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Aktualisering av planprioritering - hösten 2021 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att arbetet med detaljplaner under hösten 

2021 och tills nästa beslut, ska ske efter den planprioritering som finns 

redovisad som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal 

ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer 

som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service.  

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

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

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

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

närmaste tiden. 

Till den aktualisering som är aktuell nu har en genomgång av statusen i de 

olika projekten lett till att en något mer omfattande av omprioriteringar har 

gjorts. 

Ärendet var uppe för beslut i Samhällsbyggnadsutskottet den 25 augusti 2021 

och återremitterades med uppdraget att se över samt jämföra kontorets förslag 

med Socialdemokraternas förslag till planprioritering. 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en ny prövning och jämfört de olika 

förslagen och ser ingen anledning till att förändra tidigare förslag till 

planprioritering. 

Planprioriteringen är upplagd så att projekten är redovisade utifrån fyra 

prioriteringsnivåer. Därefter är en kolumn med en bedömning om en förväntad 

tidpunkt för när nästa steg i planprocessen kan tas. Slutligen beskrivs varje 

projekt kortfattat. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 
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 Samhällsbyggnadskontorets förslag till aktualisering av planprioritering 

den 12 augusti 2021 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 39 den 25 augusti 2021 

 Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i 

Upplands-Bro Kommun, Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 

§ 53, den 28 oktober 2020 

Ärendet 

Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal 

ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer 

som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service.  

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

Samhällsbyggnadskontoret och kommunens politiker om vilka ärenden som är 

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

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

under den närmaste tiden. Då planarbetet styrs av omständigheter som ofta är 

svåra att kontrollera kan det ändå bli så att utfallet blir annorlunda än det som 

föreslås men dokumentet är viktigt dels för att kunna planera avdelningens 

arbete och för att kunna kommunicera med de exploatörer som kommunen 

samarbetar med. 

Till den aktualisering som är aktuell nu har en genomgång av statusen i de 

olika projekten lett till att en något mer omfattande av omprioriteringar har 

gjorts. 

Ärendet var uppe för beslut i Samhällsbyggnadsutskottet den 25 augusti 2021 

och återremitterades med uppdraget att se över samt jämföra kontorets förslag 

med Socialdemokraternas förslag till planprioritering. 

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en ny prövning och jämfört de olika 

förslagen och ser ingen anledning till att förändra tidigare förslag till 

planprioritering. 

Planprioriteringen är upplagd så att projekten är redovisade utifrån de fyra 

prioriteringsnivåerna. Därefter är en kolumn med en bedömning om en 

förväntad tidpunkt för när nästa steg i planprocessen kan tas. Slutligen beskrivs 

varje projekt kortfattat. 

Projekten i planprioriteringen är klassificerade enligt följande: 

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

koncentreras till. Dessa planer ger möjlighet att utveckla tätorterna och 

näringslivet. De ger också förutsättningar för satsningar i offentlig service. Det 

har också varit en viktig förutsättning att ge högsta prioritet åt planer som 

förväntas vara möjliga att genomföra under nuvarande mandatperiod. 



43 Aktualisering av planprioritering - hösten 2021 - KS 20/0346-12 Aktualisering av planprioritering - hösten 2021 : Aktualisering av planprioritering - hösten 2021

 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-09-01 KS 20/0346 

 
 

Prioritet 2A: Även dessa planer är angelägna och ska handläggas aktivt men 

med en möjlighet att anpassa handläggning utifrån tillgängliga resurser. 

Prioritet 2B: Dessa planer handläggs också aktivt men är oftast av en mer 

administrativ karaktär som gör att de varken är lika tidskritiska eller lika 

resurskrävande som de planer som har högre prioritet. 

Prioritet 3: Dessa planer har antingen ett begränsat allmänvärde och får stå 

tillbaka vid tillfällen av resursbrist. De kan också av olika anledningar vila i 

väntan på besked utan vilka arbetet inte kan komma vidare. 

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

de antingen behöver omformuleras eller avslutas. 

Sist i planprioriteringen redovisas en lista över inkomna förfrågningar eller 

diskussioner som kan leda till kommande uppdrag. 

Barnperspektiv 

Ambitionen är att de uppdrag som får högst prioritet ska avspegla de projekt 

som har högst allmännytta. Där är möjligheten att skapa goda livsmiljöer för 

barn och ungdomar av stor betydelse liksom att skapa goda förutsättningar för. 

 

 

 

 

Thomas Lenell Henric Carlson 

Samhällsbyggnadschef Planchef 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till aktualisering av planprioritering 

den 12 augusti 2021 

2. Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 39 den 25 augusti 2021 
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Prioritet 
1 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

1 Viby Antagande 
november 2022 
 

Planen syftar till att ställa om fastigheten Viby 19:3 där Coop tidigare hade en butik i Brunna. 
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad 
bebyggelse med cirka 850 bostäder i varierade bostadstyper och storlekar. Det planeras också för 
en grundskola och förskola, samt centrumfunktioner, bland annat en livsmedelsbutik. Planen var 
ute på samråd under hösten 2020. Planen är ute för granskning under sommar/höst 2021. 

1 Tång 2:5 Granskning, Kv.4 
2021-Kv.1 2022 
 

Planen syftar till att utöka Brunna industriområde i anslutning till den fastighet där ICA 
Fastigheter bygger ett e-handelslager. Den kommer delvis att ta mark i anspråk som i dagsläget 
är en del av Kungsängens Golfklubbs banor. I planarbetet ligger stort fokus på att anpassa en stor 
volym till omgivningen både med avseende på påverkan på landskapet och på naturvärden. Det 
är också viktigt att studera etableringens effekter för trafiken i Brunna. Parallellt med planarbetet 
pågår en utredning för att studera en möjlig koppling mellan Brunna verksamhetsområde och 
trafikplats Kockbacka. 
 

1 Kockbacka gärde (Ny skola i Bro, Härnevi 8:10 m.fl) Granskning, sept. 
2021 

Platsen direkt söder om Finnstarondellen är utpekad som lämplig för en ny skoletablering. 
Tillsammans med den omgivande kommunala marken skulle platsen kunna utvecklas både för 
utbildningsändamål och med en stärkt koppling till Bro IP. Planen var ute på samråd under våren 
2021. 
 

1 Planprogram för centrala Bro Beslut om 
programsamråd, 
september 2021 
 

Ett kommunalt önskemål finns om att få till förändringar i centrala Bro i linje med det som sägs i 
ÖP 2010 och som utvecklas i förslag till FÖP Bro. 

1 2A Planändring Norrboda-Brunna handelsområde Granskning Okt 
2021 

Markägaren önskar se en förändring i planen för handelsområdet med ett ökat antal bostäder och 
en komplettering av handelsområdet med fler och mindre butiker och fler bostäder. 
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i oktober 2016 och tog under hösten 2019 beslut 
om samråd. En komplikation i planarbetet är att planen fortfarande har en pågående 
genomförandetid. Arbete pågår med att revidera förslaget inför granskning.  
  

1 2A Rankhus, Detaljplaneetapp 1 Granskning Kv.1-2 
2022 

Ett planprogram för Rankhusområdet godkändes redan 2009.  Samråd genomfördes under våren 
2018 för en första etapp. Inriktningen i det förslaget hade ändrats en del, bl.a. avseende antalet 
bostäder, men huvuddragen ligger fast. Denna etapp är den första av sju planerade och planen 
omfattar cirka 2400 bostäder. Därefter har dialog pågått och arbete pågår med ett förslag som är 
närmare programförslaget avseende antalet bostäder. 
Dialog sker med Trafikverket och Länsstyrelsen för att diskutera hur en kommande utbyggnad 
ska kunna ske utan att påverka E18 negativt.  
 

1 2A Planuppdrag för Kungsängens IP _ _ _ Ett stort tryck finns på att ordna plats för olika idrottsändamål. Området runt Kungsängens IP 
föreslås förtätas för att skapa ett idrottskluster. 
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Prioritet 
2A 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

2A 1 Tammsvik Samråd, Kv. 4 
2021- Kv. 1 2022 

Vid konferensanläggningen Tammsvik finns ett intresse för att komplettera med fler byggnader. 
I en ansökan om planbesked finns beskrivet hur området skulle kunna utvecklas till en ekoby. 
Dessutom finns idéer om att också bygga ett trygghetsboende samt att utveckla anläggningen 
med fler byggnader som skulle ge möjlighet att satsa på en spa-del. Arbetet går framåt i projektet 
men exploatören har inte möjlighet att hålla det tempo som kan förväntas i ett projekt som har 
prio 1. Därför flyttas det ned till att ha prio 2. 
 
 

2A Korsängen (Korsängen 1:21, 1:41 m.fl.) Samråd Kv. 1-2 
2022 

Planen syftar till att ställa om Kungsängens gamla idrottsplats till ett område med bostäder och 
service på ett sätt som harmonierar med både intilliggande bostäder, Ekhammarsskolan och 
kulturmiljön runt kyrkan. Projektet lämpar sig för markanvisningstävling då marken i huvudsak 
är kommunägd. Planprogram godkändes och detaljplaneuppdrag gavs av KS i mars 2012. 
Planområdet omfattar cirka 13 hektar. I samband med att detaljplaner i området tas fram måste 
en helhetslösning presenteras. Inom ramen för detta arbete studeras också möjligheten till att 
ordna en infartsparkering söder om Enköpingsvägen. 
 

2A Ådö skog, Ådö 1:92-93 och Ådö Stora Lugnet m.fl. Samråd, sept. 2021 
 

Länsstyrelsen har förelagt kommunen att dra ut kommunalt VA till Ådöhalvön för att höja 
vattenkvalitén i Mälaren. Som ett resultat av detta har ett planarbete påbörjats för att ge nya 
förutsättningar för ett område som i dagsläget dels är planerat för fritidshusbebyggelse och dels 
är oplanerat. Ett tidigare planarbete som omfattade hela området har avslutats och nya 
planuppdrag för tre separata planer finns sedan 2018. Planerna syftar till att ge möjlighet till 
större byggrätter samt att reglera förutsättningarna för avstyckningar i området.  
 

2A Svanudden _ _ _ Nära stationen i Kungsängen finns en ansökan om att ta fram en detaljplan som skulle ge 
möjlighet att bygga ett tiotal radhus på en av de större fastigheterna i området. Under planarbetet 
kommer det bli viktigt att ta ställning till kulturmiljön i området samt strandskydd. Planarbetet är 
i uppstartsskede. Projektet kallades tidigare Gröna udden. 
 

2A Öster om Kockbacka (Härnevi 29:1 m.fl) _ _ _ Planen syftar till att undersöka möjligheten till en utökning av antalet bostäder öster om 
Kockbacka. Ett större område har undersökts i en förstudie och planen bör utökas till att omfatta 
mer än bara en fastighet. Planarbetet är i ett uppstartsskede. 
 

2A Trumpetartorp _ _ _ Planen syftar till att ge möjlighet till ett tankställe och en snabbmatsrestaurang vid trafikplats 
Kockbacka. Ett samrådsförslag var ute under sommaren 2019. En viktig fråga att arbeta vidare 
med är upphävande av strandskydd. 
 

2A Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) _ _ _ Planuppdrag gavs under våren för en utökad bostadsbebyggelse i närheten av Bro Hofs golfbana. 
Denna bebyggelse bör anknyta dels till utbyggnaden av Tegelhagen, dels till Bro IP. Ett förslag 
till program återremitterades av SBU med medskicket att ta bort inslaget av flerbostadshus i 
Härnevihage. 
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2A Viktor Jonsson-huset, Bro prästgård 6:29 Samråd, kv. 3 2021 Planen syftar till att möjliggöra renovering och en förtätning med nya bostäder i 3-4 våningar 
runt det s.k. Viktor Jonsson-huset i Bro. Ett planuppdrag gavs under sommaren 2019. 
Diskussioner pågår avseende utformning av tillkommande bebyggelse. 
 

2A Ålsta-Aspvik-Ensta Samråd kv.3 2021 Området är ett förtätnings- och omvandlingsområde. Ett förslag till detaljplan var ute på samråd 
under våren 2013.  Sedan dess har en plan med liknande förutsättningar har avslutats på 
Ådöhalvön och en FÖP för landsbygden antagits där tätortsavgränsningen dragits om så att 
planområdet nu ligger utanför tätorten. Därför måste förutsättningarna för planen omprövas. 
Detta kommer att ske i dialog med de boende i området. 
 

2A Eriksberg-Raskeboda _ _ _ Ett planbesked är förmedlat under våren 2018. En önskan finns från ett antal fastighetsägare i 
området för att möjliggöra avstyckningar i området. Området är tänkt att anslutas till det 
kommunala VA-nätet. Efter tidiga möten med representanter för fastighetsägare i området har 
fler intressenter anmält intresse för att ta fram en detaljplan. Ett planuppdrag gavs under hösten 
2020. Planarbetet är i uppstartsskede. 
 

2A Örnäsområdet Samråd, kv.4 2021 Ett program finns för Örnäsområdet som pekar ut områden både för bostäder och verksamheter. 
Programmet omfattar cirka 200 lägenheter i ett område som totalt är 76 hektar. I ett tidigt 
skissarbete har verksamhetsdelen minskats och bostadsdelen ökats. 
 
 

2A 2B  Klövberga (Bro-Önsta 2:10 och del av Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5) 

Granskning kv.4 
2021 

Detaljplanen omfattar mark för verksamheter och ev. kompletterande handel/service. 
Synergieffekter med E.ONs planerade kraftvärmeverk söks. Dialog har förts med Trafikverket 
angående anslutning till väg 840. 
 

2A 2B Säbyholm 5:1 m.fl. Granskning kv.4 
2021 – kv. 1 2022 

Planen syftar till att möjliggöra cirka 100 bostäder med anpassning till den kulturhistoriska 
miljön runt Säbyholm. De byggnader som tidigare användes till internatskola har redan ställts 
om till bostäder. Området omfattar även viss verksamhet och service i form av förskola och 
skola. Planarbetet inleddes 2013 med ett planprogram och ett samråd genomfördes under hösten 
2018.  För att komma vidare i planarbetet måste en samsyn nås kring antalet lägenheter i planen. 
 

2A Infartsparkering i Bro _ _ _ 
 

I samband med att Tegelhagen byggs ut krävs en ökning av antalet infartsparkeringsplatser i Bro. 
I uppdraget ingår att undersöka olika platser runt Bro station och ta ställning till var det kan vara 
lämpligt att ha en infartsparkering. I ett första steg kan en förstudie presenteras.  Inriktningen i 
det vidare arbetet måste vara samstämmigt med det som föreslås i Förstudie för Bro station.  För 
att komma vidare i planarbetet måste arbetet med att ta fram ”Utvecklingsprogram för Bro 
stationsområde” inväntas. 
 
 

2B Täppan _ _ _ 
  

Planen syftar till att möjliggöra för en förtätning med 3-4 våningshus mittemot Härneviskolan i 
Bro. På platsen finns i dagsläget ett växthus som inte längre är bruk samt intilliggande villor.   
För cirka 90-120 bostäder mittemot Härneviskolan i Bro. Området är cirka en hektar. 
Inriktningen i det vidare arbetet måste vara samstämmigt med det som föreslås i Förstudie för 
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Bro station.  För att komma vidare i planarbetet måste arbetet med att ta fram 
”Utvecklingsprogram för Bro stationsområde” inväntas. 
 

Prioritet 
2B 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

2B 2A Trädgårdsstaden i Bro, östra delen _ _ _ En första etapp av Trädgårdsstaden i Bro har vunnit laga kraft och projektering har påbörjats. En 
fortsatt detaljplaneläggning utifrån de direktiv som redan har arbetats fram sker parallellt med att 
frågan om hur infartsparkering ska lösas i Bro bearbetas. I den strukturplan som arbetats fram är 
det ritat cirka 200 bostäder i den västra etappen i en blandning av flerbostadshus och 
markbostäder. Marken är i huvudsak kommunalägd. 
 

2B Fördelningsstation i Bro _ _ _ Vid trafikplatsen i Bro finns en önskan om att uppföra en fördelningsstation. Stationen är viktig 
för att förstärka kapaciteten i elnätet. En viktig aspekt att bevaka under planprocessen är att 
gestaltningen av anläggningen stämmer in på platsen. Projektet görs i samarbete med både E.ON 
och Vattenfall. Det finns interna motsättningar mellan dessa parter. 
 

2B Kungsängens-Tibble 11:1 _ _ _ En ansökan om planbesked har lämnats in för att utveckla fastigheten Kungsängens-Tibble 11:1 
(söder om Enköpingsvägen, väster om Granhammarsvägen) för verksamhetsändamål. 
 

2B Ändring av detaljplan för Sågbacken och Verkarviken 
(Byggnadsplan för fritidsområde Björknäs, 5601-F och  
6302-F) 
 

_ _ _ En planändring föreslås för att tillåta större byggrätter. 

2B Ändring av detaljplan i Kyrkbytorp (Byggnadsplan 3 
för del av Håbo-Tibble) 

_ _ _ En planändring föreslås för att ge likadana förutsättningar i en gällande plan där olika fastigheter 
har olika reglering av byggrätter. En viktig förutsättning för att en plan ska kunna antas är att en 
dialog förs med försvaret. 
 

2B Ändring av delar av Brogård 1:88  Antagande Kv. 1 
2022 

Planen syftar till att skapa tydliga förutsättningar utifrån de domar som har fallit avseende bl.a. 
gräns mellan naturreservatet och golfbanan. Under detta arbete har det även arbetats in ett antal 
ändringar av ursprungsplanen. Planen planeras att sändas ut för granskning under hösteen 2021. 
 

2B Brunna industriomr, Viby 19:9 och 19:12 m fl (Arken 
mm)  

_ _ _ En ändring av användningen i detaljplanen krävs för att ge möjlighet för Församlingen Arken att 
bedriva sin verksamhet i befintliga lokaler. I dagsläget finns ett tillfälligt bygglov. Närheten till 
riskverksamheter är en komplikation i planarbetet. 
 

2B Sylta 2:22 _ _ _ En ansökan finns om att ge möjlighet att stycka två bostadsfastigheter. Då den ursprungliga 
fastigheten är ett av områdets större borde detta kunna vara möjligt utan att störa 
helhetsintrycket. Planarbetet är i uppstartsskede. 
 

2B Ekhammar 4:405 och 4:269, (Pärlan) _ _ _ En ändring av användningen krävs för att möjliggöra för befintlig förskoleverksamhet. Tillfälligt 
bygglov finns. 
 



43 Aktualisering av planprioritering - hösten 2021 - KS 20/0346-12 Aktualisering av planprioritering - hösten 2021 : Förslag till planprioritering 210812 till SBU 210825

Förslag till aktualisering av prioritering av pågående planuppdrag i Upplands-Bro kommun, 2021-08-12 (Till SBU 2021-08-25) 

5 
 

2B Planändring för gruppboende, Finnsta 2:25 _ _ _ En ändring av detaljplanen krävs då befintlig byggnad delvis är planstridig. Tillfälligt bygglov 
finns. 
 

2B Ullevi gamla tomt.  Del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5 
och Bro-Skällsta 1:38, m.fl. 

_ _ _ Detaljplanen omfattar mark för verksamheter. Inriktningen är att möjliggöra för mindre 
verksamhetstomter. Marken är kommunägd.  
 

2B Klöv och Lilla Ullevi 1:23 _ _ _ En ändring av detaljplanen krävs då befintlig byggnad delvis är planstridig. Tillfälligt bygglov 
finns. 
 

2B Jursta 3:5 och 3:6 _ _ _ Planuppdrag gavs i mars 2021 för att göra mindre förändringar i gällande detaljplan (Jursta 
gård). Ansökan gäller möjlighet att kunna stycka något mindre tomter och att ge möjlighet till 
tvåvåningsbebyggelse. 
 

Prioritet 
3 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

3 2B Ekhammars gård, (Ekhammar 4:211, 4:269) _ _ _ Planen syftar till att ge möjlighet för markbostäder i området runt Ekhammars gård i närheten av 
Kungsängens kyrka. Kommunen äger mark som avses att föras över till grannfastigheten för att 
bättre möjliggöra utveckling av området. Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar. 
Inriktningen är att skapa ett område med cirka 30 markbostäder.  För att komma vidare i 
planarbetet måste en samsyn nås kring en förnyelse av ett markanvisningsavtal. 
 

3 2B Norra Stäksön  _ _ _ Ett förslag till planprogram var ute under sommaren 2015. Då frågan om omfattningen av 
strandskyddet fortfarande är olöst har planarbetet stannat upp. Ett reviderat planprogram 
godkändes av SBU i december 2020. 
 

3 2A Vattentornsparken (del av Kungsängens kyrkby 4:269) _ _ _ Ett planuppdrag har getts för att studera möjligheten att förtäta med låg bostadsbebyggelse längs 
Bergvägen. I ett första steg måste ett plandirektiv formuleras. Planarbetet har ännu inte kommit 
igång. 
 

3 Ekhammar 4:507 (Kasmo) _ _ _ Närmast E18 i Kasmo industriområde finns en tomt med gällande plan för industri. En ansökan 
finns om att ändra planen så att möjlighet ges att uppföra en byggnad för ett gym. Anläggning 
kompletterar Kungsängens IP på ett naturligt sätt.  Planarbetet är i uppstartsskede. 
 

3 Björknäs 1:3 m.fl.  En anpassning av planen krävs för att kunna utveckla området runt Björknäs camping. 
Planarbetet är avhängigt av ett kommunalt övertagande av Ådövägen från Trafikverket. Ett nytt 
plandirektiv antogs under hösten 2020. 
 

3 Södra Finnsta (Finnsta 1:14 m.fl.)  Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 om planuppdrag. Området är i behov av renovering 
och i samband med en sådan föreslås förtätningar. En viktig förutsättning för en tillkommande 
bebyggelse är att studera hur en omdaning av Enköpingsvägen kan göras och att beakta 
möjligheten att skapa en mer varierad bebyggelse i ett område som präglas av en viss 
enformighet. 
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3 Lennartsnäs 2:2     Planen syftar till att undersöka möjligheten till bostadsbebyggelse vid Lennartsnäs slott. 
 

3 Kungsängens kyrkby 2:95 och 2:9 Ekhammar särskola 
 

 Ett planuppdrag finns för att skapa möjlighet för att skapa permanenta byggnader för särskola 
vid Ekhammarsskolan.  
 

3 Trädgårdsstaden, västra delen  En första etapp av Trädgårdsstaden i Bro har vunnit laga kraft och projektering har påbörjats. I 
samband med den planläggningen togs en strukturplan fram för den västra delen. Nästa ettapp att 
arbetas vidare är den öxtra delen av området.  
 

