är viktigt att vägar är framkomliga för 
exempelvis utryckningsfordon och sopbil, även vid halt väglag. 

10.3 Tekniska nämnden påpekar också att den kuperade terrängen gör att det är en extra stor 
utmaning att tillgänglighetsanpassa området 

10.4 Avseende buller skriver man att den tillkommande trafiken från området sannolikt kommer att 
leda till att befintlig bebyggelse utsätts för buller och man anser att exploatören bör bekosta 
bullerdämpande åtgärder. Man menar också att det ökade behovet av parkeringsplatser vid 
Kungsängens station bör bekostas av exploatören. 

10.5 Kommunalt VA saknas i dagsläget helt i närheten av norra Stäksön och en grovt uppskattad 
kostnad för att få fram det är 25-30 miljoner. Denna kostnad ska utredas noggrannare och 
regleras i exploateringsavtalet. 

10.6 Angående öppna kanaler för dagvatten skriver man att dessa kan ha en ökad anläggnings- och 
driftkostnad men att de renande och fördröjande effekterna är små. Man skriver också att det 
för dagvattendammen gäller att driftskostnaderna blir högre om den ska hållas öppen för att 
kunna bli skridskobana. 

10.7 Tekniska nämnden skriver att en fördelning av vad som är semiprivata ytor respektive offentliga 
ytor noga måste övervägas och man menar att avgörande för resultatet är att planera för hur 
denna fördelning kan se ut ur skötselsynpunkt. 

10.8 Den idé om att använda parken till olika behov med många aktiviteter möts med skepsis då man 
befarar konflikter mellan olika brukare. 

10.9 Allteftersom området byggs ut, i varje detaljplan som antas, bör en uppskattning av 
driftskostnader finnas med. 

Kommentar 

10.1 Läget på den huvudgata som går genom området är i det läge som den gamla banvallen gick. 
Det är ett läge som är svårt att tänka sig att man flyttar. Då finns det större förutsättningar att 
arbeta med att stärka tillgängligheten till busshållplatser och att skapa bra gång- och 
cykelstråk. 

10.2 Gatornas lutningar måste säkerställas i kommande planarbete så att säkerhet och 
framkomlighet fastställs. 

10.3 – 

10.4 Till programmet är inte dessa frågor tillräckligt utredda. I det kommande arbetet kommer en 
dialog föras om vilka åtgärder utanför planområdet som kan bli aktuella att diskutera för ett 
exploateringsbidrag. 

10.5 Utbyggnad av VA och annan infrastruktur i området är ett ansvar som faller på exploatören. 
Hur det ska ske regleras i kommande exploateringsavtal. 

10.6 Den exakta utformningen av dagvattenlösningen återstår att utforma. Generellt eftersträvas 
öppna lösningar i de flesta planprojekt, både för rening men också som rekreativt inslag i 
parkmiljöer. 
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10.7 Det stora grönstråk som löper genom hela området är först och främst den park som ska vara 
tillgänglig för alla. I kommande arbete utvecklas om detta också ska kompletteras med 
ytterligare offentliga parker. Övrig mark förväntas bli kvartersmark. 

10.8 En offentlig plats blir starkare ju fler personer som kan attraheras av den. Med rätt 
utformning kan konflikter mellan olika brukare undvikas. 

10.9 En sådan uppskattning av kostnader kan föras in i kommande planhandlingar. 

 

 

Övriga remissinstanser 
11 Vattenfall Eldistribution AB         inkom 150826 

Vattenfall har inga elanläggningar inom och i närheten av planområdet och har därför inget 
att erinra. 
 

12 Svenska kraftnät           inkom 150817 

12.1 Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för programmet och har ingenting att erinra mot 
upprättat förslag. De har inga ledningar i anslutning till området och förutsatt att planområdet 
inte förändras, önskar de inte medverka i det fortsatta remissförförandet. 

  

13 Stocholms läns museum          inkom 150818 

Museet har inget att erinra.  
 

14 Kommunalförbundet Norrvatten        inkom 150727 

14.1 Norrvatten har inga huvudledningar eller anläggningar inom aktuellt planområdet och har därför 
inga synpunkter. Om ingen ändring görs som påverkar Norrvatten skickar de inga ytterligare 
svar. 