3 Kasen  Planuppdrag finns för att utreda möjligheten till bostadsbebyggelse vid Kasmo industriområde. 
 

3 Nygård 2:14 m.fl.  Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra högre byggnader samt mer flexibel användning 
av marken för industri och logistik i Nygårds industriområde. Ett beslut om att skriva om 
plandirektivet gavs under hösten 2020. 

3 Klövängen  Planen syftar till att undersöka möjligheten att bygga bostäder vid handelsplatsen vid trafikplats 
Bro. 
 

3 Komvuxhuset i Kungsängen  Intresse finns för att utveckla byggnaden och i tidiga diskussioner påpekas att platsen bättre 
skulle kunna koppla till Kungsängens centrum. 
 

3 Lennartsnäs 2:9  En diskussion förs kring utveckling av bostäder kopplat till marken som tidigare har hört till 
Lennartsnäs slott. En bostadsbebyggelse skulle kunna komplettera den jordbruksverksamhet som 
finns. 
 

Prioritet 
4 

Detaljplan Möjligt nästa 
beslut 

Kommentarer till planerna 

4 2B Värns backe (del av Önsta 2:11) _ _ _ Ett intresse finns för att ändra delar av planen för galoppbanan för att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse. Från verksamhetens sida önskar man kunna erbjuda boende till personer som 
är knutna till verksamheten.  Planarbetet är i uppstartsskede. 
 

4 Tibbleängen, Kungsängens-Tibble 1:470  Syftet med planen är att möjliggöra bostäder vid Tibbleängen i Gröna dalen. Ett planförslag har 
lyfts för antagande men återremitterats för att se över förskolans placering och våningshöjderna. 
Storleken på området är cirka 8 hektar. Planen möjliggör cirka 110 lägenheter i flerbostadshus 
och cirka 65 markbostäder. Planen antogs under hösten 2020 men är överklagad.  
 

4 Kocktorp, Förskola öster om Kockbacka  Ett planuppdrag finns för att möjliggöra en förskola öster om Rosenängarna. Området bör kunna 
utvecklas med en ändrad inriktning. 

 Inkomna förfrågningar (kan eventuellt resultera i 
kommande planuppdrag) 

 Kommentar 

 Lindormsnäs 1:5 _ _ _ En ansökan om planbesked har lämnats in av fastighetsägaren med en önskan om att pröva 
planläggning för att tillåta en bebyggelse om cirka 60 markbostäder. Dialog kring fortsättningen 
finns med fastighetsägaren. 
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 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2021-08-25 

 

 

§ 39 Aktualisering av planprioritering - 
hösten 2021 

 Dnr KS 20/0346 

Beslut 
Ärendet återremitteras med uppdrag att se över samt jämföra kontorets förslag 

med Socialdemokraternas förslag till planprioritering. 

Sammanfattning 

Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal 

ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer 

som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service.  

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

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

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

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

närmaste tiden. 

Till den aktualisering som är aktuell nu har en genomgång av statusen i de 

olika projekten lett till att en något mer omfattande av omprioriteringar har 

gjorts. 

Planprioriteringen är upplagd så att projekten är redovisade utifrån fyra 

prioriteringsnivåer. Därefter är en kolumn med en bedömning om en förväntad 

tidpunkt för när nästa steg i planprocessen kan tas. Slutligen beskrivs varje 

projekt kortfattat. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 12 augusti 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till aktualisering av planprioritering 

den 12 augusti 2021 

 Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i 

Upplands-Bro Kommun, Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 

§ 53, den 28 oktober 2020 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att arbetet med detaljplaner under hösten 

2021 och tills nästa beslut, ska ske efter den planprioritering som finns 

redovisad som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (10)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2021-08-25 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Janson (S) yrkar för Socialdemokraterna räkning att 
Socialdemokraternas eget förslag till planprioritering (bilaga) antas.  

Jan Stefansson (KD) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag att se över 

samt jämföra kontorets förslag med Socialdemokraternas förslag till 
planprioritering. 

Camilla Janson (S) yrkar bifall till Jan Stefanssons (KD) förslag till beslut. 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Jan Stefanssons (KD) förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket är återremiss 
och finner att Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Planavdelning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Wallenius 

Planarkitekt 

Planavdelningen 

+46 8-581 696 13

lina.wallenius@upplands-bro.se

KS 18/0209 

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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Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö Skog) 
- beslut om samråd

Förslag till beslut 

1. Förslaget till ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog) sänds ut 
för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 2010:900).

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2018 §115 om uppdrag för ändring av 

detaljplan för Ådö (Ådö skog). I planområdet ingår Ådö skog, förutom de två 

fastigheter som har en nyare detaljplan.  

Ett förslag till ändring av den gällande detaljplanen har tagits fram för området. 

Förslaget innebär att byggrätten ökas samt att ytterligare avstyckningar tillåts 

för de större fastigheterna. Strandskyddet är upphävt i den gällande planen och 

fortsätter att vara upphävt eftersom den gällande planen ändras. 

Planen bedöms riskera inte medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget 

har stöd i förslag till översiktsplanen samt detaljplaneprogram för Ådöhalvön. 

Förslaget är dock inte lika expansivt som föreslås i programmet.  

Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande. 

Beslutsunderlag 

 Beslut om planuppdrag KS § 115, 13 juni 2018

 Plankarta, 2021-09-09

 Planbeskrivning, 2021-09-09

 Bilaga 1, Planbestämmelser, 2021-09-09

 Byggnadsplan för del av Ådö, fastställd 1982-06-01

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2018 §115 om uppdrag för ändring av 

detaljplan för Ådö (Ådö skog). I planområdet ingår Ådö skog, förutom de två 

fastigheter som har en nyare detaljplan.  
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 18/0209 

 
 

Ett förslag till ändring av den gällande detaljplanen har tagits fram för området. 

Förslaget innebär att byggrätten ökas till 160 kvm huvudbyggnad och 60 kvm 

komplementbyggnad. Ytterligare avstyckningar tillåts för de större 

fastigheterna, vilket innebär cirka 10-17 avstyckningar utöver de som redan är 

möjliga i gällande plan. Minsta fastighetsarea föreslås vara 3000 kvm. 

Strandskyddet är upphävt i den gällande planen och fortsätter att vara upphävt 

eftersom den gällande planen ändras. 

Planen bedöms riskera inte medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget 

har stöd i förslag till översiktsplanen samt detaljplaneprogram för Ådöhalvön. 

Förslaget är dock inte lika expansivt som föreslås i programmet. Under 2014 

fanns ett tidigare detaljplaneförslag för området.  

Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande. 

Efter beslut om samråd kommer handlingarna att uppdateras gällande 

dagvattenhantering och genomförande. Planbestämmelserna kommer att ritas 

in på en plankarta.  

Barnperspektiv 
Planen bedöms ge bra förutsättningar barn att vistas och bo inom planområdet. 

Området har stora tomter med plats för lek. De stora tomterna gör också att det 
finns möjlighet att delar av fastigheterna blir naturtomter vilket främjar barns 

lek och utforskning. För barn och ungdomar kan det bli begränsande att det 
saknas gång- och cykelväg då det kan kännas otryggt att promenera utmed 
Ådövägen. Det finns dock utrymme inom vägområdet att förbättra 

trafiksäkerheten.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   KS 18/0209 

 
 

 

Henric Carlson  

Planchef Thomas Lenell 

 Samhällsbyggnadschef 

Bilagor 

1. Plankarta, 2021-09-09 

2. Planbeskrivning, 2021-09-09 

3. Bilaga 1, Planbestämmelser, 2021-09-09 

 

Beslut sänds till 

 Planavdelningen 
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Förslag till deta Ådö skog)
  Planområdesgräns
Bestämmelser tillhörande planen finns i bilaga 1.
2021-09-09
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Detaljplan för [Plannamn]  ([Fastighet]  ), nr [Plannummer] 
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Översiktskarta med planområdet markerat. 
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  KS 18/0209 
  Beslut om SAMRÅD 

Planbeskrivning  
Detaljplan för  

Del av Ådö (Ådö skog) nr 7808Ä 

Bro Upplands-Bro kommun 
 

Standardförfarande upprättad enligt PBL 2010:900 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä Planbeskrivning  

Innehållsförteckning: 
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag .................................................................................................. 4 
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Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä Planbeskrivning  

 

Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta, daterad den 2021-09-09. 

Planbestämmelser (Bilaga 1), daterad 2021-09-09 

Denna planbeskrivning. 

Fastighetsförteckning 

Planprogram för Ådöhalvön (godkänt av kommunstyrelsen 2012-04-18) 

 

Övriga handlingar 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Beslut angående betydande miljöpåverkan 

Ytlig avrinning Ådöhalvön, WRS 

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

I den mellersta delen av Ådöhalvön finns området Ådö skog som utgörs av ett fritidshusområde där 

flera av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. Ådö skog är detaljplanelagt sen år 1982 för 

bostadsändamål. 

 

Under 2009 genomförde kommunen en enkätundersökning riktat mot fastighetsägare inom Ådö skog. 

Ca 70% av de svarande var för tomtavstyckning inom planområdet. Svarsfrekvens på frågan var 75%. 

Fråga ställdes också till fastighetsägarna över deras inställning till att få en ökad byggrätt, och 89% av 

de svarande var positiva till en ökning av byggrätten. 78% svarade på frågan. 

 

År 2010 tog kommunen fram ett planprogram över Ådöhalvön där Ådö skog ingår. Programmet 

fastslår att Ådö skog lämpar sig för att pröva fler avstyckningar och erbjuda en större byggrätt. Idag 

har Ådö skog en byggrätt på 60 m2 byggnadsarea för bostad och 20 m2 byggnadsarea för 

komplementbyggnad ej anpassad för bostad. Detaljplaneprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 

2012. 

 

I samband med godkännandet av programmet fick Samhällsbyggnadskontoret i uppgift att ta fram en 

ny detaljplan för Ådöskog. Det förslag som togs fram gav en utökade byggrätter och möjlighet till 

flertalet avstyckningar för befintliga fastigheter. Förslaget involverade även en upprustning och 

breddning av Ådövägen som löper igenom de båda områdena. Ett samrådsförslag av detaljplanen 

skickades ut hösten 2014. Detta förslag mötte starkt motstånd av många fastighetsägare, framförallt 

ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med 

gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området beslutades det 2018 att 

avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på samråd.  

30 maj år 2018 gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att gå vidare med 

planuppdrag för området med syfte att utreda möjligheten för ändring av befintlig byggnadsplan 7808-

F till att ge möjlighet för fastighetsägare att få utökad byggrätt samt möjlighet till avstyckning.  

 

Utbyggnad av kommunalt VA till Ådö skog och området Lugnet, Ekdalen m.fl kommer att ske under 

2021. Möjligheten för att inom planområdet bo på permanent basis kommer förbättras i och med 

utbyggnad av det kommunala VA-nätet. 

 

Syfte 

Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för att tillåta bättre 

förutsättningar för boende i området samt revidera bestämmelserna om avstyckningar. 
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Gällande byggnadsplan har inget uttalat syfte. I planbeskrivningen beskrivs planen som en formell 

inramning av den användning och de tendenser som redan visat sig i form av fritidsbebyggelse på 

förhållandevis stora tomter, de flesta större än 1500 kvadratmeter. 

 

Huvuddrag 

Ändringen av detaljplanen kommer medföra en byggrätt på 160 m2 byggnadsarea med 

komplementbyggnad om 60 m2 byggnadsarea. En huvudbyggnad per fastighet tillåts. Minsta 

fastighetsstorlek är 3000 m2 landareal, för fastigheter som inte redan är mindre eller i tillåts bli mindre 

med gällande planbestämmelser.  

 

Planprocessen 

Handläggning 

Detaljplanearbetet inleddes 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 

januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande. 

 

 

 
 

 

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 

förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden 

som framförts skriftligt under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och 

kompletteras vid behov innan ett granskningsförslag upprättas. 

 

Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (SBU)   kvartal 3 2021 

Samrådstid     kvartal. 3-4 2021 

Ev beslut om granskning (SBU)  kvartal 2 2022 

Granskningstid    kvartal 2 2022 

Antagande (KS)    kvartal 4 2022 

 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav den 30 maj 2018 § 115, Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ändra 

byggnadsplan 7808-F.  

 

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. Planförslaget bedöms 

inte påverka riksintresset enligt 4 kapitlet 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. 
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Planförslaget innebär god hushållning av mark- och vatten då ett redan bebyggt område utvecklas och 

ny mark inte tas i anspråk. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas för utbyggnad av området.  

 

Påverkan på riksintressen 

Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse 

enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset då det är en ändring på privata fastigheter inom 

kvartersmark som redan har en byggrätt och upphävt strandskydd.  

 

Natura 2000 
Närmaste Natura 2000-område är Broviken. Avståndet är ca 1000 meter från strandlinjen i 

planområdet. Enligt bevarandeplanen för Broviken kan exploatering, muddringsarbete och alltför 

intensiva röjningar av vegetation i och intill viken kan orsaka erosion och sedimentavrinning och 

därmed grumling i viken. Ådöhalvön ligger dock på sådant avstånd från Broviken att en exploatering 

inte bedöms påverka Broviken negativt. Bevarandeplanen nämnder också att en utökad båttrafik kan 

medföra att undervattenvegetationen rivs upp, att vattnet grumlas och att fågellivet i området störs. 

Skulle planen medge många båtplatser kan bedömningen om påverkan på Broviken behöva 

omvärderas. Planen kommer dock inte föreslå några fler båtplatser än vad nuvarande plan redan 

tillåter. 

 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden.  

 

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 

planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I 

dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för 

utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt 

slutna gaturum (alternativt tunnlar).  

 

Vatten 
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till 

Mälaren-Rödstensfjärden. Den har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status. Det är 

bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar, nickel och nickelföreningar samt 

tributyltennföreningar som inte uppnår nivån för god status. Förekomsten riskerar att inte uppfylla 

ekologisk status/potential 2021 eftersom klorofyll a, morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God 

kemisk status riskerar att inte kunna uppfyllas till 2021. 

 

På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln som rinner till Mälaren-

Fiskarfjärden. Den har god ekologisk status men uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten 

har problem med samma ämnen som Mälaren-Prästfjärden, men dessutom antracen, bly och 

blyföreningar samt kadmium och kadmiumföreningar. 

Förekomsten riskerar att inte uppfylla ekologisk status/potential 2021 eftersom total biovolym, 

makrofyter och morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God kemisk status riskerar att inte 

uppfyllas till 2021. 

 

Buller 
Ådövägen omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för buller då det är lite trafik på vägen. Trafikbuller 

genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Någon bullermätning har inte 

gjorts och bedöms inte som nödvändigt då bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta 

nivåer. Bullernivåerna inom planområdet beskrivs närmare under Störningar och risker. 
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Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 

med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 

Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

 

Östra delen av planområdet ingår i nytt ESKO-område och västra delen ligger inom avrinningsområde 

till ESKO-området Säbyholmvsviken och utpekas som ett ekologisk särskilt känsliga sjöar och 

vattenområden. Eftersom området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp bedöms inte 

vattenkvalitén i Säbyholmsviken (ESKO) påverkas negativt. 

 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning av betydande miljöpåverkan att genomförandet 

av ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä inte medför risk för betydande 

miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser 

påverkas så att en MKB behöver upprättas.  

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän 

utifrån tillgängligt kunskapsunderlag. Samråd har genomförts april-maj 2021 med Länsstyrelsen i 

Stockholm som delar kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen 

ska besluta (genom delegationsbeslut) att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 

Nedan följer en sammanfattning av behovsbedömningen: 

Kommunen bedömer att ingen betydande miljöpåverkan kommer ske genom planförslaget. Den 

negativa påverkan rör främst risk för ökad trädfällning och påverkan på natur på privata fastigheter 

samt viss ökad risk med mer trafik på Ådövägen. Dessa nämnda effekter kan inte ses som en 

betydande miljöpåverkan då de är förhållandevis ringa och inte förhindras i gällande detaljplan. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är ca 23 ha stort och ligger söder om Bro utmed Ådövägen. Planområdet avgränsas i norr 

av Björkviks camping i norr, av Mälaren i väst och öst, och i söder av Lugnet Ekdalen m.fl. som i 

nuläget saknar detaljplan. I sydvästra delen av det ursprungliga planområdet har ersatts av en ny 

detaljplan för fastigheterna 1:92-93. I planområdet ingår även ön Myrholmen. 
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Karta med planområdet markerat. 

 

Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna: 

Ådö 1:15, 1:20-26, 1:29-46, 1:53, 1:56-57, 1:88-91, 1:119 samt S:2. Samtliga fastigheter är i privat 

ägo. 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse 

enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas.  

 

Strandskydd 

Strandskyddet är upphävt inom kvartersmark och vattenområde genom fastställelsebeslutet för 

gällande plan. På parkmark gäller strandskydd. Eftersom planförslaget är en planändring kommer 

strandskyddet vara fortsatt upphävt. De delar av fastigheterna som inte ingår i planområdet är 

strandskyddade. 

 

Vattenskyddsområde 

Öster om Ådöhalvön ligger Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det 

speciella föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av 

dräneringssystem. 

 

Regionala planer och program 

RUFS 
Området är utpekat i RUFS 2050 som befintlig bebyggelse och landsbygd  
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Ny bebyggelse och service på landsbygden ska i första hand lokaliseras till de prioriterade lägena vid 

landsbygdsnoder, serviceorter, replipunkter och kärnöar. Serviceorter är mindre orter med viss service 

och minst 250 invånare och har ett strategiskt läge till sin omgivning. Inga Landsbygdsnoder är 

utpekade i kommunen. När bostäder, verksamheter, service och teknisk  

försörjning samlas till dessa prioriterade lägen, skapas förutsättningar för möten, samverkan och lokala 

marknader. Dessutom bidrar det till att begränsa en utspridning av bebyggelsen. Nya bostäder på 

landsbygden bör planeras som permanent bebyggelse och lokaliseras efter sådana förutsättningar. 

 

Regional gång- och cykelplan 
Den regionala gång- och cykelplanen från 2014 pekar ut stråken mellan Bålsta, Bro, Kungsängen och 

vidare mot Kallhäll och Jakobsberg som ett reginalt stråk. På Ådöhalvön finns inga regionala stråk. 

Planen pekar ut möjligheten till kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik som viktiga.  

 

 
De regionala cykelstråkens status. Befintliga stråk i svart. Saknade länkar och blandtrafik i rött. På Ådöhalvön finns inga 

regionala stråk utpekade.  

Kommunala planer och program 

Översiktsplan 2010 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området markerat som prioriterat omvandlings-

/förtätningsområde. Området ingår i ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde som avses förses 

med kommunalt VA (Vatten och Avlopp).  

 

Förutsättningarna för en komplettering i befintliga bebyggelsestrukturer samt tillägg av ny bebyggelse 

kommer att undersökas i anknytning till planläggning av området. I samband med detta behöver det 

göras avvägningar mot samhällsintressen såsom befintliga natur- och kulturvärden, riksintressen, 

teknisk försörjning samt risk för översvämning, skred, ras och erosion.  

 

Föreslagen planläggning går i linje med översiktsplanen.  
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Kartutsnitt från kommunens översiktsplan 2010. Utsnittet visar att planområdet ingår i ett prioriterat 

omvandling-/förtätningsområde, nr 9. En röd pil visar planområdets ungefärliga placering.  

 

FÖP Landsbygdsplan 
Området är utpekat i FÖP landsbygdsplan som antogs av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017. 

Området är utpekat som ett utvecklingsområde/utvecklingsstråk bebyggelse enligt Ådö-stråket. Stråket 

och dess bebyggelseutveckling följer en huvudprincip med funktionella stråk där kollektivtrafik och 

teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp på sikt utvecklas. 

Bebyggelsestråket på Ådö omnämns särskilt där utveckling kommer ge bättre förutsättningar för 

samhällsservice i området. 

 

Inom kommunen finns ett stort antal områden som från början planerats för fritidsboende, 

kolonistugor eller liknande. I många av dessa områden pågår en omvandling från fritidsboende till 

permanentboende. Någon återgång till ensartade fritidsbebyggelseområden är inte trolig och i många 

fall inte längre möjlig. Det finns också områden på landsbygden med permanentbostäder med ett högt 

bebyggelsetryck, där förtätning i form av avstyckningar förekommer. Inventeringar som gjorts av 

enskilda avloppsanläggningar i kommunen visar på ett antal bristfälliga avloppsanläggningar med 

höga utsläpp av näringsämnen och föroreningar. Behov av åtgärder finns, antingen för de enskilda 

anläggningarna eller genom gemensamma anläggningar eller kommunalt vatten och avlopp. 

 

En utveckling av Ådö skog för att inriktas mer mot permanentboendekaraktär ligger i linje med den 

utveckling FÖP landsbygd ser som lämplig. 

 

Landsbygdsplanen lyfter även upp att Ådö-stråket ska behålla sin funktion som grön koppling. 

Allmänhetens tillgänglighet till Mälarens stränder ska förbättras och säkerställas samtidigt som gröna 

kopplingar bibehålls och säkras för Görvälnkilens värden och funktioner. 

 

Området utgör en del av en grönkopplings som löper i nord-sydlig riktning längs hela Ådöstråket. 

 

Området är i enlighet med kommunens Landsbygdsplan FÖP från år 2016 där planområdet utpekas 

som ett utvecklingsområde. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
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Kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 

den 13 september 2017. Upplands-Bro kommun ingår i Stockholms län och dess bostadsmarknad. Det 

finns en rådande bostadsbrist i Upplands-Bro och det finns brist på bostäder i samtliga storlekar. Det 

råder också brist på småhus och småhustomter. En stor del av de fritidshus som säljs blir 

permanentbostäder. 

 

Grönplan 
Kommunfullmäktige fattade beslut om Grönplanen den 18 december 2008. Enligt grönplanen hade 

herrgårdarna ofta trädgårdsplanteringar, vilket Ådö-Lagnö är ett exempel på och som ligger utanför 

planområdet. Tidigare gick den betydelsefulla landsvägen mellan huvudstaden och Bergslagen genom 

Upplands-Bro.  

 

Söder om planområdet ligger landskapsskyddsområdet Ådö-Lagnö naturreservat. Naturreservatet är 

riksintressant för sitt ädellövsskogsområde ur ett naturvårdsperspektiv och är främst känt för sina 

mistlar. I reservatet förekommer det sällsynta insekts- och fågelarter. Det fanns betydande ängs- och 

hagmarksområden av klass III spridda över Ådö-Lagnö från en kartläggning år 1993. 

 

Planförslaget ligger i linje med kommunens Grönplan från 2008.  

 

Vattenplan 
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till 

Mälaren-Rödstensfjärden. På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln 

som rinner till Mälaren-Fiskarfjärden.  

 

Mälarfjärderna Prästfjärden och Görväln har föreslagits som preliminära vattenförekomster i 

kommunens vattenplan av Länsstyrelsen. Båda anses ha en god ekologisk status men uppnår inte god 

kemisk status. I Prästfjärden förekommer det särskilt värdefulla arter och naturtyper klassificerade 

som nationellt naturvärde. Det beror främst på att Prästfjärden är hemvist för den starkt hotade och 

sällsynta arten undervattensväxten småvalting. 

 

Vattenområdena på både östra och västra sidan av planområdet är utpekade som ESKO (ekologiskt 

känsliga områden). 

 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 
Inga trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder kommer att göras kopplade till denna 

planläggning enligt Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. 

 

Gång- och cykelplan 
I kommunens gång- och cykelplan (2012) föreslås det att gång- och cykelvägnätet bör kompletteras till 

Ådö och Smidö i samarbete med Trafikverket. Se bild nedan. Gång och cykelplanen kommer att 

uppdateras under 2021. 
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Karta från kommunens gång- och cykelplan (2012). Bilden visar ett stråk med gång och cykelväg mot Smidö. 

 

 

Detaljplaneprogram 
Ett planprogram för Ådöhalvön har tagits fram för att utreda möjligheterna till komplettering i 

befintliga bebyggelsestrukturer samt eventuellt tillägg av ny bebyggelse. Programmet godkändes av 

kommunstyrelsen den 18 april 2012. 

Bakgrunden till programmet är att befintliga fritidshusområden görs om till permanentboende i stor 

utsträckning. Detta leder till önskemål om expansionsmöjligheter för fastighetsägare och ett utökat 

behov av förbindelser samt vatten- och avloppslösningar. Området som planprogrammet berör, 

innehåller stora naturvärden och delar av området kan upplevas som svårtillgängliga. I samband med 

att Bro tätort växer blir trycket större på grönytor och rekreationsmiljöer på Ådöhalvön.  

 

I planprogrammet står det beskrivet att bebyggelsen inom området kan utvecklas i linje med områdets 

landskapskaraktär. Tanken är att skapa ett möte mellan stad och landskap samt med hållbarhet i fokus. 

Planprogrammet ska ge vägledning vid placering och utformning av ny bebyggelse, vilket inkluderar 

både enskilda byggnader, infrastruktur och liknande. Likaså ska planprogrammet fungera som 

riktlinjer för hur landskaps- och naturvärden bevaras, hur mark och vegetation kan utvecklas och 

stärkas.  

 

Programmet anger följande inriktningar för planläggning i Ådö skog: 

• En struktur med stora långsmala fastigheter behålls närmast stränderna.  

• Minsta tomtstorlek för nya fastigheter föreslås vara 2000 m2. Avstyckningar ska prövas 

med hänsyn till tomtstorlek, terrängförhållanden, landskapsvärden, väganslutning samt 

möjlig byggbar yta. 

• En bred zon närmast stränderna hålls byggnadsfri, i likhet med gällande plan, för att bevara 

naturmarkskaraktären. Mindre komplementbyggnader som bastu och båthus bör prövas 

restriktivt i kommande planläggning. 

• Kommande planläggning bör reglera ett bebyggelsefritt avstånd på minst 15 meter på varje 

sida om Ådövägen för att bibehålla den gröna skogskaraktären med ”hus i skog” längs 

vägen. 

• I kommande detaljplan bör bestämmelse om bevarad naturmarkskaraktär längs gator och 

stränder införas. 

• Varje tomt får bebyggas med en huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader. 

Byggrätten föreslås till högst 160 m2 byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och 250 m2 

bruttoarea. Sammanlagt 50 m2 för komplementbyggnad.  
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• Sprängning, schaktning och fyllning bör undvikas. 

• Värdefull natur, berghällar och karaktärsträd och ädellöv sparas på tomtmark och bör 

regleras i kommande planläggning.  

• Byggnader och uteplatser anpassas till befintlig terräng.  

• Parkering ska lösas inom respektive fastighet och tillfart ska anordnas med hänsyn till 

topografi och vegetation.  

• Vägar inom området föreslås vara kommunala, även för Ådövägen som idag ägs av 

Trafikverket. Park- och naturområden ska planläggas som allmän plats. 

 

Förslaget till ändring av detaljplan för Ådö skog utgår från detaljplaneprogrammet, men skiljer sig 

gällande storlek på fastigheter och omfattning av byggrätt. 

 

Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet finns gällande detaljplan:  

• Byggnadsplan för del av Ådö, Upplands-Bro kommun, Stockholm län, antagen av 

kommunfullmäktige 1981, fastställd av regeringen 1983. I detaljplanen är planområdet utpekat 

som bostäder i form av friliggande hus med ett bestämt våningsantal. I gällande plan (nr 7808) 

finns det även användningsbestämmelser om transformator och vattenområde med bryggor 

samt allmän plats i form av park. Planens genomförandetid har gått ut. 

 

Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan, vilket innebär att gällande byggnadsplan kommer 

att fortsätta gälla, med beslutade ändringar efter att planförslaget för ändring av detaljplan dör del av 

Ådö (Ådö skog) har vunnit laga kraft.  
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Plankarta (nr 7808) för gällande byggnadsplan. Planområdet är inringat i rött. 

 

Förutsättningar och planförslag  

Natur 

Mark och vegetation 

Nuläge 

Området ingår i grönkilen Görvälkilen, en av Stockholms många grönkilar. Vilda djur använder 

planområdet för att röra sig norrut eller söderut på Ådöhalvön. Området består av stora skogstomter 

med förhållandevis lite bebyggelse 

 

Förslag 

Ambitionen är att bevara karaktären med stora tomter, vilket ökar chansen för att bevara karaktären. 

För att bevara naturkaraktären införs en bestämmelse om marklov för fällning av större träd. Det 

innebär att träd som har en diameter över 30 cm vid 1 meter över marken endast får fällas efter att 

marklov erhållits av kommunen.  

Planen innehåller också en bestämmelse om att endast 15 % av fastigheternas area får hårdgöras. 
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Landskaps- och stadsbild 

Nuläge 

Landskapsrummet i Ådö skog är ett skogsområde präglat av den varierande terrängen i området. Mot 

Mälaren sluttar det kraftigt nedåt med höjdpartier mot vattnet. Vissa delar mot Ådövägen frontas av 

skog och några delar av bebyggelse. Landskapet upplevs främst från Ådövägen som leder genom 

området. Vägformen är smal och småskalig, resan slingrande och kuperad, vilket ger en dramatik med 

kurvor och krön, där vägen syns försvinna och återkomma längre fram. Från vägen finns ett fåtal vyer 

mot enskilda byggnader eller bebyggelsegrupper, karaktäristiskt är annars att bebyggelsen inte syns 

utåt i landskapet och att det är ont om landmärken. 

 

  
Karta över rumslighet i landskapet, ur detaljplaneprogrammet. I Ådö skog är rumsligheten i huvudsak sluten skog i mitten av 

området. Vid stränderna är det höjdpart/klippor mot vattnet. 
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Karta över upplevelser av landskapet, ur detaljplaneprogrammet. I Ådö skog är det varierat mellan vegetationsfront 

bebyggelsefront mot Ådövägen. Några siktlinjer finns inte pga vegetation och terrängförhållanden.  

 

 

 
Karta över strandkaraktärer, ur detaljplaneprogrammet. I på västra sidan är karaktären på västsidan höjdparti/klippor mot 

vattnet där hällmarksskog på branta klippor möter vattnet. På östsidan är det skog nära vatten. 

 

  
Sektion i Ådö skog, ur detaljplaneprogrammet. På västra sidan sluttar strandlinjen kraftigt. På östra sidan är lutningen något 

mer flack.  

 

Förslag 

Bebyggelse bör passas in i landskapet och större träd bevaras för att karaktären i området ska 

bibehållas. Plansprängning bör undvikas då det skulle påverka områdets karaktär negativt. 

 

Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 

Det finns möjlighet till rekreation både norr, söder och delvis inom planområdet. Badplatsen vid 

Björknäs, naturområden på Ådöhalvön samt det parkområde som finns inom planområdet.  Söderut på 

Ådöhalvön finns även naturreservatet Ådö-Lagnö. 
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Fornlämningar 

Nuläge 

Det finns inga registrerade fornlämningar inom planområdet. Ingen kulturhistorisk utredning har gjorts 

för planområdet. 

 

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Enligt SGUs jordartskarta består större delen av området av urberg eller urberg med tunt eller 

osammanhängande ytlager av morän. I den sydöstra delen av planområdet finns det ett mindre område 

med postglacial sand. Mitt i planområdet finns det ett område med morän.  

 

  
Kartutsnitt från SGU:s kartunderlag. Kartan visar att planområdet består av urberg (röd färg), urberg med inslag av morän 

(röd med ljusblå prickar), postglacial sand (orange färg med vita prickar) samt morän(ljusblå med vita prickar). 

 

Bebyggelseområden 

Bebyggelse 

Nuläge 

Planområdet består till stora delar av större villatomter. På den östra sidan av Ådövägen är 

fastigheterna långsmala med gräns mot Ådövägen och vattenområdet. På den västra sidan 

fastighetsstrukturen mer oregelbunden och det finns en större variation på tomtstorlekarna med några 

mindre fastigheter. 

Området har i stort behållit den ursprungliga naturkaraktären och husen är placerade långt inne på 

tomterna. Områdena närmast stranden samt delarna närmast Ådövägen är i huvudsak obebyggda. 

Bebyggelsen är varierad med både sommarstugor samt villor med åretruntstandard. Ett fåtal 

fastigheter är obebyggda. Området upplevs därför idag som ett skogsområde som delar av 

bebyggelsen.  

 

Förslag 

Planen möjliggör att befintlig bebyggelse kan få en standard som är normal för helårsbosstäder. 

Byggrätten medger 160 m2 byggnadsarea för huvudbyggnad. Komplementbyggnader föreslås få en 

sammanlagd byggnadsarea om max 60 m2. Byggnad får uppföras i max en våning. Vind får inredas. 

Bebyggelsen i detaljplaneområdet får uppföras som fristående villor på stora tomter för att bevara 

områdets lummiga gröna karaktär. Byggnaderna ska anpassas till tomtens terräng för att så långt som 

möjligt behålla grönska och undvika större ingrepp i marken. 

 

Detaljplanen medger avstyckning av större fastigheter. Minsta fastighetsstorlek är 3000 m2. De 

fastigheter som redan är mindre än detta, eller i gällande plan tillåts bli mindre har bestämmelser om 

mindre fastighetsstorlek.  
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Offentlig service och kommersiell service 
Service finns i Bro centrum, cirka 5 km från planområdet. 

 

Tillgänglighet 

Nuläge 

Området är kraftigt kuperat vilket försvårar tillgänglighet på fastigheterna. 

Förslag 

Ny bebyggelse behöver anpassas efter terrängen för att klara krav på tillgänglighet. Detta kan göras 

genom placering av byggnader. Sprängning bör undvikas så långt som möjligt, men kan behövas för 

att klara tillgänglighet på vissa platser. Eftersom många fastigheter är kraftigt kuperade vid stränderna 

kommer stranddelen v fastigheterna inte vara tillgängliga. För att nå en strand som inte är kuperad är 

Bjöknäsbadet norr om planområdet närmast. Bad med tillgänglighetsramp finns dock endast vid 

Lillsjöbadet i Kungsängen. 

 

Trafik och kommunikationer 

Gatunät, parkering, utfarter 

Nuläge  

Planområdet har tillfart från Ådövägen som löper genom området. Trafikverket har 

huvudmannaskapet för Ådövägen idag, men har avtalat med kommunen om att kommunen ska ta över.  

Inne i bostadsområdet finns mindre grusade vägar med enskilt huvudmannaskap. Gång- och 

cykelbanor saknas. 

Förslag 

Utbredningen för användningen väg i detaljplanen är oförändrat. Ytan för vägområdet är bredare än 

dagens väg vilket innebär att det är möjligt att bredda vägen i framtiden eller bygga ut med gång- och 

cykelväg utmed vägen vid behov.  

Parkering för bostäder ska ske på den egna fastigheten. Av trafiksäkerhetsskäl är det utfartsförbud på 

delar av Ådövägen, vilket gör att nya fastigheter kan behöva använda en gemensam utfart. 

 

Kollektivtrafik 

Nuläge  

Kollektivtrafiken på Ådöhalvön är glest trafikerad med endast 6 avgångar/ dygn med buss i vardera 

riktningen. 

Förslag 

Om fler bosätter sig permanent inom planområdet ger det ett större underlag för kollektivtrafiken. För 

att boende ska vara villiga att åka buss istället för bil behöver turtätheten ökas. 

 

Störningar och risker 

Buller och vibrationer 
Trafikbuller genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Ådövägen har en 

mycket låg trafikmängd, 212 fordon/dygn ÅDT enligt Trafikverkets databas. Vid en full utbyggnad av 

föreslagen detaljplan för Stora Lugnet m.fl. samt denna detaljplaneändring samt att alla fastigheter 

bebos permanent bedöms antalet trafikrörelser öka till knappt 550 trafikrörelser/dygn. 

Hastigheten är 50 km sommartid respektive 70 km/h vintertid. Uppskattning av vägbuller har gjorts 

med hjälp av SKR och Boverkets skrift ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Antalet trafikrörelser i 

både i nuläget och efter full utbyggnad underskrider de antal trafikrörelser som finns i tabellerna. 

Marken utmed Ådövägen är belagd med byggförbud (prickmark). Bredden på prickmarken varierar 

inom planområdet. De fastigheter som har minst prickmark får bygga drygt 20 meter från vägmitt. 

Sommartid bedöms nivåerna ligga under 53 dB(A) 20 meter från vägmitt. De lägsta antalet 

trafikrörelser i för 70 km/h i ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” är 700 fordon/dygn, vilket ger 56 

dB(A) 20 meter från vägmitt. Detta är betydligt fler trafikrörelser än de planområdet har. Kommunen 

bedömer därför den uppskattningen som betydligt mindre. Någon bullermätning har inte gjorts och 

bedöms inte som nödvändigt då bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta nivåer.  
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Radon 
Radonförekomst är inte känd. Byggnader ska, om radonhalten kräver, uppföras radonsäkra och 

eventuella åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet. 

 

Översvämning 

Nuläge  

Enligt lågpunktskarteringen finns en plats i området där vatten riskerar att bli stående vid skyfall. Det 

kan dock förväntas vara relativt goda förutsättningar för infiltration på platsen. 

Översvämningsrisken från Mälaren bedöms som liten eftersom platsen är kraftigt kuperad och området 

vid stranden är belagt med byggförbud. 

 
 

  
Ytavrinning och lågpunktskartering i Ådö skog. Vatten samlas på en lågpunkt i mitten av planområdet. 

 

Förslag 

I detaljplanen fastställs markhöjder för att bebyggelse som sker i nuvarande lågpunkter inte ska riskera 

att översvämmas vid skyfall. Vid byggande och hårdgörande av mark måste höjdsättning ske så att 

stående vatten undviks. Avrinningsvägar behöver beaktas vid hårdgörande av ytor.  

 

Farligt gods  
Ådövägen är inte transportled för farligt gods. 
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Teknisk försörjning 

Dagvatten 

I första hand ska vattnet infiltreras och i andra hand fördröjas. Öppna dagvattenlösningar ska väljas 

före slutna system. Fördröjning kan ske på flera sätt, exempelvis genom regnrabatter (raingarden) eller 

gröna tak. 

Området sluttar kraftigt vilket gör att stor del av dagvattnet kommer att rinna ut i Mälaren över 

fastigheterna Viss infiltration sker genom på den egna fastigheten. För att säkerställa att infiltration 

ska kunna ske får endast 15 % av fastigheternas area hårdgöras.  

 

Vatten och avlopp 

Kommunen ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden beräknas påbörjas under 2021.  

 

Värme 

Värmeförsörjningen löses inom planområdet genom egen uppvärmning. Energiförbrukning för värme 

och ventilation ska följa gällande föreskrifter enligt Boverkets byggregler (BBR). 

 

El, tele, bredband 

Skanova och IP-only har ledningar utmed Ådövägen samt delar av Ådö skogsväg för möjlig 

anslutning till tele och fiber. E.ON har ledningar för el vid Ådövägen samt Ådö skogsväg. 

 

Avfall 

Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 

dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 

planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 

för insamling av matavfall samt fyrfack. Detta innebär att två fyrfacks behållare för avfall används för 

varje villafastighet. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Förslaget är en detaljplaneändring. De konsekvenser av planens genomförande som beskrivs är för 

själva ändringen, dvs de nya eller ändrade bestämmelser som föreslås.  

Miljökonsekvenser 

Planens genomförande innebär att ett större antal byggnader tillåts uppföras med en större 

byggnadsarea. Fler avstyckningar tillåts än tidigare. Planbestämmelserna om minsta tomtstorlek 

möjliggör cirka 10-17 avstyckningar utöver de som är tillåtna i gällande plan. Konsekvenserna av 

detta är att en större andel mark kommer att hårdgöras, vilket minskar mängden dagvatten som 

infiltreras. Mer ytvatten kommer att transporteras på de lägre delarna av planområdet, som ligger 

utmed stränderna.  

Om området byggs ut fullt innebär det en större andel permanentboende i området samt fler bostäder. 

Detta medför att ökat antal bilrörelser per dygn, vilket leder till en dubblering av trafiken. Ådövägen är 

förhållandevis lågtrafikerad, även efter en full utbyggnad. Bullernivåerna från vägen bedöms även 

efter utbyggnad vara under de värden som krävs för bostäder.  

Naturvärdena i området riskerar att påverkas negativt vid en större utbyggnad då mer ytor kommer att 

tas i anspråk. Det finns dock inget som hindrar hårdgörande idag och inget skydd för vegetation.  

Ekonomiska konsekvenser 

För fastighetsägarna innebär detaljplanen en kostnad endast om bygglov söks. I det fall tas en 

planavgift ut utöver bygglovsavgiften. De fastighetsägare som har stora fastigheter ges en möjlighet att 

stycka av dessa, vilket innebär ett ekonomiskt värde. Huvudmannaskapet på Ådö skogsväg är fortsatt 

enskilt, vilket gör att kostnader för drift och underhåll åligger fastighetsägarna i området.  
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Kommunen har kostnader för att ta fram detaljplan för Ådö. Genom att ta ut planavgift vid bygglov 

finansieras detaljplanen i efterhand. Kommunens kostnader i planområdet är för utbyggnad av vatten 

och avlopp, vilket kommer att ske oavsett om detaljplanen ändras eller inte. Detsamma gäller 

kommunens övertagande av driften av Ådövägen. 

Sociala konsekvenser 

Utbyggnad av Ådö ger troligtvis en större andel permanentboende i Ådö skog. Detta kan göra att fler 

människor befinner sig i området under större del av året. Planen bedöms ha liten inverkan på sociala 

värdena. En större byggrätt anses inte förändra områdets karaktär, då området idag upplevs som 

ianspråktaget. Den fastighet som idag utgörs av parkmark kommer fortsatt att vara till för allmänheten 

så att åtkomst till naturområden och vatten säkras. 

Ett ökat antal permanent boende kan leda till fler trafikrörelser men detta bedöms inte påverka social 

värden i någon större omfattning, idag använder många redan planområdet för permanentboende. 

Användningen av gemensamma platser såsom parkområdet bedöms öka om planförslaget byggs ut. 

Barnkonsekvenser 

Planen bedöms ge bra förutsättningar barn att vistas och bo inom planområdet. Området har stora 

tomter med plats för lek. De stora tomterna gör också att det finns möjlighet att delar av fastigheterna 

blir naturtomter vilket främjar barns lek och utforskning. För barn och ungdomar kan det bli 

begränsande att det saknas gång- och cykelväg då det kan kännas otryggt att promenera utmed 

Ådövägen. Det finns dock utrymme inom vägområdet att förbättra trafiksäkerheten.  

 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Den ursprungliga detaljplanen är en byggnadsplan vilket innebär att det är enskilt huvudmannaskap 

för allmänna platser. Kommunen har avtalat med Trafikverket att ta över ansvaret för Ådövägen. På 

grund av detta ändras huvudmannaskapet för Ådövägen till kommunalt huvudmannaskap i samband 

med planändringen. Väganläggningen betraktas som genomförd. En eventuell utbyggnad av gång- och 

cykelbana ryms inom allmän plats för huvudgata.  

 

Genomförandetiden förlängs inte för de bestämmelser som inte ändras. 

 

Avtal 
Kommunen har avtalat med Trafikverket att ta över väghållarskapet. Kommunen bekostar planarbetet. 

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov. Åtaganden enligt avtalet, dvs. att 

väghållarskapet blir kommunalt väntas fullföljas under hösten 2021.   

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 
Samtliga fastigheter inom planområdet är privatägda. 

 

Fastighetsbildning  
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 

prövas. Kommunen har inte funnit det nödvändigt att i detalj reglera läget och dragningen av nya 

fastighetsgränser vid avstyckning annat än vad som redovisas i detaljplanen genom egenskaps- och 

användningsgränser. Det innebär att ytterligare åtgärder än enbart avstyckningar kan bli nödvändiga 

för att på ett rationellt sätt skapa nya bostadsfastigheter i området, t.ex. bildande av utfartsservitut eller 

gemensamhetsanläggningar på kvartersmark. 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 



44 Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö Skog) - beslut om samråd - KS 18/0209-10 Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö Skog) - beslut om samråd : Planbeskrivning Beslut om samråd Ådö skog nr 7808Ä

  Sida 22 av 25 
 
 
 

Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä Planbeskrivning  

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.  

 

Upplysning: Gränskvaliteten i området är i vissa fall dålig. Det här betyder att gränsers läge i 

verkligheten kan skilja mot vad som anges i kartor till sådan grad att det inte går att rättsligt entydigt 

avgöra var gränsen är belägen utan vidare utredning och beslut, så kallad fastighetsbestämning.  

Kommunen har säkerställt tillräcklig gränskvalitet i sådana gränser som kan omfattas av 

inlösensbestämmelser mellan allmänna platser och fastighet i privat ägo. Syftet har varit att fastställa 

konsekvenser för den enskilde vid eventuell inlösen av mark för bildande av allmän plats. 

 

Fastighetsbestämningar kan bli nödvändiga som delmoment vid fastighetsbildningar för t.ex. 

nybildning av bostadsfastighet. Lantmäterimyndigheten kan vid fastighetsbildning finna att 

fastighetsbestämning är nödvändig och äger då rätt att initiera detta inom förrättningen. Det är 

fastighetens ägare eller den som annars svarar för förrättningskostnaderna som också får svara för 

kostnad för fastighetsbestämning. Resultatet av en fastighetsbestämning kan innebära att en fastighet 

ökar, eller minskar i storlek och ändrar läge mot vad som tidigare angivits i kartor och 

fastighetsregister. Det kan också innebära att sådan fastighetsbildning som kan förefalla vara 

genomförbar utifrån plankartans bestämmelser och uppgifter i fastighetsregistret inte är möjlig utan 

ytterligare åtgärder.    