15 Stockholm-Näs Hembygdsförening        inkom 151006 

15.1 Föreningen förutsätter att befintliga fornlämningar skyddas eller åtgärdas i enlighet med vad 
som anges av antikvarisk expertis från Länsstyrelsen. 

15.2 Hembygdsföreningen föreslår även att befintliga fornlämningar och rester av torpbebyggelse 
märks ut med skyltar. 

15.3 Den planerade parken och badplatsen bör utformas så att den upplevs som tillgänglig även för 
invånare från andra delar av Kungsängen menar föreningen. 

Kommentar 

15.1 Se kommentarer ovan 

15.2 Skyltar vid fornlämningar är ingen detaljplanefråga men kan säkerligen blir ett värde för hela 
området. 

15.3 Det är en tydlig utgångspunkt att i parken och badplatsen skapa något som kan locka 
personer från ett större område. 
 

16 Skanova            inkom 150810 

16.1 Skanova har anläggningar inom området och önskar behålla befintliga ledningar nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och flyttkostnader. 
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16.2 Tvingas Skanova flytta ledningar eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter de att den part som har behov av flytten även bekostar den 

Kommentar 

16.1 En utgångspunkt är att sträva efter att behålla ledningarna i nuvarande läge. 

16.2 En flytt av ledningar måste bekostas av exploatören. 
 

17 Skogsstyrelsen Stockholms-Gotlands distrikt     inkom 150915 

17.1 Skogsstyrelsen har inga direkta synpunkter på detaljplaneförslaget över Norra Stäksö. 
Skogsstyrelsen vill däremot påpeka att om man ska göra åtgärder i den nyckelbiotop som finns 
på den nordligaste delen av ön så måste man ha ett samråd med Skogsstyrelsen. 

Kommentar 

17.1 Kommunen noterar synpunkten 
 

18 E.ON Elnät Stockholm AB         inkom 150916 

18.1 Inom programområdet kommer ett tio-tal nätstationer behöva placeras ut. E:ON Elnät har 
föreslagit ungefärlig placering med ett betjäningsområde som respektive nätstation har. Varje 
nätstation har ungefär en räckvidd på ca 200 m, vilket gör att avståndet mellan stationerna 
hamnar på ca 400 m.  

18.2 Att tänka på vid placering av en nätstation är att för normalstor nätstation behövs en yta på 6x6 
meter, till det skall läggas ett brandskyddsavstånd på minst 5 meter till brännbar byggnad eller 
brännbart upplag, detta pga att transformatorn innehåller olja, med brandskyddande insatser kan 
avståndet minskas men utrymme för betjäning ska dock beaktas. En nätstation skall alltid vara 
nåbar med tungt fordon, vid eventuellt transformatorbyte. 

18.3 Samråd kring nätstationer bör fortgå under hela planprocessen så att dom flesta placeringarna är 
lösta innan detaljplanen antas. 

Kommentar 

18.1 - 

18.2 - 

18.3 En dialog med E.ON är önskvärd i kommande planarbete. 
 

19 E.ON Värme AB          inkom 150907 

19.1 E.ON Värme har inte några invändningar mot detta och deltar gärna i diskussion och reder ut 
hur området skulle kunna anslutas till fjärrvärme, De är också intresserade av att förtydliga vad 
som menas med begreppet lågvärdig fjärrvärme som nämns i programhandlingen. 

Kommentar 

19.1 - 
 

20 Naturskyddsföreningen Upplands-Bro       inkom 150914 

20.1 Naturskyddsföreningen motsätter sig att exploatering sker inom strandskyddsområde. 
Strandskyddet är 300 meter och bör så förbli. Planprogrammet för norra Stäksön strider mot 
länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd. Kommunen säger sig vilja vara grön och värna 
den tätortsnära naturen och strändernas värden. Den föreslagna exploateringen i 
planprogrammet för norra Stäksön skulle totalomvandla landskapet menar föreningen. 
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20.2 Naturskyddsföreningen anser att programarbetet bör vila till dess att inventeringar och analyser 
av naturvärdena och rekreations/friluftsvärden gjorts. Speciellt bör de Geer-moränerna bedömas 
vetenskapligt och deras skyddsvärde sättas in i ett regionalt perspektiv. Norra Stäksön har flera 
stora naturvärden. I norra delen finns en utpekad Nyckelbiotop med jätteekar och mycket 
känslig lundvegetation. Vattenområdet runt norra delen av norra Stäksön är klassat som 
ESKO. Här föreslår programmet en fritidsbåtshamn som kan påverka det känsliga 
vattenområdet. 