 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Huvudmannaskapet för Ådö skogsväg är enskilt. Det innebär att det är fastighetsägarna i området som 

tillsammans ska sköta anläggande, drift och finansiering av vägen.  

 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
 

 
Fastigheter inom 

planområdet 

Fastighetsreglering Planens konsekvenser 

Ådö 1:15    

Ådö 1:20   

Ådö 1:21   

Ådö 1:22   

Ådö 1:23   

Ådö 1:24 

 

  

Ådö 1:25   

Ådö 1:26   

Ådö 1:29 

 

  



44 Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö Skog) - beslut om samråd - KS 18/0209-10 Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö Skog) - beslut om samråd : Planbeskrivning Beslut om samråd Ådö skog nr 7808Ä

  Sida 23 av 25 
 
 
 

Ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog), nr 7808Ä Planbeskrivning  

Ådö 1:30   

Ådö 1:31   

Ådö 1:32   

Ådö 1:33   

Ådö 1:34   

Ådö 1:35   

Ådö 1:36   

Ådö 1:37   

Ådö 1:38 

 

  

Ådö 1:39   

Ådö 1:40   

Ådö 1:41   

Ådö 1:42   

Ådö 1:43   

Ådö 1:44   

Ådö 1:45   

Ådö 1:46   

Ådö 1:53   

Ådö 1:56   

Ådö 1:57   

Ådö 1:88   

Ådö 1:89   

Ådö 1:90   
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Ådö 1:91   

Ådö 1:119   

Ådö S:2   

Rättigheter   

Servitut  

01-IM5-96/9066 

Till förmån för Ådö 1:24, belastar Ådö 1:23, 

avtalsservitut, ändamål brunn mm.   

 

Servitut  

0139-95/7 

Till förmån för Ådö GA:5, belastar Ådö 1:4, Ådö 

S:2, ändamål utrymme.  

Rättigheten belägen utanför 

planområdet.  

Servitut 

01-IM5-70/1802 

Till förmån för Ådö 1:46, belastar Ådö 1:45, 

ändamål väg 

 

Servitut 

D201900226774:1  

Till förmån för Ådö 1:88, belastar Ådö 1:42, 

ändamål elledningar, VA-ledningar, väg   

 

 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 
Den som avser uppföra byggnad inom planområdet svarar för att nödvändigt underlag upprättas. En 

utredning har gjorts beträffande ytvattnets avrinningsvägar. Denna utredning visar att det dagvatten 

som uppstår i området i många fall rinner över privat kvartersmark. Det är därför nödvändigt att i 

bygglov redovisa hur hänsyn till dagvatten görs.  

 

Ekonomiska frågor 

Driftkostnader 
Planens genomförande innebär inga ökade driftskostnader. Upplands-Bro kommun kommer överta 

väghållarskapet för Ådövägen vilket innebär tillkommande driftskostnader, men denna åtgärd är 

fristående från detaljplanens antagande.  

 

Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Bygglovavgift och 

planavgift tas ut vid ansökan om bygglov. 

 

Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  

 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning görs hos statliga lantmäterimyndigheten. Den som ansöker bekostar 

förrättningen efter den taxa som Lantmäterimyndigheten tillämpar.  

 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Genomförandetid för de bestämmelser som genom planändringen ändras är 10 år från den dag 

planändringen vinner laga kraft. 

 

Medverkande i projektet 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på Samhällsbyggnadskontoret har också bidragit till 

arbetet.   
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Upprättad 2021-09-09  

Planavdelningen 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

Henric Carlson  Lina Wallenius  Samuel Eketorp 

Planchef   Planarkitekt   Projektledare exploatering 
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Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum     

 2021-09-09     
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Bilaga 1 

Planbestämmelser Ändring av detaljplan för del 
av Ådö (Ådö skog) 
I förslaget till ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog) föreslås bestämmelser 

ersätta gällande bestämmelser enligt lista nedan. Listan ersätter gällande lista över 

bestämmelser. Även nya bestämmelser föreslås. Den bestämmelse som föreslås 

ersättas i gällande plan står inom parentes. 

Användningsbestämmelser 

Allmänna platser 

Park – park 

Väg – väg 

Kvartersmark 

B – bostäder (§1, 1 mom) 

Es (E) – Transformatorstation (§1, 2 mom b) 

Vb (W) – vattenområde, bryggor (§1, 2 mom c) 

Egenskapsbestämmelser 

Prickmark – byggnad får inte uppföras (§2) 

F (f) – endast friliggande hus (§3) 

d1 - Minsta fastighetsstorlek 3000 kvm landareal (ny, ersätter §4) 

d2 – Fastighet som är mindre än 3000 kvadratmeter får inte avstyckas, fastighet som 

får styckas enligt gällande plan får vara mindre än 3000 kvadratmeter. (ny, ersätter §4) 

e - Största byggnadsarea är 160 m² per fastighet för huvudbyggnad (§5, 2 mom) 

e - Största byggnadsarea är 60 m² per fastighet för komplementbyggnad (§5, 2 mom) 

I – högsta antal våningar är angivet som 1 våning (§6, 1 mom) 

b – källare får inte finnas (§6, 1 mom) 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2021-09-09   

 

 

h1 - Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 8 meter (ersätter del av §6 2 mom) 

h2 - Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 6 meter (ersätter del av §6 2 mom) 

Högsta taklutning 45 grader (§6, mom3) 

Utfart får inte finnas (§7) 

a - Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter större än 30 cm en 

meter ovan mark. 8 (ny) 

n1 – markens höjd får inte vara lägre än [höjd] meter över nollplanet (ny) 

n2- Endast 15 % av fastighetens yta (landareal) får hårdgöras (ny) 

Bestämmelser som utgår  

§ 4  

§ 5, 1 mom  

Del av §5, 2 mom – gårdsbyggnad får ej inredas 

Del av §6, 1 mom vind får icke inredas 
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Detaljplan för Stora Lugnet m.fl. (Ådö 1:10 m.fl.) 
- beslut om samråd 

Förslag till beslut 

1. Förslaget till ändring av detaljplan för Stora Lugnet m.fl. (Ådö 1:10 

m.fl.) sänds ut för samråd enligt reglerna för standardförfarande (PBL 

2010:900). 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2018 §117 om uppdrag för en 

detaljplan för Ekdalen, Ådö. I planområdet ingår Stora Lugnet, Ekdalen, Lilla 

Lugnet och Ekbacken. Ett detaljplaneförslag har tagits fram för området.   

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för området. Förslaget innebär att en 

byggrätt fastställs för befintlig bebyggelse så att den kan byggas ut med 

permanent. De avstyckningar som föreslås kan ske i den norra delen av 

planområdet. I den södra delen av planområdet möjliggörs fler bostäder genom 

att befintlig envåningsbyggnad föreslås kunna ersättas av radhus. Inom 

planområdet föreslås strandskyddet upphävas för befintlig bebyggelse samt de 

områden som är ianspråktagna eller avskilda från stränderna.  

Planen bedöms riskera inte medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget 

har stöd i förslag till översiktsplanen samt detaljplaneprogram för Ådöhalvön. 

Förslaget är dock inte lika expansivt som föreslås i programmet.  

Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande. 

Beslutsunderlag 

 Beslut om planuppdrag KS § 117, 13 juni 2018 

 Plankarta, 2021-09-09 

 Planbeskrivning, 2021-09-09 

 Planbestämmelser, 2021-09-09 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 13 juni 2018 §117 om uppdrag för en 

detaljplan för Ekdalen, Ådö. I planområdet ingår Stora Lugnet, Ekdalen, Lilla 

Lugnet och Ekbacken. Ett detaljplaneförslag har tagits fram för området.   
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Ett förslag till detaljplan har tagits fram för området. Förslaget innebär att en 

byggrätt fastställs för befintlig bebyggelse så att den kan byggas ut med 

permanentstandard. Den byggrätt som föreslås är 160 kvm huvudbyggnad och 

60 kvm komplementbyggnad. Ytterligare avstyckningar tillåts för de större 

fastigheterna, vilket innebär cirka 11 avstyckningar. Minsta fastighetsarea 

föreslås vara 3000 kvm. De avstyckningar som föreslås kan ske i den norra 

delen av planområdet. I den södra delen av planområdet möjliggörs fler 

bostäder genom att befintlig envåningsbyggnad föreslås kunna ersättas av 

radhus. Inom planområdet föreslås strandskyddet upphävas för befintlig 

bebyggelse samt de områden som är ianspråktagna eller avskilda från 

stränderna.  

Planen bedöms riskera inte medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget 

har stöd i förslag till översiktsplanen samt detaljplaneprogram för Ådöhalvön. 

Förslaget är dock inte lika expansivt som föreslås i programmet.  

Förslaget till detaljplan föreslås sändas ut på samråd enligt standardförfarande. 

Efter beslut om samråd kommer handlingarna att uppdateras med 

planbestämmelser på karta, layout samt uppdateras gällande strandskydd 

dagvattenhantering och genomförande. 

Barnperspektiv 
Planen bedöms ge bra förutsättningar barn att vistas och bo inom planområdet. 

Området har stora tomter med plats för lek. De stora tomterna gör också att det 
finns möjlighet att delar av fastigheterna blir naturtomter vilket främjar barns 

lek och utforskning. För barn och ungdomar kan det bli begränsande att det 
saknas gång- och cykelväg då det kan kännas otryggt att promenera utmed 
Ådövägen. Det finns dock utrymme inom vägområdet att förbättra 

trafiksäkerheten.  
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Henric Carlson  

Planchef Thomas Lenell 

 Samhällsbyggnadschef 

 

Bilagor 

 Plankarta, 2021-09-09 

 Planbeskrivning, 2021-09-09 

 Planbestämmelser, 2021-09-09 

Beslut sänds till 

 Planavdelningen 
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Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta skala 1:1500 (A1), daterad den 2021-09-09. 

Planbestämmelser, daterad 2021-09-09 

Denna planbeskrivning. 

Fastighetsförteckning 

Planprogram för Ådöhalvön (godkänt av kommunstyrelsen 2012-04-18) 

 

Övriga handlingar 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Beslut angående betydande miljöpåverkan 

Ytlig avrinning Ådöhalvön, WRS 

  

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

 
I den mellersta delen av Ådöskog finns två områden, Ådö skog och Ådö Stora Lugnet m.fl (tidigare 

omnämnt i planprogram för Ådöh. S.O) där Ekdalen, Ekbacken, Lilla lugnet och Stora Lugnet ingår. 

Områdena utgörs av ett fritidshusområde där många av fritidshusen har omvandlats till 

permanentboende. Ådöskog är detaljplanelagt sen år 1982 för bostadsändamål och Ådö Stora Lugnet 

m.fl är odetaljplanelagt där det sistnämnda utgör planområdet för den här detaljplanen. 

 

År 2010 tog kommunen fram ett planprogram över Ådöhalvön där de båda områdena ingick. 

Programmet fastslår att områdena inom Ådö Stora Lugnet m.fl. liksom det tidigare detaljplanelagda 

området Ådöskog lämpar sig för att pröva fler avstyckningar och erbjuda en större byggrätt. Idag har 

Ådöskog en byggrätt på 60kvm för bostad och 20kvm för komplementbyggnad ej anpassad för bostad. 

 

För att anpassa området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete för båda områdena med 

syfte att öka möjligheten för permanentboende och ge utökade byggrätter och möjlighet till 

avstyckningar för befintliga fastigheter. Förslaget involverade även en upprustning och bredning av 

Ådövägen som löper igenom de båda områdena. Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut 

hösten 2014. Detta förslag mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att bygga ut gator till en 

bredd som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med gatukostnadsavgifter. Som resultatet 

av en dialog med de boende i området beslutades det att i år 2018 avsluta detaljplanearbetet för den 

detaljplan som varit ute på samråd. Man beslöt också att avvakta planläggning av planområdet till att 

den sen tidigare planerade VA-planläggning kommit så långt att VA-nätet kapacitet och antalet 

anslutningsmöjligheter var klargjort. Under 2021 byggs det kommunalt VA ut till områdena Ådöskog 

och Ådö Stora Lugnet m.fl. i etapper med bakgrund av problem med enskilda anläggningars 

miljöbelastning som är vanligt inom fritidshusområden som i ökande grad har omvandlats till 

permanentboende. VA-planering och utbyggnaden har kommit så långt att en indikation till 

planavdelningen har getts över hur många anslutningar som är möjliga till VA-nätet. 30 maj år 2018 

gav kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att gå vidare med planuppdrag för området 

med syfte att pröva detaljplan som ger möjlighet för fastighetsägare att få utökad byggrätt samt 

möjlighet till avstyckning.  

 

Möjligheten för att inom planområdet bo på permanent basis kommer förbättras i och med utbyggnad 

av det kommunala VA-nätet. 
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I inledningen av uppdraget omfattade planarbetet ett större område i söder. Efter att ha gjort en 

inventering av naturen i området och dokumenterat höga naturvärden bedömer Upplands-Bro kommun 

att det inte är lämpligt att planlägga området för bostäder. Att planlägga området för natur bedöms inte 

heller som lämpligt då ett kommunalt huvudmannaskap inte är motiverat eller lämpligt och det inte 

förvalta området genom samfällighet. Dessa områden är därför inte med i planförslaget.  

 

Planens syfte  

Planens syfte är också att utveckla området samtidigt som områdets karaktär inte förändras. Syftet är 

även att säkra allmänhetens tillgång till natur och rekreation och tillgången till vatten och stränder som 

ligger i linje med syftet med strandskyddet. Detaljplanen prövar avstyckningar samt en 

bostadsbebyggelse lämpad för permanentboende. Områdets framtid kontrolleras genom planläggning 

vilket säkerställer att området används på ett hållbart sätt. 

 

Målet är att tillmötesgå en utveckling där boende inom planområdet allt mer bor i området permanent. 

För att möjliggöra syftena med planen kommer detaljplanen pröva att upphäva strandskyddet. 

 

Huvuddrag 

Detaljplanen kommer pröva omkring avstyckningar inom planområdet och att varje fastighet har rätt 

till en huvudbyggnad för permanentboende på 160 kvm samt 60 kvm komplementbyggnader. 

Attefallsreglerna ska gälla. Bebyggelsen kommer främst ligga i norra delen av planområdet utmed 

Ådövägen. Detta område är präglad av permanentboendekaraktär med närliggande bebyggelse och 

garage. Planområdet upplevs till stora delar som redan ianspråktaget där det är vanligt förekommande 

att bebyggelse finns inom strandskyddat område i närheten av vattnet. Prickmark kommer hindra 

fortsatt bebyggelse från att etablera sig eller utbyggas i de strandnära lägena inom planområdet.  

 

Planprocessen 

Handläggning 

Detaljplanearbetet inleddes 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 

januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker genom standardförfarande. 

 

 
 

 

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får 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 (SBU)   kv 3 2021 

Samrådstid     kv 3-4 2021 

Ev. beslut om granskning (SBU) kv 2 2022 

Granskningstid    kv 2 2022 

Antagande (KS )    kv 4 2022 

 

Planuppdrag 
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Kommunstyrelsen gav 13 juni 2018 §117 samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 

detaljplan för Ekdalen (Ådö skog). 

 

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. Planförslaget bedöms 

inte påverka riksintresset enligt 4 kapitlet 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 god hushållning av mark- och vatten då ett redan bebyggt område utvecklas och 

ny mark inte tas i anspråk. Befintlig infrastruktur kan utnyttjas för utbyggnad av området.  

 

Påverkan på riksintressen 

Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse 

enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas. 

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset då det är en utveckling av privata fastigheter som är 

bebyggda och ianspråktagna. Södra delen av planområdet ingår i riksintresse för naturvård enligt 3 kap 

6 § MB, Norra Björkfjärdens övärld. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset då de fastigheter 

som omfattas är bebyggd i nuläget och ny byggrätt begränsas till det område som redan är 

ianspråktaget. 

 

 

 
Karta över riksintresset för naturvård, Norra Björkvägens övärld. Södra delen av planområdet ingår i riksintresset. 

 

Natura 2000 
Närmaste Natura 2000-område är Broviken. Avståndet är ca 1000 meter från strandlinjen i 

planområdet. Enligt bevarandeplanen för Broviken kan exploatering, muddringsarbete och alltför 

intensiva röjningar av vegetation i och intill viken kan orsaka erosion och sedimentavrinning och 

därmed grumling i viken. Ådöhalvön ligger dock på sådant avstånd från Broviken att en exploatering 

inte bedöms påverka Broviken negativt. Bevarandeplanen nämnder också att en utökad båttrafik kan 

medföra att undervattenvegetationen rivs upp, att vattnet grumlas och att fågellivet i området störs.  

 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden.  
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Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 

planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I 

dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för 

utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt 

slutna gaturum (alternativt tunnlar).  

 

Vatten 
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till 

Mälaren-Rödstensfjärden. Den har god ekologisk status, men uppnår inte god kemisk status. Det är 

bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar, nickel och nickelföreningar samt 

tributyltennföreningar som inte uppnår nivån för god status. Förekomsten riskerar att inte uppfylla 

ekologisk status/potential 2021 eftersom klorofyll a, morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God 

kemisk status riskerar att inte kunna uppfyllas till 2021. 

 

På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln som rinner till Mälaren-

Fiskarfjärden. Den har god ekologisk status men uppnår inte god kemisk status. Vattenförekomsten 

har problem med samma ämnen som Mälaren-Prästfjärden, men dessutom antracen, bly och 

blyföreningar samt kadmium och kadmiumföreningar. 

Förekomsten riskerar att inte uppfylla ekologisk status/potential 2021 eftersom total biovolym, 

makrofyter och morfologiskt tillstånd bedöms som måttliga. God kemisk status riskerar att inte 

uppfyllas till 2021. 

 

Buller 
Ådövägen omfattas inte av miljökvalitetsnormerna för buller då det är lite trafik på vägen. Trafikbuller 

genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Någon bullermätning har inte 

gjorts och bedöms inte som nödvändigt då bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta 

nivåer. Bullernivåerna inom planområdet beskrivs närmare under Störningar och risker. 

 

Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 

med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 

Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

 

Östra delen av planområdet ingår i nytt ESKO-område och västra delen ligger inom avrinningsområde 

till ESKO-området Säbyholmvsviken och utpekas som ett ekologisk särskilt känsliga sjöar och 

vattenområden. Eftersom området kommer att förses med kommunalt vatten och avlopp bedöms inte 

vattenkvalitén i Säbyholmsviken (ESKO) påverkas negativt. 

 

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning att genomförandet av detaljplanen för Stora 

Lugnet m.fl. inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen 

med mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas.  

 

Undersökningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 

kunskapsunderlag. Samråd har genomförts under november 2019 med Länsstyrelsen i Stockholm som 

delar kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra 

en betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen beslutade 
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(genom delegationsbeslut) att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Nedan följer en 

sammanfattning av behovsbedömningen: 

Den samlade bedömningen är att planförslagets påverkan endast kommer göra en viss påverkan på 

naturvärden och kulturvärden inom planområdet. Utvecklingen följer redan antagna översiktsplanen 

och planprogrammet samtidigt som viktiga intressen inom områden bedöms inte inskränkas. En 

naturvärdesinventering har tagits fram i samband med arbetet med att ta fram handlingar för 

samrådsförslag för att säkerställa att inte påverkan på naturvärden kan bedömas som påtagliga. 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är ca 10 ha stort och ligger i Bro på Ådöhalvön där Ådövägen löper igenom planområdet. 

Planområdet avgränsas av Ådöskog i norr av kvartersmark som är ett detaljplanelagt området för 

fritidshus, av Mälaren i väst och öst, och i söder av Ådö som utgörs av skog. Planområdet är uppdelat i 

två delområden, i norr Stora Lugnet Ekdalen och Lilla Lugnet. I söder Ekbacken. Planområdet har 

begränsats så att naturområden med stora naturvärden inte planläggs.  

 

 
Karta med planområdet markerat. 

 

Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna Ådö 1:10-14, 1:47, 1:50-52, 1:55, 1:84-86, 1:113, 1:120, 2:1 och 

S:2. Alla fastigheter är i privat ägo. 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Planområdet ligger intill Mälaren med dess strandområden och öar som är utpekade som riksintresse 

enligt 4 kap 2 § MB, där det rörliga friluftslivet och turismens intressen särskilt ska beaktas.  

 

Strandskydd 

Området är strandskyddat om 300m från kustlinjen med utökat strandskydd 

 

Vattenskyddsområde 
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Öster om Ådöhalvön ligger Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det 

speciella föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av 

dräneringssystem. 

 

RUFS 
Området är utpekat i RUFS 2050 som befintlig bebyggelse och landsbygd  

 

Ny bebyggelse och service på landsbygden ska i första hand lokaliseras till de prioriterade lägena vid 

landsbygdsnoder, serviceorter, replipunkter och kärnöar. Serviceorter är mindre orter med viss service 

och minst 250 invånare och har ett strategiskt läge till sin omgivning. Inga Landsbygdsnoder är 

utpekade i kommunen. När bostäder, verksamheter, service och teknisk  

försörjning samlas till dessa prioriterade lägen, skapas förutsättningar för möten, samverkan och lokala 

marknader. Dessutom bidrar det till att begränsa en utspridning av bebyggelsen. Nya bostäder på 

landsbygden bör planeras som permanent bebyggelse och lokaliseras efter sådana förutsättningar. 

 

Området är en del av den gröna kilen Görvälnkilen och den södra delen av området ingår i 

värdekärnan för Görvälnkilen.  

De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med värden för rekreation, natur- 

och kulturmiljöer. De bildar stråk av grönska och vatten i anslutning till bebyggelsestrukturen och ger 

god tillgång till tätortsnära natur. De gröna kilarna kan långsiktigt förse invånarna och 

bebyggelseområdena med nödvändiga funktioner såsom rekreation, biologisk mångfald och andra 

ekosystemtjänster. Kilarna hyser ofta ett biologiskt kulturarv som har formats av en lång tids 

kontinuerlig skötsel. De gröna kilarna är också viktiga för spridning av arter mellan de gröna 

värdekärnorna och andra livsmiljöer som finns inom alla kilar. De utgör därmed stommen i den gröna 

infrastrukturen i närområdet till huvudstaden. Stora delar av kilarna är av riksintresse för naturvård-, 

friluftsliv och kulturmiljövård.  

De gröna värdekärnorna ingår i de gröna kilarna och innehåller områden som har de högsta 

rekreations-, natur- eller kulturmiljövärdena, ofta naturreservat eller riksintressen. De har ofta rika 

upplevelse- och kulturmiljövärden samt en stor biologisk mångfald och variationsrikedom som ger 

förutsättningar för ekosystemtjänster och att djur och växter kan fortplanta sig och spridas. 

 

 

Regional gång- och cykelplan 
Den regionala gång- och cykelplanen från 2014 pekar ut stråken mellan Bålsta, Bro, Kungsängen och 

vidare mot Kallhäll och Jakobsberg som ett reginalt stråk. På Ådöhalvön finns inga regionala stråk. 

Planen pekar ut möjligheten till kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik som viktiga.  

 

 
De regionala cykelstråkens status. Befintliga stråk i svart. Saknade länkar och blandtrafik i rött. På Ådöhalvön finns inga 

regionala stråk utpekade.  
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Kommunala planer och program 

 

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området markerat som prioriterat omvandlings-

/förtätningsområde. Området ingår i ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde som avses förses 

med kommunalt VA (Vatten och Avlopp).  

 

Förutsättningarna för en komplettering i befintliga bebyggelsestrukturer samt tillägg av ny bebyggelse 

kommer att undersökas i anknytning till planläggning av området. I samband med detta behöver det 

göras avvägningar mot samhällsintressen såsom befintliga natur- och kulturvärden, riksintressen, 

teknisk försörjning samt risk för översvämning, skred, ras och erosion.  

 

Föreslagen planläggning går i linje med översiktsplanen.  

 

 
Kartutsnitt från kommunens översiktsplan 2010. Utsnittet visar att planområdet ingår i ett prioriterat 

omvandling-/förtätningsområde, nr 9. En röd pil visar planområdets ungefärliga placering.  

 

FÖP Landsbygdsplan 
Området är utpekat i FÖP landsbygdsplan som antogs av Kommunfullmäktige den 14 juni 2017. 

Området är utpekat som ett utvecklingsområde/utvecklingsstråk bebyggelse enligt Ådö-stråket. Stråket 

och dess bebyggelseutveckling följer en huvudprincip med funktionella stråk där kollektivtrafik och 

teknisk försörjning i form av kommunalt vatten och avlopp på sikt utvecklas. 

Bebyggelsestråket på Ådö omnämns särskilt där utveckling kommer ge bättre förutsättningar för 

samhällsservice i området. 

 

Inom kommunen finns ett stort antal områden som från början planerats för fritidsboende, 

kolonistugor eller liknande. I många av dessa områden pågår en omvandling från fritidsboende till 

permanentboende. Någon återgång till ensartade fritidsbebyggelseområden är inte trolig och i många 

fall inte längre möjlig. Det finns också områden på landsbygden med permanentbostäder med ett högt 

bebyggelsetryck, där förtätning i form av avstyckningar förekommer. Inventeringar som gjorts av 

enskilda avloppsanläggningar i kommunen visar på ett antal bristfälliga avloppsanläggningar med 

höga utsläpp av näringsämnen och föroreningar. Behov av åtgärder finns, antingen för de enskilda 

anläggningarna eller genom gemensamma anläggningar eller kommunalt vatten och avlopp. 
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En utveckling av Ådö skog för att inriktas mer mot permanentboendekaraktär ligger i linje med den 

utveckling FÖP landsbygd ser som lämplig. 

 

Landsbygdsplanen lyfter även upp att Ådö-stråket ska behålla sin funktion som grön koppling. 

Allmänhetens tillgänglighet till Mälarens stränder ska förbättras och säkerställas samtidigt som gröna 

kopplingar bibehålls och säkras för Görvälnkilens värden och funktioner. 

 

Området utgör en del av en grönkopplings som löper i nord-sydlig riktning längs hela Ådöstråket. 

 

Området är i enlighet med kommunens Landsbygdsplan FÖP från år 2016 där planområdet utpekas 

som ett utvecklingsområde. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 

Kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning i Upplands-Bro kommun antogs av kommunfullmäktige 

den 13 september 2017. Upplands-Bro kommun ingår i Stockholms län och dess bostadsmarknad. Det 

finns en rådande bostadsbrist i Upplands-Bro och det finns brist på bostäder i samtliga storlekar. Det 

råder också brist på småhus och småhustomter. En stor del av de fritidshus som säljs blir 

permanentbostäder. 

 

Grönplan 
Kommunfullmäktige fattade beslut om Grönplanen den 18 december 2008. Enligt grönplanen hade 

herrgårdarna ofta trädgårdsplanteringar, vilket Ådö-Lagnö är ett exempel på och som ligger utanför 

planområdet. Tidigare gick den betydelsefulla landsvägen mellan huvudstaden och Bergslagen genom 

Upplands-Bro.  

 

Söder om planområdet ligger landskapsskyddsområdet Ådö-Lagnö naturreservat. Naturreservatet är 

riksintressant för sitt ädellövsskogsområde ur ett naturvårdsperspektiv och är främst känt för sina 

mistlar. I reservatet förekommer det sällsynta insekts- och fågelarter. Det fanns betydande ängs- och 

hagmarksområden av klass III spridda över Ådö-Lagnö från en kartläggning år 1993. 

 

Planförslaget ligger i linje med kommunens Grönplan från 2008.  

 

Vattenplan 
På västra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden som rinner till 

Mälaren-Rödstensfjärden. På östra sidan om planområdet ligger vattenförekomsten Mälaren-Görväln 

som rinner till Mälaren-Fiskarfjärden.  

 

Mälarfjärderna Prästfjärden och Görväln har föreslagits som preliminära vattenförekomster i 

kommunens vattenplan av Länsstyrelsen. Båda anses ha en god ekologisk status men uppnår inte god 

kemisk status. I Prästfjärden förekommer det särskilt värdefulla arter och naturtyper klassificerade 

som nationellt naturvärde. Det beror främst på att Prästfjärden är hemvist för den starkt hotade och 

sällsynta arten undervattensväxten småvalting. 

 

Vattenområdena på både östra och västra sidan av planområdet är utpekade som ESKO (ekologiskt 

känsliga områden). 

 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 
Inga trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder kommer att göras kopplade till denna 

planläggning enligt Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. 
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Gång- och cykelplan 
I kommunens gång- och cykelplan (2012) föreslås det att gång- och cykelvägnätet bör kompletteras till 

Ådö och Smidö i samarbete med Trafikverket. Se bild nedan. Gång och cykelplanen kommer att 

uppdateras under 2021. 

 
Karta från kommunens gång- och cykelplan (2012). Bilden visar ett stråk med gång och cykelväg mot Smidö. 

 

Detaljplaneprogram 
Ett planprogram för Ådöhalvön har tagits fram för att utreda möjligheterna till komplettering i 

befintliga bebyggelsestrukturer samt eventuellt tillägg av ny bebyggelse. Programmet godkändes av 

kommunstyrelsen den 18 april 2012. 

Bakgrunden till programmet är att befintliga fritidshusområden görs om till permanentboende i stor 

utsträckning. Detta leder till önskemål om expansionsmöjligheter för fastighetsägare och ett utökat 

behov av förbindelser samt vatten- och avloppslösningar. Området som planprogrammet berör, 

innehåller stora naturvärden och delar av området kan upplevas som svårtillgängliga. I samband med 

att Bro tätort växer blir trycket större på grönytor och rekreationsmiljöer på Ådöhalvön.  

 

I planprogrammet står det beskrivet att bebyggelsen inom området kan utvecklas i linje med områdets 

landskapskaraktär. Tanken är att skapa ett möte mellan stad och landskap samt med hållbarhet i fokus. 

Planprogrammet ska ge vägledning vid placering och utformning av ny bebyggelse, vilket inkluderar 

både enskilda byggnader, infrastruktur och liknande. Likaså ska planprogrammet fungera som 

riktlinjer för hur landskaps- och naturvärden bevaras, hur mark och vegetation kan utvecklas och 

stärkas.  

 

Programmet anger följande inriktningar för planläggning i planområdet: 

• En struktur med stora långsmala fastigheter behålls närmast stränderna.  

• Minsta tomtstorlek för nya fastigheter föreslås vara 2000 m2. Avstyckningar ska prövas 

med hänsyn till tomtstorlek, terrängförhållanden, landskapsvärden, väganslutning samt 

möjlig byggbar yta. 

• En bred zon närmast stränderna hålls byggnadsfri, i likhet med gällande plan, för att bevara 

naturmarkskaraktären. Mindre komplementbyggnader som bastu och båthus bör prövas 

restriktivt i kommande planläggning. 

• Kommande planläggning bör reglera ett bebyggelsefritt avstånd på minst 15 meter på varje 

sida om Ådövägen för att bibehålla den gröna skogskaraktären med ”hus i skog” längs 

vägen. 

• I kommande detaljplan bör bestämmelse om bevarad naturmarkskaraktär längs gator och 

stränder införas. 
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• Varje tomt får bebyggas med en huvudbyggnad och högst två komplementbyggnader. 

Byggrätten föreslås till högst 160 m2 byggnadsarea (BYA) för huvudbyggnad och 250 m2 

bruttoarea. Sammanlagt 50 m2 för komplementbyggnad.  

• Sprängning, schaktning och fyllning bör undvikas. 

• Värdefull natur, berghällar och karaktärsträd och ädellöv sparas på tomtmark och bör 

regleras i kommande planläggning.  

• Byggnader och uteplatser anpassas till befintlig terräng.  

• Parkering ska lösas inom respektive fastighet och tillfart ska anordnas med hänsyn till 

topografi och vegetation.  

• Vägar inom området föreslås vara kommunala, även för Ådövägen som idag ägs av 

Trafikverket. Park- och naturområden ska planläggas som allmän plats. 

 

Förslaget till ändring av detaljplan för Stora Lugnet m.fl. utgår från detaljplaneprogrammet, men 

skiljer sig gällande storlek på fastigheter och omfattning av byggrätt. 

 

Detaljplaner och förordnanden 
Området är inte detaljplanelagt. 

 

Förutsättningar och planförslag  

Natur 

Mark och vegetation 

Nuläge 

Området ingår i grönkilen Görvälkilen, en av Stockholms många grönkilar. Vilda djur använder 

planområdet för att röra sig norrut eller söderut på Ådöhalvön. Området består av stora skogstomter 

med förhållandevis lite bebyggelse 

I norra delen av området finns ett kluster av mistlar utmed Ådövägen. I södra delen av Ådövägen finns 

flertalet skyddsvärda träd.  

Naturvärden inom och utanför planområdet. I norra delen av området finns naturvärden av klass 3, 

påtagligt naturvärde. I södra delen finns områden av klass 1 och 2. Värden är främst knutna till äldre 

ädellövträd. Men inom området bedöms det även finnas äldre barrträd och artrik flora. Området utgör 

även en spridningskorridor för djur och växter. 
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I norra delen av planområdet finns ett kluster med sex dokumenterade mistlar markerade med röda prickar. I södra delen 

finns flertalet skyddsvärda träd markerade med gröna prickar. 
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Naturvärden inom och utanför planområdet. I norra delen av området finns naturvärden av klass 3, påtagligt naturvärde. I 

södra delen finns områden av klass 1 och 2. 

 

Förslag 

Ambitionen är att bevara karaktären med stora tomter, vilket ökar chansen för att bevara karaktären. 

För att bevara naturkaraktären införs en bestämmelse om marklov för fällning av större träd. Det 

innebär att träd som har en diameter över 30 cm vid 1 meter över marken endast får fällas efter att 

marklov erhållits av kommunen.  

 

Landskaps- och stadsbild 

Nuläge 

Norra delen av landskapsrummet i Ekdalen och Lilla lugnet är ett skogsområde präglat av den 

varierande terrängen i området. Mot Mälaren sluttar det kraftigt nedåt med höjdpartier mot vattnet. 

Söderut minskar kuperingen, men området lutar fortfarande tydligt mot Mälaren. Vissa delar mot Ådö 

vägen frontas av skog och några delar av bebyggelse. Landskapet upplevs främst från Ådövägen som 

leder genom området. Vägformen är smal och småskalig, resan slingrande och kuperad, vilket ger en 

dramatik med kurvor och krön, där vägen syns försvinna och återkomma längre fram. Från vägen 

finns ett fåtal vyer mot enskilda byggnader eller bebyggelsegrupper, karaktäristiskt är annars att 

bebyggelsen inte syns utåt i landskapet och att det är ont om landmärken. 

 

  
Karta över rumslighet i landskapet, ur detaljplaneprogrammet. Inom planområdet är rumsligheten i huvudsak sluten skog i 

mitten av området. Vid stränderna är det höjdpart/klippor mot vattnet i den norra delen och skog i den södra delen. 
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Karta över upplevelser av landskapet, ur detaljplaneprogrammet. I norra delen är det bebyggelsefront mot Ådövägen. I södra 

delen vegetationsfront. Några siktlinjer finns inte pga vegetation och terrängförhållanden. 

 

 

 
Karta över upplevelser av landskapet, ur detaljplaneprogrammet. Några siktlinjer finns inte pga vegetation och 

terrängförhållanden. Mötet mellan vatten och land är flackt eller lätt kuperat med skog nära vatten. På västra sidan är 

vattenrummet småskaligt och mer öppet på östa sidan.  

 

 

Förslag 

Bebyggelse bör passas in i landskapet och större träd bevaras för att karaktären i området ska 

bibehållas. Plansprängning bör undvikas då det skulle påverka områdets karaktär negativt. 
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Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 

Det finns möjlighet till rekreation både norr, söder om planområdet, badplatsen vid Björknäs samt 

nnaturområden på Ådöhalvön.  Runt planområdet finns också flera skogsområden. Söderut på 

Ådöhalvön finns även naturreservatet Ådö-Lagnö.  

 

Fornlämningar 

Nuläge 

I den norra delen av området finns cirka 10 gropar som kan var älvkvarnar. I sydväst finns ett område 

som saknar antikvarisk bedömning, och som därför inte är klassad som kulturhistorisk lämning. Enligt 

beskrivningen har det funnits en ångsåg på platsen. Inom området finns en gammal husgrund.  

Utanför planområdet finns flera fornlämningar.  

 

 
Karta över fornlämningar och kulturhistoriska lämningar i och utanför planområdet. Inom planområdet finns en övrig 

kulturhistorisk lämning i norr och ett område i sydväst som saknar antikvarisk bedömning. 

Förslag 

I området för sågen tillåts ingen ny bebyggelse tillkomma. Området kring groparna förses också med 

byggförbud. 

För markarbeten i och i anslutning till fornlämningar krävs det samråd med Länsstyrelsen och 

eventuellt tillstånd enligt Kulturmiljölagen. Vid planens genomförande måste Länsstyrelsen kontaktas 

i god tid innan arbetena i anslutning till fornlämningarna planeras. 

 

 

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
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Enligt SGUs jordartskarta består större delen av området av urberg eller urberg med tunt eller 

osammanhängande ytlager av morän. I den sydöstra delen av planområdet finns det ett mindre område 

med postglacial sand. Mitt i planområdet finns det ett område med glacial lera.  

 

 
Kartutsnitt från SGU:s kartunderlag. Kartan visar att planområdet består av urberg (röd färg), urberg med inslag av morän 

(röd med ljusblå prickar), postglacial sand (orange färg med vita prickar) samt glaciallera (gult). 

 

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 

Nuläge 

Planområdet består till stora delar av större villatomter. På den östra sidan av Ådövägen är 

fastigheterna långsmala med gräns mot Ådövägen och vattenområdet. På den västra sidan 

fastighetsstrukturen mer oregelbunden och det finns en större variation på tomtstorlekarna med några 

mindre fastigheter. 

Området har i stort behållit den ursprungliga naturkaraktären och husen är placerade långt inne på 

tomterna. Områdena närmast stranden samt delarna närmast Ådövägen är i huvudsak obebyggda. 

Bebyggelsen är varierad med både sommarstugor samt villor med åretruntstandard. Ett fåtal 

fastigheter är obebyggda. Området upplevs därför idag som ett skogsområde som delar av 

bebyggelsen.  

 

Förslag 

Planen möjliggör att befintlig bebyggelse kan få en standard som är normal för helårsbosstäder. 

Byggrätten medger 160 m2 byggnadsarea för huvudbyggnad. Komplementbyggnader föreslås få en 

sammanlagd byggnadsarea om max 50 m2. Byggnad får uppföras i max en våning. Vind får inredas. 

Bebyggelsen i detaljplaneområdet får uppföras som fristående villor på stora tomter för att bevara 

områdets lummiga gröna karaktär. Byggnaderna ska anpassas till tomtens terräng för att så långt som 

möjligt behålla grönska och undvika större ingrepp i marken. 

Detaljplanen medger avstyckning av större fastigheter. Minsta fastighetsstorlek är 3000 m2. De 

fastigheter som redan är mindre än detta, eller i gällande plan tillåts bli mindre har bestämmelser om 

mindre fastighetsstorlek. I den södra delen av planområdet, Ekbacken föreslås befintlig byggnad få 

ersättas av bostäder i form av radhus, vilket kan uppföras på mindre fastigheter.  
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Offentlig service och kommersiell service 
Service finns i Bro centrum, cirka 5 km från planområdet.  

 

Tillgänglighet 

Nuläge 

Området är delvis kraftigt kuperat vilket försvårar tillgänglighet på fastigheterna. 

Förslag 

Ny bebyggelse behöver anpassas efter terrängen för att klara krav på tillgänglighet. Detta kan göras 

genom placering av byggnader. Sprängning bör undvikas så långt som möjligt, men kan behövas för 

att klara tillgänglighet på vissa platser. Eftersom många fastigheter är kraftigt kuperade vid stränderna 

kommer stranddelen v fastigheterna inte vara tillgängliga. För att nå en strand som inte är kuperad är 

Bjöknäsbadet norr om planområdet närmast. Bad med tillgänglighetsramp finns dock endast vid 

Lillsjöbadet i Kungsängen. 

  

Upphävande av strandskydd 

Gällande strandskydd 
Inom området gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen. Södra delen omfattas av utökat 

strandskydd 300 meter.  

 

 

Särskilda skäl till upphävande av strandskydd 
Strandskydd upphävs inom delar av planområdet enligt 7 kapitlet Miljöbalken § 18c punkt 1, det vill 

säga att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. De områden där strandskyddet upphävs är bebyggda med bostadshus sedan 

tidigare och är därmed ianspråktagna. Strandskyddet fyller inte längre något syfte inom dessa områden 

då de r privat tomtmark inom närheten av bostäderna. För delar av området är 7 kapitlet Miljöbalken § 

18c punkt 2 tillämpbart, dvs att området är väl avskilt från strandlinjen genom bebyggelse eller väg. 

Eftersom Ådöhalvön är smal har vissa fastigheter strandskydd från både väster och öster. Där är 

Ådövägen avskiljande från ena hållet.  

 

Trafik och kommunikationer 

Gatunät, parkering, utfarter 

Nuläge  

Planområdet har tillfart från Ådövägen som löper genom området. Trafikverket har 

huvudmannaskapet för Ådövägen idag, men har avtalat med kommunen om att kommunen ska ta över.  

Gång- och cykelbanor saknas. 

Förslag 

Ådövägen föreslås vara oförändrad. Ytan för vägområdet är bredare än dagens väg vilket innebär att 

det är möjligt att bredda vägen i framtiden eller bygga ut med gång- och cykelväg utmed vägen vid 

behov.  

Parkering för bostäder ska ske på den egna fastigheten. Av trafiksäkerhetsskäl är det utfartsförbud på 

delar av Ådövägen, vilket gör att nya fastigheter kan behöva använda en gemensam utfart. 

 

 

Kollektivtrafik 

Nuläge  

Kollektivtrafiken på Ådöhalvön är glest trafikerad med endast 6 avgångar/ dygn med buss i vardera 

riktningen. 

Förslag 

Om fler bosätter sig permanent inom planområdet ger det ett större underlag för kollektivtrafiken. För 

att boende ska vara villiga att åka buss istället för bil behöver turtätheten ökas. 

 



45 Detaljplan för Stora Lugnet m.fl. (Ådö 1:10 m.fl.) - beslut om samråd - KS 18/0211-26 Detaljplan för Stora Lugnet m.fl. (Ådö 1:10 m.fl.) - beslut om samråd : Planbeskrivning Beslut samråd Ådö stora lugnet m.fl

  Sida 20 av 24 
 
 
 

 
Detaljplan för Stora Lugnet m.fl. (Ådö 1:10 m.fl.), nr 1908 Planbeskrivning  

Störningar och risker 

Buller och vibrationer 
Trafikbuller genereras från Ådövägen och trafikbullernivåerna anses vara måttliga. Ådövägen har en 

mycket låg trafikmängd, 212 fordon/dygn ÅDT enligt Trafikverkets databas. Hastigheten är 50 km 

sommartid respektive 70 km/h vintertid. Uppskattning av vägbuller har gjorts med hjälp av SKR och 

Boverkets skrift ”Hur mycket bullrarvägtrafiken?”. Antalet trafikrörelser i både i nuläget och efter full 

utbyggnad underskrider de antal trafikrörelser som finns i tabellerna. Sommartid bedöms nivåerna 

ligga under 55 dB(A) 10 meter från vägmitt. De lägsta antalet trafikrörelser i för 70 km/h i ”Hur 

mycket bullrarvägtrafiken?” är 700 fordon/dygn, vilket ger 58 dB(A) 10 meter från vägmitt. Detta är 

betydligt fler trafikrörelser än de planområdet har. Kommunen bedömer därför den uppskattningen 

som betydligt mindre. Någon bullermätning har inte gjorts och bedöms inte som nödvändigt då 

bullernivåerna bedömts ligga under 55 dB(A) ekvivalenta nivåer.  

 

Radon 
Radonförekomst är inte känd. Byggnader ska, om radonhalten kräver, uppföras radonsäkra och 

eventuella åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet. 

 

Översvämning 

Nuläge  

Enligt lågpunktskarteringen finns en plats i området där vatten riskerar att bli stående vid skyfall. Det 

kan dock förväntas vara relativt goda förutsättningar för infiltration på platsen. 

Översvämningsrisken från Mälaren bedöms som liten eftersom platsen är kraftigt kuperad och området 

vid stranden är belagt med byggförbud. 
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Ytavrinning och lågpunktskartering i Stora Lugnet m.fl. Vatten samlas på en lågpunkt i mitten av planområdet. 

 

Förslag 

I detaljplanen fastställs markhöjder för att bebyggelse som sker i nuvarande lågpunkter inte ska riskera 

att översvämmas vid skyfall. Vid byggande och hårdgörande av mark måste höjdsättning ske så att 

stående vatten undviks. Avrinningsvägar behöver beaktas vid hårdgörande av ytor.  

 

Farligt gods  
Ådövägen är inte transportled för farligt gods. 