20.3 I sitt yttrande utvecklar föreningen motiven för sina ståndpunkter. Föreningen avstår i detta läge 
från att lämna detaljsynpunkter på programförslaget.  

Kommentar 

20.1 Se kommentar 1:1 och 1:2 

20.2 Anpassning av planen måste ske med hänsyn tagen till naturvärden. 

20.3 - 
 

21 Brandkåren Attunda          inkom 150915 

21.1 Brandkåren Attunda har synpunkter på programförslaget utifrån hantering av olycksrisker samt 
möjlighet till räddningsinsatser. Brandkåren har identifierat följande risker i planområdet och 
dess omedelbara närhet: transportled farligt gods – E18 och översvämningsrisk – Norra delen 
samt område kring E18.  

21.2 Riskerna med transportled för farligt gods och översvämningsrisk har uppmärksammats redan i 
detta tidiga skede. Brandkåren Attunda förutsätter att de också fortsättningsvis tas hänsyn till 
och utreds om så behövs i framtida skede. 

21.3 Räddningstjänstens insatstid överstiger 10 minuter. Vilket kan påverka hur det 
byggnadstekniska brandskyddet kan utformas rörande utrymning. 

21.4 För planerad bebyggelse önskar Brandkåren Attunda tillgång till konventionellt system för 
brandvatten, enligt Svenskt Vattens rekommendationer. Brandpost ska generellt kunna nås inom 
75 meter från räddningsfordons uppställningsplats. 

Kommentar 

21.1 Bebyggelsen är tänkt att placeras å ett avstånd som är så pass långt ifrån att E18 inte utgör 
någon risk. 

21.2 Se ovan 

21.3 Hänsyn till detta måste beaktas i kommande planarbete/bygglovsprocess. 

21.4 Synpunkten får beaktas i kommande arbete. 
 

22 Trafikförvaltningen SLL         inkom 150914. 

22.1 Trafikförvaltningen skriver att en exploatering sannolikt kommer att generera ett ökat 
bussbehov och man förutsätter därför att en exploatering blir tillräckligt omfattande för att 
kunna motivera en utökad busstrafik och att infrastrukturen planeras så att den lämpar sig 
för en attraktiv bussplanering. 

22.2 Vidare skriver Trafikförvaltningen att man vill vara med i det fortsatta planarbetet för att 
diskutera utformning av huvudgata och placering av busshållplatser. 

22.3 Trafikförvaltningen är även måna om att utbyggnadsordningen startar närmast huvudgatan 
för att få en effektiv busstrafik där tätheten bör vara störst närmast huvudgatan. Man skriver 
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också att det är viktigt att skapa attraktiva gång- och cykelstråk mellan hållplatser och 
bostäder. 

22.4  Angående buller skriver man att buller från pendeltåg inte är den dominerande bullerkällan 
från Mälarbanan. Avseende buller från bussar skriver man att byggnader ska planeras och 
utformas så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent buller innehålls i sovrum. 
Det innebär att sovrum som vetter mot busstrafikerade gator bör undvikas. 

Kommentar 

22.1 Den exakta siffran för exploateringen är inte beslutad men den bör ge ett tillräckligt gott 
underlag för att kunna trafikera området med buss. (570-1000 bostäder i kommuner i yttre 
delen av länet).  

22.2 Trafikförvaltningens synpunkter om hur området görs attraktivt för busstrafik är viktiga inspel 
i det kommande arbetet. 

22.3 Någon etappindelning är inte bestämd. Trafikförvaltningens synpunkt om att göra den så att 
den skapar underlag för busstrafik är en viktig faktor. 