 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

I första hand ska vattnet infiltreras och i andra hand fördröjas. Öppna dagvattenlösningar ska väljas 

före slutna system. Fördröjning kan ske på flera sätt, exempelvis genom regnrabatter (raingarden) eller 

gröna tak. 

Området sluttar kraftigt vilket gör att stor del av dagvattnet kommer att rinna ut i Mälaren över 

fastigheterna Viss infiltration sker genom på den egna fastigheten. För att säkerställa att infiltration 

ska kunna ske får endast 15 % av fastigheternas area hårdgöras.  

 

Vatten och avlopp 
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Kommunen ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Utbyggnaden beräknas påbörjas under 2021.  

 

Värme 

Värmeförsörjningen löses inom planområdet genom egen uppvärmning. Energiförbrukning för värme 

och ventilation ska följa gällande föreskrifter enligt Boverkets byggregler (BBR). 

 

El, tele, bredband 

Skanova och IP-only har ledningar utmed Ådövägen samt delar av för möjlig anslutning till tele och 

fiber. E.ON har ledningar för el vid Ådövägen. 

 

Avfall 

Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 

dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 

planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 

för insamling av matavfall samt fyrfack. Detta innebär att två fyrfacks behållare för avfall används för 

varje villafastighet. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser 

Planens genomförande innebär att byggrätten i området fastställs, flera fastigheter kan styckas av och 

ytterligare bostadsbyggnader kan uppföras. Planbestämmelserna om minsta tomtstorlek möjliggör 

cirka 11 avstyckningar samt möjlighet att uppför radhus i Ekbacken. Konsekvenserna av detta är att en 

större andel mark kommer att hårdgöras, vilket minskar mängden dagvatten som infiltreras. Mer 

ytvatten kommer att transporteras på de lägre delarna av planområdet, som ligger utmed stränderna.  

Om området byggs ut fullt innebär det en större andel permanentboende i området samt fler bostäder. 

Detta medför att ökat antal bilrörelser per dygn. Ådövägen är förhållandevis lågtrafikerad, även efter 

en full utbyggnad. Bullernivåerna från vägen bedöms även efter utbyggnad vara under de värden som 

krävs för bostäder.  

Naturvärdena i området riskerar att påverkas negativt vid en större utbyggnad då mer ytor kommer att 

tas i anspråk. Det finns dock inget som hindrar hårdgörande idag och inget skydd för vegetation.  

Att strandskyddet upphävs inom delar av planområdet bedöms inte få några konsekvenser för 

friluftslivet då det handlar om områden som redan är ianspråktagna eller avskilda från strandområdet. 

För naturvärdena har det viss betydelse då strandskyddet upphävs i områden som har naturväde klass 2 

och 3. Området med naturklass 2 är dock redan i anspråktaget. Områdena med naturklass 3 är delvis i 

anspråktagna och i övrigt avskilda genom bebyggelse vilket gör att naturområdena redan i nuläget är 

avskilda från andra naturområden och stränderna. För grönkilen bedöms planförslaget inte påverka 

grönskilen i någon större utsträckning då fastigheterna fortfarande är stor och endast 15 % tillåts 

hårdgöras. 

Ekonomiska konsekvenser 

För fastighetsägarna innebär detaljplanen en kostnad endast om bygglov söks. I det fall tas en 

planavgift ut utöver bygglovsavgiften. De fastighetsägare som har stora fastigheter ges en möjlighet att 

stycka av dessa, vilket innebär ett ekonomiskt värde. Huvudmannaskapet på Ådö skogsväg är fortsatt 

enskilt, vilket gör att kostnader för drift och underhåll åligger fastighetsägarna i området.  

Kommunen har kostnader för att ta fram detaljplan för Ådö. Genom att ta ut planavgift vid bygglov 

finansieras detaljplanen i efterhand. Kommunens kostnader i planområdet är för utbyggnad av vatten 

och avlopp, vilket kommer att ske oavsett om detaljplanen ändras eller inte. Detsamma gäller 

kommunens övertagande av driften av Ådövägen. 

Sociala konsekvenser 
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Utbyggnad av Ådö ger troligtvis en större andel permanentboende i Ådö skog. Detta kan göra att fler 

människor befinner sig i området under större del av året. Planen bedöms ha liten inverkan på sociala 

värdena. En större byggrätt bedöms i viss mån förändra områdets karaktär, vissa delar av området har 

mycket stora naturtomter.  

Ett ökat antal permanent boende kan leda till fler trafikrörelser men detta bedöms inte påverka social 

värden i någon större omfattning, idag använder många redan planområdet för permanentboende. 

Användningen av gemensamma platser såsom parkområdet bedöms öka om planförslaget byggs ut. 

 

Planen bedöms inte förändra områdets karaktär därför beräknas planen endast ha en liten påverkan på 

kulturvärden eller kulturmiljöer. Dock kan tillkomsten av fler fastigheter och mer bebyggelse riskera 

att påverka det mosaikartat odlingslandskap mellan skogsklädda höjdpartier i någon grad, men 

områdets karaktär ska bevaras och bebyggelsen ska fortsatt vara småskalig. Exploatering kommer 

endast att ske genom avstyckning och i anslutning eller i direkt närhet till redan befintlig bebyggelse. 

Barnkonsekvenser 

Planen bedöms ge bra förutsättningar barn att vistas och bo inom planområdet. Området har stora 

tomter med plats för lek. De stora tomterna gör också att det finns möjlighet att delar av fastigheterna 

blir naturtomter vilket främjar barns lek och utforskning. För barn och ungdomar kan det bli 

begränsande att det saknas gång- och cykelväg då det kan kännas otryggt att promenera utmed 

Ådövägen. Det finns dock utrymme inom vägområdet att förbättra trafiksäkerheten.  

 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 

planområdet. Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela planområdet åvilar kommunen. 

 

Avtal 
Kommunen har avtalat med Trafikverket att ta över väghållarskapet. Kommunen bekostar planarbetet. 

Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 
Samtliga fastigheter inom planområdet är privatägda. 

 

Fastighetsbildning  
 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
 

 

Tekniska frågor 

 

Ekonomiska frågor 

Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 

kommunen är skötsel av naturområden, gator samt gång- och cykelvägar. Kommunen får även 

kostnader för VA-nät samt dagvattendamm. 
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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. 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

Medverkande i projektet 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunen har bidragit till arbetet.   

 

 

 

Upprättad 2021-09-09  

Planavdelningen 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

Henric Carlson  Lina Wallenius  

Planchef   Planarkitekt    
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Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum     

 2021-09-09     

  

 

 

 

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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Planbestämmelser Detaljplan för Stora Lugnet 
m.fl. (Ådö 1:10 m.fl) 
I förslaget till ändring av detaljplan för del av Ådö (Ådö skog) föreslås bestämmelser 

ersätta gällande bestämmelser enligt lista nedan. Listan ersätter gällande lista över 

bestämmelser. Även nya bestämmelser föreslås. Den bestämmelse som föreslås 

ersättas i gällande plan står inom parentes. 

Användningsbestämmelser 

Allmänna platser 

Väg – väg 

Kvartersmark 

B – bostäder  

Egenskapsbestämmelser 

Prickmark – byggnad får inte uppföras  

f – endast friliggande hus (Stora och Lilla Lugnet samt Ekdalen) 

d1 - Minsta fastighetsstorlek 3000 kvm landareal (Stora och Lilla Lugnet samt 

Ekdalen) 

d2 – Fastighet som är mindre än 3000 kvadratmeter får inte avstyckas, fastighet som 

får styckas enligt gällande plan får vara mindre än 3000 kvadratmeter (Stora och Lilla 

Lugnet samt Ekdalen) 

e - Största byggnadsarea är 160 m² per fastighet för huvudbyggnad (Stora och Lilla 

Lugnet samt Ekdalen) 

e - Största byggnadsarea är 60 m² per fastighet för komplementbyggnad  

I – högsta antal våningar är angivet som 1 våning (Stora och Lilla Lugnet samt 

Ekdalen) 

II – högsta antal våningar är angivet som 2 våningar (Ekbacken) 

b – källare får inte finnas  

h1 - Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 8 meter  
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2021-09-09   

 

 

h2 - Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 6 meter  

Högsta taklutning 45 grader  

Utfart får inte finnas  

a - Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter större än 30 cm en 

meter ovan mark.  

n1 – markens höjd får inte vara lägre än [höjd] meter över nollplanet 

n2- Endast 15 % av fastighetens yta (landareal) får hårdgöras 
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Beslut om samråd, detaljplan för Viktor 
Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att sända ut förslag till 

detaljplan på samråd enligt regler för standardförfarande (PBL 2010:900) 

Sammanfattning 

På den fastighet (Bro Prästgård 6:29) som föreslås få en ny detaljplan finns 
några av Bros äldsta byggnader. Det rör sig om det hus som kallas Viktor 
Jonssonhuset och ett trämagasin. 

I gällande byggnadsplan från 1967 finns en byggrätt för ett flerbostadshus som 
förutsätter att både butiksbyggnaden och trämagasinet rivs. 

I samband med att ett Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro tog ställning 
till en bygglovsansökan där befintlig bebyggelse föreslogs rivas konstaterades 

att denna behöver ändras för att ta hänsyn till det kulturmiljövärde som finns 
knutet till Viktor Jonssonhuset. 

Huvuddragen i den föreslagna nya detaljplanen är att ge byggrätt åt två nya 

flerbostadshus samtidigt som Viktor Jonssonhuset bevaras.  

De två nya husen placeras dels längs Stationsvägen och dels med kortsidan mot 

Tunavägen, bakom Viktor Jonssonhuset från Stationsvägen sett. Båda de nya 

flerbostadshusen föreslås få tre våningar samt inredd vindsvåning. En av 

grunderna för detaljplaneförslaget är att Viktor Jonssonhuset ska rustas upp 

men en förutsättning för att bygga huset som placeras närmast Tunavägen är att 

trämagasinet rivs. 

Viktor Jonssonhuset föreslås ges möjlighet att användas både för 

verksamhet/butik och bostäder. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

 Förslag till plankarta daterad den 10 september 2021 

 Förslag till planbeskrivning daterad den 10 september 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-09-01 KS 18/0393 

 
 

 Beslut om plandirektiv, den 28 augusti 2019 

 Översiktsplan 2010, beslutad av kommunfullmäktige den 15 december 

2011, §162 

Ärendet 

På den fastighet (Bro Prästgård 6:29) som föreslås få en ny detaljplan finns 

några av Bros äldsta byggnader. Det rör sig om det hus som kallas Viktor 
Jonssonhuset och ett trämagasin. 

Det byggnadsplan som i dagsläget reglerar vad som får byggas på fastigheten 
är från 1967. Som på många andra ställen under den tiden sattes inget stort 

värde på att bevara äldre bebyggelse, i stället förutsätter planen att både 
butiksbyggnaden och trämagasinet rivs. 

I samband med att ett Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro tog ställning 
till en bygglovsansökan där befintlig bebyggelse föreslogs rivas, i enlighet med 
gällande plan, konstaterades att denna behöver ändras för att ta hänsyn till det 
kulturmiljövärde som finns knutet till Viktor Jonssonhuset. 

Huvuddragen i den föreslagna nya detaljplanen är att ge byggrätt åt två nya 

flerbostadshus samtidigt som Viktor Jonssonhuset bevaras.  

De två nya husen placeras dels längs Stationsvägen och dels med kortsidan mot 

Tunavägen, bakom Viktor Jonssonhuset från Stationsvägen sett. Båda de nya 

flerbostadshusen föreslås få tre våningar samt inredd vindsvåning. En av 

grunderna för detaljplaneförslaget är att Viktor Jonssonhuset ska rustas upp 

men en förutsättning för att bygga huset som placeras närmast Tunavägen är att 

trämagasinet rivs. 

Ambitionen med den föreslagna detaljplanen är att ge förutsättningar att 

disponera om den byggrätt som finns i gällande plan så att det fortfarande är 

möjligt att förtäta fastigheten med flerbostadshus men att denna byggrätt inte 

förutsätter att Viktor Jonssonhuset rivs.  

Vidare föreslår detaljplanen att tillägget i form av nya flerbostadshus ska 

anpassas till omgivningen och den befintliga kulturmiljön.  

Det är också viktigt att med egenskapsbestämmelser skydda Viktor 

Jonssonhuset från rivning och förvanskning men ändå ge möjlighet att 

restaurera huset så att det kan ges en modern användning. Huset kommer också 

ges möjlighet att användas både för verksamhet/butik och bostäder. 

Detaljplanen reglerar också att parkering kan ordnas för nya boende 

Barnperspektiv 

Planen ger möjlighet att bevara Viktor Jonssonhuset vilket är viktigt för att 

skapa en möjlighet att se spår av Bros historia. Särskilt kan detta vara viktigt 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-09-01 KS 18/0393 

 
 

för barn och ungdomar som inte har egna minnen av denna tid. I övrigt bedöms 

inte planen medför några särskilda konsekvenser för barn och unga.  

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

Bilagor 

1. Förslag till plankarta daterad den 10 september 2021 

2. Förslag till planbeskrivning daterad den 10 september 2021 

Beslut sänds till 

 Signum Fastigheter AB 
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Handlingar 

Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500, daterad den 2021-09-10. 
Denna planbeskrivning (inkluderar gestaltningsprinciper) 2021-09-10 
Fastighetsförteckning 
 

Övriga handlingar 
Bullerutredning, ACAD 2021-05-05 
Vibrationsutredning, ACAD 2021-06-21 
Trafikutredning, WSP  2021-05-12 
Statusbesiktning, Structor Besiktning och Kontroll AB, 2020-02-18 
Risk-PM, Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 2020-03-31 
Dagvattenutredning, WRS AB, 2020-06-22 reviderad 2021-05-18 
Kulturmiljöutredning (med byggnadsantikvariskt utlåtande), Nyréns Arkitektkontor, 2020-09-07 
Intervjustudie, Nyréns Arkitektkontor 2020-06-17 
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 
På den fastighet (Bro Prästgård 6:29) som föreslås få en ny detaljplan finns några av Bros äldsta 
byggnader. Det rör sig om det hus som kallas Viktor Jonssonhuset och ett trämagasin. Viktor 
Jonssonhuset har fått sitt namn för att det där drevs en butik av handlaren Viktor Jonsson. 
Trämagasinet tjänade som förråd åt butiken. Byggnaden är viktig för förståelsen av historien kring hur 
stationssamhället växte fram runt järnvägsstationen i Bro. 
Det byggnadsplan som i dagsläget reglerar vad som får byggas på fastigheten är från 1967. Som på 
många andra ställen under den tiden sattes inget stort värde på att bevara äldre bebyggelse, i stället 
förutsätter planen att både butiksbyggnaden och trämagasinet rivs. 
Butiken stängde 1973 och byggnaderna har inte använts under en längre tid. 
I samband med att ett Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro tog ställning till en bygglovsansökan 
där befintlig bebyggelse föreslogs rivas, i enlighet med gällande plan, konstaterades att denna behöver 
ändras för att ta hänsyn till det kulturmiljövärde som finns knutet till Viktor Jonssonhuset. 
 

 
Flygfoto över hur planområde ser ut i dagsläget 
 

Huvuddrag 
Huvuddragen i den föreslagna nya detaljplanen är att ge byggrätt åt två nya flerbostadshus samtidigt 
som Viktor Jonssonhuset bevaras. Även den delen av trädgården som ligger på kuperad mark sparas 
och hårdgörs inte. 
De två nya husen placeras dels längs Stationsvägen och dels med kortsidan mot Tunavägen, bakom 
Viktor Jonssonhuset från Stationsvägen sett. Båda de nya flerbostadshusen föreslås få tre våningar 
samt inredd vindsvåning. En av grunderna för detaljplaneförslaget är att Viktor Jonssonhuset ska 
rustas upp men en förutsättning för att bygga huset som placeras närmast Tunavägen är att 
trämagasinet rivs. 
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I de nya flerbostadshusen planeras för cirka 45-50 lägenheter, mestadels en- och tvårummare. Även 
Viktor Jonsson-huset är tänkt att inredas med lägenheter men det är också möjligt att ha verksamheter 
i byggnaden. På så sätt skapas en kontakt med husets historia.  
 

 
Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras 
 

Planens syfte 
Syftet med den nya detaljplanen är att:  

 disponera om den byggrätt som finns i gällande plan så att det fortfarande är möjligt 
att förtäta fastigheten med flerbostadshus men att denna byggrätt inte förutsätter att 
Viktor Jonssonhuset rivs 

 med egenskapsbestämmelser reglera att ny bebyggelse passar in i omgivningen 
 med egenskapsbestämmelser skydda Viktor Jonssonhuset från rivning och 

förvanskning men ändå ge möjlighet att restaurera huset så att det kan ges en modern 
användning 

 ge möjlighet för Viktor Jonsson-huset att användas både för verksamhet/butik och 
bostäder 

 styra så att tillägget i form av nya flerbostadshus ska anpassas till omgivningen och 
den befintliga kulturmiljön 

 reglera att parkering kan ordnas för nya boende 
 de nya bostadshusen kan byggas utan att riskera en försämrad dagvattenmiljö eller 

risk för översvämning 
 de nya bostadshusen kan uppföras säkert med hänsyn till frågor om olyckor med 

farligt gods från järnvägen 
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Detalj plan fö r Viktor Jo nssonh uset (Bro Pr ästgår d 6:2 9 ), nr 1 907 Planbeskrivning

Planpr ocessen
Planuppdrag
Kommunstyrelsen gav 2019-08-28 §38, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny
detaljplan för Viktor Jonsson-huset genom standardförfarande.

Handläggning
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande.

Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där synpunkter
som framförts under samrådet redovisas. P lanförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid
behov, innan ett granskningsförslag upprättas.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (SBU) Kvartal 3, 2021
Samrådstid Kvartal 4, 2021
Granskningstid Kvartal 2, 2022
Antagande (KS) Kvartal 4, 2022

För enligt 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 miljökvalitetsnor mer. Något riksintresse
enligt 4 kapitlet berörs inte.

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.
Området är redan i dagsläget omgivet av bostadsbebyggelse och en förtätning i ett kollektivtrafiknära
läge ses som ett lämpligt användande av marken.

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller
och ekologiskt känsliga områden.

Buller
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att
” de t s ka e fte rs trä va s a tt omgivnings bulle r inte medför s ka dliga e ffe kte r på mä nnis kors hä ls a ” . N orme n
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
För Viktor Jonsson-huset (Bro P rästgård 6:29) gäller att det genereras trafikbuller från järnvägen. P å
Mälarbanan passerar mer än 30.000 tåg/år och den omfattas därmed av miljökvalitetsnormerna för
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omgivningsbuller. Frågan om hur kommande bebyggelse ska kunna anpassas till bullersituationen har 
studerats i en särskild utredning  
 
 

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning av betydande miljöpåverkan att genomförandet 
av detaljplanen för Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) inte medför risk för betydande 
miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser 
påverkas så att en MKB behöver upprättas.  
 
Upplands-Bro kommun gör den övervägda bedömningen att planen inte medför en risk för betydande 
miljöpåverkan. Det motiveras i att planen innebär en småskalig förtätning inom sammanhållen 
bebyggelse i centrala Bro. Fastighetens kollektivnära läge med närhet till offentlig och kommersiell 
service anses bidra till en god hushållning av mark och vatten. Planförslaget innebär en liten 
förändring av centrala Bros karaktär när tillkommande flerbostadshus möter fristående villor. Dock 
finns det redan andra flerbostadshus i grannområdet.  
Genomförandet av planen innebär en ökning av hårdgjorda ytor och kan delvis en begränsa 
omfattningen av gröna ytor. Välfungerande åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten förväntas 
avskilja tillräckligt mycket föroreningar för att säkerställa att belastningen till ytvattenrecipienten inte 
ökar. Området är också utsatt för buller men inte i sådan omfattning att det inte går att skapa goda 
boendemiljöer som uppfyller de miljökvalitetsnormer som finns för en god akustisk miljö. 
Bedömningen görs att planen inte medför några risker för människors hälsa eller för miljön samt att 
hushållningen av mark och vatten är god, vilket inte skapar grund för upprättandet av en MKB. 
Undersökningen om miljöpåverkan har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån 
tillgängligt kunskapsunderlag. 
 
 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är ca 0,3 hektar (3000 m2) ha stort och ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen. I väster 
avgränsas planområdet av Tunavägen. Norr, väster och öster om planområdet består närliggande 
bebyggelse av fristående villor, kedjehus samt flerbostadshus. Omkringliggande bebyggelsen med 
tillhörande tomter består av stora grönytor, träd och vegetation på kuperad mark. I söder avgränsas 
området av Stationsvägen som ligger mitt emot Bro pendeltågsstations infartsparkering, 
Stationsparken och järnvägen Mälarbanan. 
 

 
Flygfoto med planområdet markerat. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna Bro Prästgård 6:29 som ägs av Vivante AB. Den del som ligger på 
allmän platsmark på delar av Tunavägen för parkering är en del av fastigheten Bro Prästgård 4:1 som 
ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Söder om planområdet går Mälarbanan, som är ett riksintresse för kommunikation, cirka 35 meter från 
planområdet. Mälarbanan trafikerar persontrafik och godstrafik, även transporter av farligt gods sker 
där. 
 

Vattenskyddsområde 
Från fastigheten sker avrinning av dagvatten via vattendraget Brobäcken. Bäcken är avrinningsområde 
till Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det speciella föreskrifter vad gäller 
bland annat hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem. 
 

Regionala planer och program 
RUFS 
I plankartan för RUFS 2050 pekas fastigheten ut som sekundärt bebyggelseläge (RUFS 2050, 2018, 
14–15). Det sekundära bebyggelselägena innebär att planområdet med sitt geografiska läge har 
utvecklingspotential och kan kompletteras i framtiden. Ny bebyggelse bör först och främst uppkomma 
på platser med hög regional tillgänglighet i form av tillgång till kollektivtrafik under rusningstid 
(RUFS 2050, 2018, 70).  
 

Kommunala planer och program 
Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010, s. 11) pekas planområdet ut som ett stationsnära läge vilket är 
särskilt intressant för förtätning. Planförslaget sker i enlighet med översiktsplanen eftersom 
lokalisering av ny bostadsbebyggelse uppfyller punkten ”förtätning av befintliga tätorter”. Enligt 
översiktsplanen har planområdet en geografisk position i ett stationsnära läge till kollektivtrafik, både 
till pendeltågsstationen i Bro samt bussförbindelser. Det skapar goda förutsättningar för att bidra till 
ett mer hållbart samhälle utan bilberoende och att effektivt kunna samordna den tekniska försörjningen 
samt skapa underlag för god service (ÖP 2010, s. 10–12). Planförslaget stämmer överens med ÖP 
2010. 
 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Planen går i linje med kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning genom att utbyggnaden av nya 
bostäder främst ska ske genom förtätning av befintliga tätorter och genom tätortsutvidgning.  
 

Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet finns gällande detaljplan:  

 Byggnadsplan för Bro stationssamhälle, Finnsta 1:2 och Härnevi 1:4, 6803, Upplands-Bro 
kommun, Stockholm län, 1967. I detaljplanen är planområdet utpekat som Bro Prästgård 6:29 
och har enligt gällande byggnadsplan bestämmelsen BHIII. Bestämmelsen tillåter bostads- 
och handelsändamål inom fastigheten. Byggnader på fastigheten får maximalt uppgå till tre 
våningar. 
 



46 Beslut om samråd, detaljplan för Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) - KS 18/0393-16 Beslut om samråd, detaljplan för Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) : Planbeskrivning Viktor Jonssonhuset samråd 210910

  Sida 10 av 27 
 
 
 

 
Detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ), nr 1907 Planbeskrivning 

 
Gällande byggnadsplan med det aktuella planområdet markerat . 
 
När den nya detaljplanen fått laga kraft upphör den del av den äldre byggnadsplanen som ingår i 
planområdet att gälla. 
 
 

Förutsättningar och planförslag  

Natur 
Mark och vegetation 
Nuläge 
På den aktuella tomten finns i dag, förutom Viktor Jonsson-huset ett äldre trämagasin i sämre skick, ett 
växthus och en lekstuga. På fastigheten finns en asfalterad yta ut mot Tunavägen. I övrigt består 
vegetation av gammal tomtmark.  
 
Trädgårdens norra del består av det högre bergspartiet som reser åtta höjdmeter över marknivån.   
Längs med bergets fot löper en låg mur, muren är beklädd med öländsk kalksten. Ovan muren finns 
mindre terrasseringar av natursten. I söder mot Stationsvägen avgränsas trädgården av en 
hagtornshäck och mot grannfastigheten i öster avgränsas trädgården av storväxta lövträd.  
Trädgårdens karaktär har formats av högt gräs och sly vilket gör den något svårläst. Mitt i trädgården 
står en flerstammig blodbok och det finns ett flertal olika sorters rosor och perenner. Intill Viktor 
Jonsson-huset finns en äldre björk och ett äppelträd. Mot fastigheten i öster står ett par storväxta 
lövträd varav en ask eventuellt står inom fastigheten (Nyréns Arkitektkontor, 2020, s. 28).   
 
Inom fastigheten förekommer spridningssamband för arter knutna till ädellövmiljöer. Fastigheten 
bedöms inte ha särskilt höga naturvärden, däremot kan uppvuxna träd och trädgårdskaraktären bidra 
med värdefulla kvaliteter för de framtida bostäderna. 
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Bild på den obebyggda delen av planområdet. 
 

Förslag 
Fastighetens norra kuperade delar kommer bevaras med mur och terrasseringar och befintlig 
växtlighet. Äldre och storväxta träd kommer i möjligaste mån bevaras. 
Mellan byggnaderna skapas en gårdsmiljö med växtlighet och genomsläppliga material. 

  
Inspirationsbilder på hur en framtida gårdsmiljö kan utformas. 
 

Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Till viss grad kännetecknas planområdet av det korta geografiska avståndet till järnvägen i söder samt 
omkringliggande villor i grannskapet. Marken i området är kuperad och planområdet ingår i ett 
sammanhang med tvåplansvillor och enstaka flerbostadshus. 
Förslag 
Kommande bebyggelse med flerbostadshus innebär en att fastigheten förtätas. Det kan komma att 
påverka stads- och landskapsbilden med något högre byggnadshöjder men även ökad uppsikt mot 
gatan, för ett tryggare gaturum. Den nya bebyggelsen skapar ett intimare gårdsrum på baksidan samt 
tydliggör gränsen mot den gamla trädgården och skapar en koppling till gatan samt tillgängliggör och 
synliggör Viktor Jonsson huset. Byggnaden som ligger längs med Stationsvägen dras tillbaka något för 
att ytterligare synliggöra den gamla byggnaden och för att skapa förgårdsmark och entré från 
Stationsvägen. 
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Skiss på gårdsrummet 

 
Skiss på gaturummet 
 

Fornlämningar 
Enligt Fornsök, Riksantikvarieämbetet, finns det inga arkeologiska kulturmiljöer, fornlämningar eller 
riksintressen inom fastigheten. 
 

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Enligt SGUs kartunderlag består marken inom planområdet av postglacial lera. På fastighetens norra 
del består marken av ett bergsparti som reser åtta höjdmeter över marknivån nivån invid 
huvudbyggnaden. Tomtmarken grönytor utgörs delvis av högt gräs och sly.  
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Förslag 
Någon geoteknisk utredning har inte gjorts i detta skede. Grundläggningsförhållandena bedöms utifrån 
kända förutsättningar inte utgöra något hinder för byggnation. En geoteknisk utredning kommer att 
behöva tas fram till kommande planskede. 
 

 
Utdrag ur SGU:s kartunderlag 

 

Bebyggelseområden 
Kulturmiljö 
I Upplands-Bros kommuns kulturmiljöutredning för Bro (WSP Samhällsbyggnad, 2019) pekas 
planområdet ut som ett särskilt värdefullt område med kulturvärden. Planområdet ingår i ett större så 
kallat karaktärsområde, vilket innebär att området bär en viktig karaktär där särskild hänsyn behöver 
tas till kravet om varsamhet. Norr om planområdet markeras både Bro prästgård och villor i dess 
omgivning ut som särskilt värdefulla bebyggelseområden samt agrara byggnader uppförda före år 
1930. Dessa bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning bör råda 
inom dessa. Miljöerna representerar olika delar av Bros historia såsom jordbrukets prägel på samhället 
men även hur dragningen av järnväg medförde stationssamhällets framväxt. Under 1900-talet 
etablerades en del handel och service runtomkring stationshuset. Exempel på detta är butiker, 
järnaffär, postkontor och konditori. Ett flertal av dessa finns bevarande men några är ombyggda. 
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Utdrag ur kulturmiljöutredning 
 

Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
I samband med planläggningen har det gjorts en kulturmiljöutredning för Viktor Jonsson-huset (Bro 
Prästgård 6:29) (Nyréns Arkitektkontor, 2020). Enligt kulturmiljöutredningen har Viktor Jonsson-
huset ett kulturhistoriskt värde eftersom dess bebyggelsemiljö berättar om Bros historia som 
stationssamhälle. Viktor Jonsson-husets kulturhistoriska värde grundar sig i dess nuvarande karaktär, 
som kommer ur ombyggnaden år 1937 då huvudbyggnaden tillsammans med det intilliggande 
posthuset gav stationssamhället en modern front gentemot anländande från stationen.  
 
Byggnaderna på fastigheten har anpassats till topografin och disponerats med hänsyn till platsens 
naturliga förutsättningar, vilket bidrar till fastighetens kulturhistoriska läsbarhet. Ingen del av 
bebyggelsen har bedömts ha hög känslighet utifrån dess kulturhistoriska värdering och 
förändringshistorik. Villan och trämagasinet har bedömts vara känsliga för förändring utifrån att de har 
förhållandevis välbevarade karaktärer från ombyggnadsåret 1937.  
  
Förslag 
All exploatering i befintliga miljöer innebär en förlust av kulturhistoriska värden. En avvägning bör 
alltid göras där kulturvärden vägs mot andra samhällsintressen så att en god helhetsverkan uppnås. 
Exploatering kan även ha positiv påverkan utifrån att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
kan ges långsiktigt skydd i detaljplan i form av rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser  
 
I planförslaget införs varsamhetsbestämmelse gällande Viktor Jonsson-husets exteriöra karaktärsdrag 
som ska bibehållas till sin utformning, vilket innefattar byggnadens volym, taktäckning, spröjsade 
fönster i trä samt butikens skyltfönster mot gatan. Skyddsbestämmelse om införs för det dörrparti som 
tillhör den tidigare butiken och vetter mot Stationsvägen, som ska bevaras. Bestämmelse om 
rivningsförbud införs.  
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Trämagasinet är i sämre skick än huvudbyggnaden och planen möjliggör en byggrätt som förutsätter 
att magasinet rivs. I kommande bebyggelse ska element från trämagasinet tas tillvara i gestaltningen. 
 

Ny bebyggelse 
Den nya bebyggelse som föreslås i detaljplanen består av två nya bostadshus, ett som orienterar sig 
utmed Stationsvägen och ett som placeras i det läge där trämagasinet ligger idag. Dessutom bevaras 
Viktor Jonssonhuset och får en framträdande roll i den nya bebyggelsegruppen. 
 

 
Situationsplan över den föreslagna nya bebyggelsen 
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Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras 
 
Placeringen av den nya bebyggelsen är orienterad så att den påverkar omgivande grannar så lite som 
möjligt. Den är också anpassad till den stora höjdskillnad som finns på tomten, där ambitionen är att 
försöka undvika sprängning. 
 

 
Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras 
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Den nya bebyggelsen skapar ett intimare gårdsrum på baksidan samt tydliggör gränsen mot den gamla
trädgården och skapar en koppling till gatan samt tillgängliggör och synliggör Viktor Jonsson huset.
Byggnaden som ligger längs med Stationsvägen dras tillbaka något för att ytterligare synliggöra den
gamla byggnaden och för att skapa förgårdsmark och entréfrån Stationsvägen. De nya volymerna
förhåller sig respektfull mot Viktor Jonsson-huset som får stå fritt och framträdande.
Magasinsbyggnaden ersätts med en volym i suterräng, med tydliga referenser till den befintliga
byggnaden. Byggnaden dras in så det fortfarande är fri sikt utåt för grannhuset bakom. Den nya
volymen längs gatan dras in från gatan för att låta Viktor Jonsson-huset komma fram och vara stjärnan
i trion. Indraget ger även plats för grönska längs gaturummet

Gestaltning, material och byggteknik
Tanken med den nya bebyggelsen är att det är tre byggnader med olika karaktär, som stärker platsens
identitet och trivsel med avstamp i den historiska kulturmiljön.

1. ” V iktor J ons s on hus e t”
Känslan av den forna lanthandeln från 40-talet återskapas genom renovering av huset och möjlighet
till bokaler med publik verksamhet i bottenvåning. I övrigt bostäder.

2. ” Ma ga s ine t” (Gå rds hus e t)
Faluröd ladugårdsbyggnad med sadeltak och fönsterkupor påminner om den gamla
magasinsbyggnaden som står där idag.

3. ” J ä rnvä gs hus e t” (Ga thus e t)
Bostadshus i naturliga kulörer som anspelar på gamla stationssamhällets trähusbebyggelse och
trädgården. En samtida volym med balkonger och förgårdsmark mot gatan samt en indragen takvåning
eller vindsvåning.



46 Beslut om samråd, detaljplan för Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) - KS 18/0393-16 Beslut om samråd, detaljplan för Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) : Planbeskrivning Viktor Jonssonhuset samråd 210910

Sida 18 av 27

Detalj plan fö r Viktor Jo nssonh uset (Bro Pr ästgår d 6:2 9 ), nr 1 907 Planbeskrivning

Situationsplan
P arkering förläggs längs med Tunavägen (delvis på egen fastighet) samt i garage på den egna
fastigheten. I detta förslag skapas en innergård med en nära kontakt med den gamla fruktträdgården.
Äppelträdet samt trappan upp mot växthuset kan bevaras. Gården kring Viktor Jonsson-huset lyfter
fastighetens identitet och blir tillgänglig för allmänheten.

Sit uat ionsp lan över den föreslagna beby ggelsen och de t illt änkt a ny a p arkeringsp lat serna
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Volymer 
De föreslagna nya husen kommer att vara ligga souterrängläge. Från Stationsvägen kommer höjden 
vara tre våningar men från den sida där de kommer skära in i berget kommer höjden vara två våningar. 
Husen måste uppföras med sadeltak med en taklutning på 25 grader och utöver ordinarie våningar 
kommer det finnas möjlighet att inreda en vindsvåning. 
 

 
 

 

Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Viktor Jonsson-huset har en historia som butik för stationssamhället. År 1957 byggdes butiken om till 
en självbetjäningsaffär men fick stänga år 1973. Lagret hade varit orört sedan nedläggningen 1973. 
Byggnaden har efter nedläggningen haft andra verksamheter i den före detta butikslokalen, och 
ovanvåningens lägenhet har delats upp i flera lägenheter.  
 
Förslag 
I dagsläget finns det inga aktiva verksamheter inom planområdet. Den föreslagna nya bebyggelsen 
uppförs som flerbostadshus med mindre lägenheter. I bottenplan på Viktor Jonsson-huset planeras det 
för så kallade bokaler. Det innebär att det både är möjligt att använda som lokal för en verksamhet 
men också som bostad. Under planprocessen har det föreslagits att kommunen borde etablera sig i 
byggnaden. Några sådan planer finns inte i dagsläget men med bestämmelsen för centrumändamål (C) 
finns möjligheten. 
 

Tillgänglighet 
Nuläge 
I dagsläget är Viktor Jonssonhuset inte tillgängligt för allmänheten och de lägenheter som ryms i 
byggnaden nås endast via trappor. 
 
Förslag 
Alla byggnader nås från den stenlagda innergården och parkering sker delvis längs med Tunavägen 
och delvis i garage i anslutning till gatuhuset där även parkering för rörelsehindrade ska finnas. 
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Viktor Jonsson huset förses med utvändigt hisschakt för att möjliggöra bostäder. Cykelrum och 
barnvagnsrum föreslås i de nya byggnaderna. 
 

Trafik och kommunikationer 
Gatunät och parkering 
Nuläge  
Bro Prästgård 6:29 ligger i gamla Bro. Direkt söder om tomten ligger Stationsvägen och västerut 
ligger Tunavägen. Trafikflödena i området är låga.  
Parkeringssituationen är däremot relativt ansträngd då många använder de infartsparkeringar som 
ligger direkt norr om järnvägsspåren. 
 
Förslag 
Den beräknade tillkomna biltrafiken från fastigheten bedöms inte orsaka några kapacitetsproblem. 
 

 
 
Enligt den riktlinjer för parkering som står i Teknisk handbok (2019) ska en bebyggelse i ett läge som 
ligger närmare än 600 meter från stationen förses med 0,25 parkeringsplatser per liten lägenhet, 0,45 
för mellanstora och 0,75 för stora lägenheter. För den planerade bebyggelsen ger det ett behov av 18 
parkeringsplatser. Dessa ordnas delvis inne på kvartersmark och delvis längs Tunavägen. 
 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Nuläge  
Gång- och cykelmöjligheterna är goda för Bro Prästgård 6:29. Cykeltransport till vardagsmålpunkter 
går minst lika fort som biltransport. Det finns ett befintligt cykelstråk mellan kommunens två största 
tätorter Bro och Kungsängen, cykelavståndet mellan Bro och Kungsängen är ca 8 km.  
Förslag 
Komunens kriterier för flerbostadshus innefattar bla. att en bra cykelparkering ska finnas. Kommunen 
definierar att en bra cykelparkering innebär att inomhusparkeringen ska vara lättillgänglig vilket 
innebär att cykeln inte ska behöva lyftas samt att dörren går att ställa upp. Utomhusparkering av cyklar 
ska vara i närhet av entréerna och vara väderskyddade, trygga, upplysta samt att det ska vara möjligt 
att låsa fast cykelramen. Vidare måste både inomhus- och utomhusparkeringarna ha plats för lådcyklar 
och cykelkärror. 
Det ska finnas eluttag för både cykel och bil, att cykelparkeringen är särskild från 
barnvagnsparkeringen samt att det finns ett uppvärmt cykelrum med cykelpump och möjligheter till 
mindre cykelreparationer.  

 

Kollektivtrafik 
Platsen ligger cirka 300 meter från Bro station som trafikeras av både bussar och pendeltåg. 
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Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Nuläge  
En bullerutredning har genomförts i samband med framtagandet av detaljplanen. Trafikbullret i 
området domineras av spårtrafiken från Mälarbanan, söder om planområdet. Ekvivalenta ljudnivåer 
för det utbyggda området beräknas som högst bli 60 dBA vid fasad år 2021. Ljudnivåerna förväntas 
minska fram till 2040 då spårtrafiken på Mälarbanan förändras. Båda punkthusen i området beräknas 
ha tillgång till ytor med ekvivalenta ljudnivåer som är lägre än 50 dBA både 2021 och 2040.  
 
 

  
Beräkning av bullervärden, utdrag ur bullerutredning, ACAD 
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Förslag 
Med hänsyn till ovan nämnda värden och de riktvärden som presenteras i förordning 2015:216 (med 
ändringar enligt 2017:359) kan lägenhetsutformning ske godtyckligt då inga fasader utsätts för 
ljudnivåer som överstiger 60 dBA. Uteplatser kan placeras så att de är inom de zoner som har lägre än 
70 dBA maximal ljudnivå för år 2021.  
 

Radon 
Någon radonmätning är inte gjord till detta skede.  
 

Översvämning 
Nuläge  
Vid ett kraftigt skyfall kommer ytvattnet från planområdet att rinna söderut, mot banvallen och 
därifrån vidare mot Brobäcken och Mälaren. En skyfallsmodellering visar en teoretisk lågpunkt intill 
Stationsvägen med översvämningsrisk vid 100 mm regn, denna punkt ligger dock i anslutning till ett 
befintligt dike som löper parallellt med vägen. 
 

 
Lågpunktskartering och ansamling av stående vatten på och runtom planområdet vid applicering av 100 mm nederbörd 
(WRS). 
 
Förslag 
Höjdsättningen av marken och den nya bebyggelsen inom planområdet ska utföras på så sätt att 
dagvatten vid skyfall kan avledas utan att riskera skador på byggnader och infrastruktur. 
 

Farligt gods  
Nuläge  
Planområdet är beläget ca 32 m från Mälarbanan. Figuren nedan visar planområdet i förhållande till 
länsstyrelsens rekommenderade riskhanteringsavstånd från järnväg. Inom den så kallade Zon B (30 – 
50 meter från spår, gul färg i figuren) behöver riskreducerande åtgärder vidtas när nya bostäder och 
verksamheter ska möjliggöras. 
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Planområdet (blåmarkerat) med Länsstyrelsens skyddsavstånd. 
 
Med tanke på områdets närhet till järnvägen har en riskutredning tagits fram. (Briab Brand & 
Riskingenjörerna AB, 2020-03-31) Förslag till åtgärder redovisas nedan. 
 
Förslag 
Då Viktor Jonsson-huset och det ena av de två föreslagna bostadshusen ligger inom 
riskhanteringsavståndet på 50 m från Mälarbanan och saknar framförliggande bebyggelse som skydd 
föreslås följande åtgärder:   

 Från samtliga utrymmen med stadigvarande vistelse ska minst en utrymningsväg mynna bort 
från riskkällan.  

 Loftgångar eller trapphus som vetter mot järnvägen, och som utgör enda utrymningsvägen, 
ska utföras inbyggd så att skydd mot utrymmande säkerställs under den tid det tar att utrymma 
(minst 30 minuter). Trapphus från loftgång ska utföras så att det även medger utrymning bort 
från järnvägen.  

 Friskluftsintag ska placeras mot trygg sida, dvs. på byggnadernas tak eller bort från järnvägen.  
 För lägenheter som är försedda med självdragsventilation ska ventilationsöppningar som 

vetter mot Mälarbanan vara möjliga att stänga.  
 
Åtgärderna regleras med planbestämmelser för de aktuella byggnaderna.  
 
 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget (WRS AB, 2020-05-22). I kommunens 
checklista för dagvattenutredningar framgår att minst de första 20 mm av ett regn ska gå igenom 
öppna dagvattenanläggningar. Flödesberäkningarna ska utgå från ett 20-års regn med klimatfaktor 
1,25. Belastningen på nedströms liggande dagvattensystem ska inte öka. Utredningen har utgått från 
dessa krav. 
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Genomsläppligheten inom planområdet kan rimligen antas vara generellt låg på grund av förekomsten 
av lera och att jordtäcket i sluttningen är tunt på urberg. Dagvattenhanteringen inom planområdet sker 
i dagsläget genom ytlig avrinning från de högre belägna delarna i planområdet över den asfalterade 
ytan mellan Viktor Jonssonhuset och ladan samt ned i ett dike som löper parallellt med Stationsvägen. 
Vattnet från diket och Tunavägen avrinner till kommunala dagvattenledningar.  
 

 
Topografiska förhållanden och aktuell avrinning av dagvatten inom och runt planområdet (WRS).  
 
För att uppfylla fördröjningskravet på 20 mm regn behöver totalt 35 m3 dagvatten kunna magasineras 
inom fastigheten. Dagvattnet kan förslagsvis fördröjas med en kombination av växtbäddar, 
genomsläpplig beläggning, infiltrationsstråk samt diken (till exempel makadamdiken). Växtbäddarna 
och infiltrationsstråket placeras så att takvattnet kan avledas med stuprör via utkastare. När 
anläggningarna är fyllda behöver dessa kunna brädda både till dräneringsledningar via ett 
bräddningssystem samt att vatten ska kunna avledas ytledes vid skyfall utan att skada byggnader. Ett 
förslag till positionering av dagvattenanläggningar inom kvartersmark redovisas i figuren nedan. 
 

 
Förslag till positionering av diken, infiltrationsstråk samt växtbäddar. Under de genomsläppliga beläggningarna läggs ett 
lager med makadam (WRS). 
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Reningsbehovet av föroreningar i dagvattnet varierar mellan olika ämnen. Samtliga 
dagvattenanläggningar har en reningsgrad på 40 % eller mer för de aktuella ämnena. Utifrån det görs 
bedömningen att föroreningsbelastningen från fastigheten kommer att vara oförändrad eller minska 
beroende på ämne. Recipientens status bedöms därmed inte påverkas negativt av den planerade 
exploateringen. 
 
Med föreslagna dagvattenåtgärder för rening och fördröjning kommer belastningen från planområdet 
på nedströms liggande ytvattenrecipienter inte öka efter genomfört planförslag. 
 

Vatten och avlopp 
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av 
detta avses i planförslaget. 

Värme 
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät. 

El, tele, bredband 
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som 
resten av tätorten. 

Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 
för insamling av matavfall. 
 
 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser 
Ur ett miljömässigt perspektiv är det viktigt att i samhällsplaneringen skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för alla att göra hållbara val. Ur det perspektivet är det positivt att förtäta i ett läge med så pass 
goda kollektivtrafikförbindelser som detta. I övrigt förväntas inte förslaget inte innebära några stora 
miljömässiga konsekvenser. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ur ekonomisk synvinkel är det positivt att förtäta i en tätort där infrastruktur redan finns. På så sätt 
utnyttjas denna mer effektivt och man kan skapa ett bättre ekonomiskt underlag för att ta hand om 
befintlig infrastruktur. En av grunderna till projektet är också att den kommande exploateringen ska ge 
ekonomisk möjlighet att rusta upp Viktor Jonssonhuset. 