22.4 Frågan om buller kommer utredas vidare i kommande planarbete. 
 
 

23 Centerpartiet Upplands-Bro        inkom 150915. 

23.1 Centerpartiet inleder med att betona vikten av att detaljplanen innehåller en stor utökning av 
parkeringsplatser som angränsar till pendeltåget vid Kungsängen och Bro station.  

23.2 Vidare skriver man i punktform att: Man tar hänsyn till barnperspektivet i detaljplanen för 
Norra Stäksön 

23.3 Att strandskyddet på 100 meter ska bevaras. 

23.4 Att det byggs en infart västerut mot Kungsängen till Norra Stäksön 

23.5 Och att det byggs en påfart till E18 för att underlätta in och utpassering ifrån området. 
 
 

Kommentar 

23.1 Hur ett ökat antal parkeringsplatser vid kommunens pendeltågsstationer ska se ut studeras i 
separata förstudier. Det är tydligt att en sådan exploatering som föreslås kan leda till ett ökat 
behov av infartsparkeringsplatser och detta kommer att diskuteras vidare i det kommande 
planarbetet. 

23.2 Barnperspektivet är alltid viktigt i all planering 

23.3 Det utökade strandskyddet är överklagat och behandlas i en separat process. 

23.4 Området förutsätts få en infart västerut i samma läge som den gamla banvallen. 

23.5 Diskussioner förs om att utöka trafikplats Kungsängen. Någon egen anslutning till området är 
inte möjlig 
 

24 Upplands-Bro villaägarförening       inkom 151005 

24.1 Villaägareföreningen ser positivt på en exploatering på Stäksön men menar att dess totala 
konsekvenser för samhället inte belyses tillräckligt i planprogrammet. Den första 
konsekvensen man uppmärksammar den ökad trafiken kommer leda till betydande 
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störningar och buller för boende främst vid Stäket. Därför föreslår man att området får en 
egen anslutning till E18. 

24.2 Den andra konsekvensen man saknar i planprogrammet är en bedömning om det utökade 
antalet parkeringsplatser, främst vid Kungsängens pendelstation men också i Kungsängens 
centrum. 

24.3 Vidare hänvisar man till att SL själva anger att det behövs 550-1000 bostäder för att kunna 
trafikera området med busstrafik och att detta borde nämnas i planprogrammet. 

24.4 Slutligen skriver man att man saknar en analys av hur en etablering här påverkar befintlig 
handel i Kungsängens centrum och handelsplatsen vid trafikplats Brunna. 

Kommentar 

24.1 Den utökade trafikens påverkan på omgivning kommer studeras vidare i kommande 
planarbete. 

24.2 Se svar ovan (kommentar 23.1) 

24.3 I det kommande arbetet är det viktigt att förtydliga förutsättningarna för att få en god 
kollektivtrafikförsörjning av området. 

24.4 Den handel som planeras i detta område är endast tänkt som närservice till de nya invånare 
som kommer att bo här. Om något borde underlaget för befintlig handel öka. 

 
 Fastighetsägare 
Inga fastighetsägare har inkommit med yttranden  

 
Privatpersoner och övriga 
25 Privatperson 1             inkom 150907 

25.1 Den yttrande har synpunkter gällande genomförandet av programförslaget. Personen uppfattar 
infrastrukturen bristfälligt redovisad. Endast två anslutningar till gamla E18 redovisas och den 
västra mynnar ut i en olämplig kurva. Att man måste bygga broar för att passera motorvägen till 
den västra anslutningen redovisas inte heller och den yttrande frågar vad dessa kostar samt vem 
som betalar? 

25.2 Vatten, avlopp och el redovisas inte alls i programförslaget menar den yttrande. Dragning av 
vatten- och avloppsledningar från Kungsängen till Norra Stäksön blir kostsamma och den 
yttrande har tidigare frågat kommuntjänstemanna-personer om kostnaden men inte fått svar. 
Den yttrande efterfrågar helhetstänk gällande teknik och ekonomi. 

25.3 Skolskjutsar nämns inte heller i programförslaget menar den yttrande och uttrycker även att 
skolor på plats inte fyller alla behov. Den yttrande menar även att kollektivtrafik inte kommer 
att finnas och att de boende i programområdet kommer att åka bil. Skall Norra Stäksön 
verkligen bebyggas? Avslutar den yttrande. 

Kommentar 

25.1 Utformning av väganslutningar sker i kommande arbete. Exploatören kommer att bekosta 
utbyggnaden av den infrastruktur som krävs 

25.2 Se ovan 

25.3 Både skolor och kollektivtrafik är tänkt i området  
 

26 Privatperson 2             inkom 150914 
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26.1 Yttranden har forskat i delar av Norra Stäksöns historia och framför därför följande. Att bilden 
på sidan 27 inte visar det stora flyttblocket.  

26.2 Att det felaktigt påstås att torpet på Norra Stäksön hette Stigstorp. Det hette egentligen 
Strömstorp eller Ön i modern tid. 

26.3 Att det felaktigt påstås att det torpet har varit den enda bebyggelsen på Norra Stäksön. Intill 
banvallen har det också funnits en banvaktarstuga. 

26.4 Att när det gäller Ryssgravsnäset så har den tidigare varit genombruten av en av Sveriges 
äldsta kanaler. Denna bör kunna lyftas fram och informeras om på platsen. 

Kommentar 

26.1 Kommunen tackar för påpekandena och arbetar in det i kommande planhandlingar  

26.2 Se ovan 

26.3 Se ovan 

26.4 Se ovan 

 

 

 

Resultat av samrådet 
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i planprogrammet efter samrådet: 

• En naturvärdesinventering har gjorts och resultatet av denna har arbetats in i förslaget till 
bebyggelsestruktur 

• Förslaget har förtydligats med tydligare resonemang om hur förslaget förhåller sig till övriga 
Kungsängen och vilka översiktliga konsekvenser en utbyggnad skulle kunna få för övriga 
Kungsängen. 

• Förutom det som redigerats i programförslaget har även programsamrådet belyst ett stort antal 
punkter som kommunen kommer att jobba vidare med i kommande planarbete. 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 
granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 
 

Länsstyrelsen 

Naturskyddsföreningen 

Centerpartiet Upplands-Bro 

Upplands-Bro Villaägareförening 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet.  
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Detaljplan Program för Norra Stäksön   Samrådsredogörelse del 1 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 210119 av 

Planavdelningen 

 

 

Henric Carlson 

Planchef     
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Svalfors 

Samhällsplanerare 

Övergripande samhällsplanering 

+46 8-581 691 94 

karin.svalfors@upplands-bro.se 

2021-01-17 KS 19/0563  

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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Förstudie om utveckling av Bro stationsområde 

Förslag till beslut 

1 Rapporten från förstudien om utveckling av Bro stationsområde läggs till 

handlingarna. Förstudieuppdraget är därmed slutfört. 

2 Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

fortsatt process för utveckling av Bro stationsområde. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottet gav den 13 november 2019, § 54, 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en förstudie med olika 

utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av Bro 

stationsområde. Förstudien ska kunna användas som underlag för bland annat 

översikts- och detaljplaner i området. 

Samhällsbyggnadskontoret informerade utskottet om förstudien vid ett 

temaärende den 2 december 2020, § 63. Det är nu dags att slutredovisa 

uppdraget. 

För att arbetet med utveckling av stationsområdet ska gå vidare bör fördjupade 

studier göras och olika processer samordnas. Samhällsbyggnadskontoret 

föreslår därför att en handlingsplan för fortsatt process tas fram i ett första steg. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2021 

 Rapport från förstudie om utveckling av Bro stationsområde 

(Information gavs vid temaärende på Samhällsbyggnadsutskottet den 

2 december 2020 § 63. Slutredovisning ges vid sammanträde den 

3 februari 2021.) 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om uppdrag om förstudien den 

13 november 2019 § 54 

Barnperspektiv 

Kollektivtrafiken är ofta en förutsättning för barn och unga att på egen hand 

kunna ta sig lite längre sträckor. En trygg och säker stationsmiljö är viktig inte 

minst för barn och unga. Barnens bästa ska vara i fokus vid utveckling av 

stationsområdet. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-01-17 KS 19/0563 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Åsa Bergström 

 Tf biträdande samhällsbyggnadschef 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 