Sociala konsekvenser 
Utgångspunkten för projektet är att bygga mindre lägenheter. Gamla Bro består av en blandning av 
flerbostadshus och markbostäder och de tilltänkta lägenheterna kan på så sätt komplettera det totala 
bostadsbeståndet med ett tillskott av en lägenhetstyp som i dagsläget är ovanlig i denna del av Bro. I 
ett område med många villor kan detta ge möjlighet för äldre personer som vill flytta ifrån villan men 
ändå bo kvar i området. Det kan också vara en lämplig första bostad för ungdomar. 

Barnkonsekvenser 
Planen ger möjlighet att bevara Viktor Jonssonhuset vilket är viktigt för att skapa en möjlighet att se 
spår av Bros historia. Särskilt kan detta vara viktigt för barn och ungdomar som inte har egna minnen 
av denna tid. I övrigt bedöms inte planen medför några särskilda konsekvenser för barn och unga.  
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planen möjliggör för byggande av parkeringsplatser på mark som idag tillhör kommunen. Kommunen 
kommer fortsatt att äga parkeringsplatserna, som planeras som kvartersmark, men boende kommer att 
ha möjlighet att hyra dessa. I övrigt planeras den kommande byggnationen att ske helt och hållet på 
exploatörens egen fastighet. 
 

Avtal 
Kommunen har tecknat ett planavtal med Signum fastigheter som reglerar hur planarbetet ska 
bekostas.  
Den lösning av parkeringsfrågan som förutsätter att boende parkerar på kommunal mark måste 
regleras i ett kommande avtal.  
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Ägarförhållanden 
De fastigheter som är aktuella att planläggas är Bro Prästgård 6:29, som ägs av Vivante AB och del av 
Bro Prästgård 4:1 som ägs av Upplands-Bro kommun. 

 

Fastighetsbildning  
Om fastighetsbildningsåtgärder behöver vidtas ska dessa betalas av exploatören. 
 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Inga kända servitut, ledningsrätter eller fastighetsrättsliga avtal som berör detaljplanen är kända. 
 

Ekonomiska frågor 
Driftkostnader 
Planens genomförande medför små ökade driftskostnader för kommunen. De parkeringsplatser som 
planeras på kommunalmark måste underhållas. Då de planeras som kvartersmark som ska vara i 
kommunal ägo finns det en möjlighet att ta betalt för användandet av dem. 
 

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. 
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av Upplands-Bro kommun och av konsulter. Ett flertal 
medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och 
miljöavdelning har också bidragit till arbetet.  
 
 
 
Upprättad 2021-09-10  
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
Henric Carlson   Joakim Olsson Syvälouma 
Planchef    Projektledare exploatering 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Henric Carlson 

Planchef 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31 

henric.carlson@upplands-bro.se 

2021-09-01 KS 21/0132  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 
 

 U
B

K
1

0
0

5
, 

v2
.0

, 2
0

1
4-

1
1

-0
3

   
  

Svar på ansökan om planbesked, Lindormsnäs 
1:5 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsutskott beslutar att inte påbörja 

planläggning av Lindormsnäs 1:5 enligt de skäl som anges i bifogade PM – 

”Förutsättningar för plandirektiv” 

Sammanfattning 

En ansökan om planbesked har inkommit till Upplands-Bro kommun. Ansökan 

visar skisser på bostadsbebyggelse på fastigheten Lindormsnäs 1:5. Av 

skisserna framgår att 120 nya bostadstomter föreslås. Området ligger cirka fem 

kilometer från Bro centrum i början av Smidöhalvön. Lindormsnäs 1:5 har 

länge använts som grustag något som präglar landskapsbilden.  

Området har stora naturkvalitéer och en bebyggelse här skulle på så sätt kunna 

bli en god boendemiljö. Samtidigt finns det ett stort antal utmaningar och 

utlåtandet från planavdelningen är att detta område inte är lämpligt för 

bostadsbebyggelse.  

Skälen till att inte påbörja en planläggning är främst att området inte är utpekat 

för bostadsbebyggelse i översiktsplaneringen. (FÖP Landsbygden). 

Området ingår i två riksintressen, är en del av den regionala grönkilen och 

ligger delvis inom ett vattenskyddsområde.. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det många saker som kan befaras leda till 

negativa konsekvenser med en kommande bostadsbebyggelse, främst att 

området kommer att öka bilberoendet och att det kommer att vara svårt erbjuda 

kommunal service inom närområdet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

 Utredning av förutsättningar för plandirektiv, daterad den 10 september 

2021 

 Ansökan om planbesked, inkommen den 10 februari 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-09-01 KS 21/0132 

 
 

Ärendet 

En ansökan om planbesked har inkommit till Upplands-Bro kommun. Ansökan 

visar skisser på bostadsbebyggelse på fastigheten Lindormsnäs 1:5. Av 

skisserna framgår att 120 nya bostadstomter föreslås. Området ligger cirka fem 

kilometer från Bro centrum i början av Smidöhalvön. Landdelen av fastigheten 

är cirka 68 hektar. Den del som föreslås för ny bostadsbebyggelse uppskattas 

till cirka 24 hektar. Lindormsnäs 1:5 har länge använts som grustag något som 

präglar landskapsbilden. Områdete har också stora höjdskillnader, från vattnet 

upp till den högsta delen av området är det cirka 40 meter.  

Området har stora naturkvalitéer och en bebyggelse här skulle på så sätt kunna 

bli en god boendemiljö. Samtidigt finns det ett stort antal utmaningar och 

utlåtandet från planavdelningen är att detta område inte är lämpligt för 

bostadsbebyggelse.  

Skäl till att inte påbörja en planläggning 

 Området är inte utpekat för bostadsbebyggelse i översiktsplaneringen. 

(FÖP Landsbygden) Översiktsplaneringen är det dokument som i den 

kommunal planeringen ska väga olika områden mot varandra och i 

detta fall har andra användningar lyfts fram som högre prioriterade. 

 Området ingår i två riksintressen, är en del av den regionala grönkilen 

och ligger delvis inom ett vattenskyddsområde. Detta talar för att vara 

restriktiv med att tillåta att området exploateras. 

 Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det många saker som kan befaras leda 

till negativa konsekvenser med en kommande bostadsbebyggelse, 

främst att området kommer att öka bilberoendet och att det kommer att 

vara svårt erbjuda kommunal service inom närområdet. 

Barnperspektiv 

Platsen ligger nära stora skogs- och naturområden. En bostadsmiljö i detta läge 

skulle kunna erbjuda rika lekmiljöer, särskilt för barn. Då området ligger långt 

från övriga delar av Bro kommer det vara svårt att ta sig till övrig service utan 

bil. Detta gör att möjligheten för barn- och unga att själva röra sig utanför 

området kommer att vara små.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-09-01 KS 21/0132 

 
 

 

 

Thomas Lenell 

 

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

 

Bilagor 

1. Utredning av förutsättningar för plandirektiv, daterad den 10 september 

2021 

 

Beslut sänds till 

 CR Concrete Recycling 
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PLANDIREKTIV 

 Datum Vår beteckning 

 2021-09-10  KS 21/0132  

 
 

 

 

 

 
 
 

Utredningar av förutsättningar för plandirektiv  
Lindormsnäs 1:5 i Bro  
 

 
Lindormsnäs 1:5 markerat med röd linje. Föreslaget bostadsområde markerat 
med orange linje.   
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Inkommet datum 

2021-02-10 

Fastighetsbeteckning 

Lindormsnäs 1:5 

Fastighetsägare 

CR Concrete Recycling 

Förfrågan från 

CR Concrete Recycling 

Önskad åtgärd  

En ansökan om planbesked har inkommit till Upplands-Bro kommun. Ansökan 

visar skisser på bostadsbebyggelse på fastigheten Lindormsnäs 1:5. Av 
skisserna framgår att 120 nya bostadstomter föreslås. 

 

 
Föreslagen situationsplan ur ansökan om planbesked 
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Illustration av föreslagen bebyggelse ur ansökan om planbesked 

Nuvarande förhållanden 

Läge och areal 

Området ligger cirka fem kilometer från Bro centrum i början av Smidöhalvön. 

Landdelen av fastigheten är cirka 68 hektar. Den del som föreslås för ny 

bostadsbebyggelse uppskattas till cirka 24 hektar.  

  

Områdets läge  
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Landskapsbild och markanvändning 

Lindormsnäs 1:5 har länge använts som grustag. Sedan en tid har platsen 
använts som lagringsplats för massor. Den del som inte är påverkad av 

grustaget är skogsmark. Mellan området och Säbyholmsviken går Smidövägen. 
Från vattnet upp till den högsta delen av området är höjdskillnaden cirka 40 
meter. 

 

 

Området med fastighetsgränser markerade 

Kulturhistoriska värden och fornminnen 

Området ingår delvis i Riksintresse för kulturmiljö, Låssa (AB 34). 
Länsstyrelsen beskriver uttrycket för riksintresset: ”Rösaring med stora 
gravrösen, labyrint och en stenkantad s.k. processionsväg samt längre ner på 

åsen spår av bronsåldersbosättning och flera stora järnåldersgravfält med 
storhögar. De stora gårdarna, bl.a. Säbyholm, Stora Ekeby och Toresta, med 

tillhörande anläggningar. Odlingslandskapets storskaliga karaktär, 
arbetarboställen och torp. Låssa kyrka med äldsta delar” Området ligger i 
utkanten av riksintresset. Några kända fornlämningar finns inte inom 

fastigheten.  
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Avgränsning av område för riksintresse för kulturmiljön 

Natur 

Området ingår i Görvälnkilen som är en av Stockholms läns grönkilar. Det är 

utpekat som en värdekärna i denna grönkil. Området är också utpekat som 
naturvärde för kommunalt intresse. 
Längs stranden ligger sumpskogar som har ett naturvärde. 

Direkt intill området ligger Säbyholmsviken som är ett ESKO (Ekologiskt 
särskilt känsligt område) 

I de speciella markförhållanden som har skapats i grustaget har ovanliga 
insekter etablerat sig. 

Vatten 

Delar av området omfattas att vattenskyddsområde för Leran 1:3. Särskilda 

regler gäller för hur avlopp får hanteras. Syftet med vattenskyddsområdet är att 

skydda grundvattentäkten som löper genom området. 
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Kartutdrag ur Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde 

Strandskydd 

Längs stranden är ett utökat strandskyddsområde. Det område som föreslås för 
bebyggelse ligger utanför strandskyddat område. 

Störningar och risker 

Då den plats som föreslås för bostadsbebyggelse ligger direkt intill ett tidigare 
grustag finns det anledning att tro att det kan finnas en risk för ras eller skred. 

En geoteknisk undersökning kommer att vara nödvändig vid ett eventuellt 
fortsatt arbete.  

Kommunikationer 

Nedanför det föreslagna bostadsområdet går Smidövägen. Vägen trafikeras av 

buss 556, som går mellan centrala Bro och Smidö. Bussen går med tre timmars 

mellanrum på vardagar.  
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Tillgänglighet 

Från Smidövägen upp till den högsta punkten i området är höjdskillnaden cirka 
40 meter. En bostadsbebyggelse skulle ha en stor utmaning i att området blev 

otillgängligt. 

 

Förhållningssätt 

Riksintressen 

Området ingår i riksintresset för Mälarens öar och strandområden samt delvis i 

Riksintresse för kulturmiljö, Låssa (AB 34). 

RUFS 

Området är i RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsområdet) 
utpekat som grön värdekärna i grön kil och som landsbygd, skärgård och övrig 
mark. 

Översiktsplanen 

Delar av fastigheten Lindormsnäs 1:5 pekas i ÖP 2010 ut som potentiell 

reservvattenförekomst. Direkt söder om fastigheten pekas Lindormsnäs ut som 
större bebyggelsegrupp i ÖP. 

Fördjupad översiktsplan för landsbygden 

I den fördjupade översiktsplanen för landsbygd är området delvis utpekat som 

ett område för rekreation, natur- och kulturmiljö och delvis som område för 

skogsnäring. 

  

Översiktliga konsekvenser av förslaget 

Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 

medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 

konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 

En bostadsetablering av den föreslagna storleken skulle leda till ett ökat 

bilberoende. Storleken skulle sannolikt inte leda till tätare kollektivtrafik 

förbindelse och ingen service finns i närområdet. Området ingår i, eller ligger 

direkt i närheten av, ett flertal områden som är utpekade som känslig 

naturmiljöer. 

Sociala konsekvenser 

Det finns en stor efterfrågan på den typ av bostäder som föreslås i ansökan om 

planbesked. På så sätt kan det vara ett välkommet tillskott till 
bostadsmarknaden för hela regionen. Samtidigt är det i förslaget ett ensidigt 
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fokus på en typ av bostäder vilket skulle leda till att området sannolikt skulle få 

en ensidig befolkningsgrupp, något som sällan eftersträvas. 

Barnkonsekvenser 

Platsen ligger nära stora skogs- och naturområden. En bostadsmiljö i detta läge 

skulle kunna erbjuda rika lekmiljöer, särskilt för barn.  

Då området ligger långt från övriga delar av Bro kommer det vara svårt att ta 

sig till övrig service utan bil. Detta gör att möjligheten för barn- och unga att 

själva röra sig utanför området kommer att vara små. 

Ekonomiska konsekvenser 

Området är utpekat som prioriterat för areella näringar och som område för 

rekreation i tidigare planeringsdokument. Att istället bygga bostäder här 

innebär att man exploaterar en tillgång som finns i dagsläget. Visserligen 

skapar fler boende i kommunen ett bättre skatteunderlag men i ett läge som 

ligger långt från den övrig tätorten finns det en risk att de som bosätter sig i 

området kommer att efterfråga kommunal service i ett läge där det är svårt att 

få ett tillräckligt stort underlag för sådan. 

Utlåtande 

Området har stora naturkvalitéer och en bebyggelse här skulle på så sätt kunna 

bli en god boendemiljö. Samtidigt finns det ett stort antal utmaningar och 

utlåtandet från planavdelningen är att detta område inte är lämpligt för 

bostadsbebyggelse.  

Enligt plan- och bygglagen (5 kap. 5§ ) ska en kommun svara på en ansökan 

om planbesked om den avser att påbörja en planläggning. Om den inte avser 

det ska skälen anges. 

Skäl till att inte påbörja en planläggning: 

 Området är inte utpekat för bostadsbebyggelse i översiktsplaneringen. 

(FÖP Landsbygden) Översiktsplaneringen är det dokument som i den 

kommunal planeringen ska väga olika områden mot varandra och i 

detta fall har andra användningar lyfts fram som högre prioriterade. 

 Området ingår i två riksintressen, är en del av den regionala grönkilen 

och ligger delvis inom ett vattenskyddsområde. Detta talar för att vara 

restriktiv med att tillåta att området exploateras. 

 Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det många saker som kan befaras leda 

till negativa konsekvenser med en kommande bostadsbebyggelse, 

främst att området kommer att öka bilberoendet och att det kommer att 

vara svårt erbjuda kommunal service inom närområdet. 
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Kommande utredningar 

Om ett planarbete skulle inledas skull följande punkter kommer att kräva 

utredning. Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

 Geoteknisk utredning 

 Påverkan på naturmiljöer 

 Påverkan på kulturmiljöer 

 Påverkan på grundvattentäkten 

 Tillgänglighetsutredning 

 Upphävande av strandskydd 

Tidplan och prioritering 

Om ett beslut om att inleda ett planarbete skulle fattas måste kommunen ange 

när det kan inledas och när det kan förväntas leda till ett beslut om antagande. 

Ett eventuellt planarbete föreslås få prioritet tre, vilande. Ett planarbete kan 

inte inledas före 2023. Ett antagande kan sannolikt inte ske tidigare än 2026. 
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Avslut av planuppdrag, Värns Backe (del av 
Bro-Önsta 2:11) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutar att detaljplanearbetet för 

Värns backe (del av Bro-Önsta 2:11) avslutas. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i maj 2020 om att pröva 

frågan om att ta fram en ny detaljplan för en del av Bro-Önsta 2:11. Området 

ligger inom Svensk galopps anläggning Bro Park. Ambitionen var att kunna ge 

möjlighet till bostäder avsedda för de personer som arbetar inom anläggning 

och som skulle vilja ha ett boende nära stallarna. 

Under hösten 2020 tog Svensk Galopp ett internt beslut att det område som var 

aktuellt för planläggning inte skulle bebyggas med bostäder. 

I det plandirektiv som Samhällsbyggnadskontoret tog fram i samband med 

beslut om planuppdrag framgår det att det finns en rad problem förknippade 

med att planera för bostäder i närheten av galoppbanans verksamhet, men från 

kommunens sida har detta setts som frågor som måste utredas under 

planprocessen och som kan lösas. Svensk galopps beslut om att inte göra ett 

visst markområde tillgängligt för bostadsbebyggelse är inte ett resultat av 

detaljplaneprocessen. 

Utan stöd av markägaren ser inte Samhällsbyggnadskontoret att förutsättningar 

finns för att driva planprocessen vidare och önskar därför att planarbetet 

avslutas. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut om planuppdrag, 

den 27 maj 2020, § 27 

 Utdrag ur beslutsprotokoll från Svensk Galopps fullmäktigemöte den 

24 oktober 2020  
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Ärendet 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i maj 2020 om att pröva 

frågan om att ta fram en ny detaljplan för en del av Bro-Önsta 2:11. Området 

ligger inom Svensk galopps anläggning Bro Park. Ambitionen var att kunna ge 

möjlighet till bostäder avsedda för de personer som arbetar inom anläggning 

och som skulle vilja ha ett boende nära stallarna. 

Ansökan kom in från fastighetsutvecklingsföretaget Smallville Holding AB 

som avsåg att utveckla området i samarbete med fastighetsägaren, Svensk 

Galopp. 

Planläggning av bostäder i närheten av hästverksamhet innebär att en 

avvägning måste ske mellan olika intressen. För att undvika en sådan konflikt 

tog Svensk Galopp ett internt beslut under hösten 2020 att det område som var 

aktuellt för planläggning inte skulle bebyggas med bostäder. Därefter har 

ordförande för Svensk Galopp framfört önskan att planarbetet ska avslutas. 

I det plandirektiv som Samhällsbyggnadskontoret tog fram i samband med 

beslut om planuppdrag framgår det att det finns en rad problem förknippade 

med att planera för bostäder i närheten av galoppbanans verksamhet, men från 

kommunens sida har detta setts som frågor som måste utredas under 

planprocessen och som kan lösas. Svensk galopps beslut om att inte göra ett 

visst markområde tillgängligt för bostadsbebyggelse är inte ett resultat av 

detaljplaneprocessen. 

Utan stöd av markägaren ser inte Samhällsbyggnadskontoret att förutsättningar 

finns för att driva planprocessen vidare och önskar därför att planarbetet 

avslutas. 

 

Barnperspektiv 

Beslutet att avsluta planuppdraget bedöms inte ha någon särskild betydelse för 

barn och ungdomar.  

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

 

Bilagor 

1. Utdrag ur beslutsprotokoll från Svensk Galopps fullmäktigemöte den 

24 oktober 2020 
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Beslut sänds till 

 Smallville Holding AB 

 Svensk galopp 
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Avslut av planuppdrag, Kocktorp (del av 
Kockbacka 2:1) 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutar att 

detaljplanearbetet för Kocktorp (del av Kockbacka 2:1) avslutas  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att ge Tillväxtchefen i uppdrag att 
pröva frågan om att ta fram ny detaljplan för Kocktorp (del av kockbacka 2:1) 
Beslutet var ett svar på ett förslag från Utbildningsnämnden. 

Under 2016 skedde tidiga studier av hur en förskola skulle kunna placeras på 
platsen. Under arbetet restes många frågor om lämpligheten i placeringen, 
bland annat påpekades att en förskola här skulle ligga långt från närmsta 

lämpliga busshållplats.  

Då osäkerheten i projektet var stor pausades arbetet och därefter har det inte 

återupptagits. Då inget nytt intresse väckts i frågan begär nu 

Samhällsbyggnadskontoret att planarbetet avslutas. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 1 september 2021 

 Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag, den 8 juni 2016, §79 
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Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att ge Tillväxtchefen i uppdrag att 
pröva frågan om att ta fram ny detaljplan för Kocktorp (del av kockbacka 2:1) 
Beslutet var ett svar på ett förslag från Utbildningsnämnden. 

Under 2016 skedde tidiga studier av hur en förskola skulle kunna placeras på 
platsen. Under arbetet restes många frågor om lämpligheten i placeringen, 
bland annat påpekades att en förskola här skulle ligga långt från närmsta 

lämpliga busshållplats.  

Då osäkerheten i projektet var stor pausades arbetet och därefter har det inte 
återupptagits. Då inget nytt intresse väckts i frågan begär nu 
Samhällsbyggnadskontoret att planarbetet avslutas. 

 

Barnperspektiv 

Goda miljöer för förskolor är självklart något som är väsentligt för barn. 

Beslutet att avsluta detta planuppdrag hindrar inte att denna fråga studeras 

inom ramen för andra projekt. 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 
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Avslut av planuppdrag, Norrängens förskola 
(del av Finnsta 1:166) 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutar att 

detaljplanearbetet för Norrängens förskola (del av Finnsta 1:166) 

avslutas  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att ge Tillväxtchefen i uppdrag att 

pröva frågan om en detaljplaneändring för Norrgrindens förskola. Förskolan 

Norrgrinden har ett tillfälligt bygglov, byggnaden är inte planenligt uppförd.  

Inget arbete i ärendet har kommit igång. 

Under december 2020 beslutade Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 

(SBU) om att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ett 

detaljplaneprogram för centrala Bro. Uppdraget har införlivats i projektet 

Omdaning Bro. Det finns inga konkreta planer för den plats där Norrgrinden 

idag ligger men uppdraget att här ta fram en detaljplan för en förskola ligger 

inte i linje med att se över hela strukturen i och runt centrum. Hur behovet av 

förskoleplatser i Bro ser ut och var en ny förskola bäst placeras är frågor som 

kan studeras inom ramen för Omdaning Bro. 

Ett beslut om att avsluta planuppdraget ändrar inte det tillfälliga bygglovet för 

förskolan. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 1 september 2021 

 Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag, den 8 juni 2016, §78 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att ge Tillväxtchefen i uppdrag att 

pröva frågan om en detaljplaneändring för Norrgrindens förskola. Beslutet var 

ett svar på ett förslag från Utbildningsnämnden. Förskolan Norrgrinden har ett 

tillfälligt bygglov, byggnaden är inte planenligt uppförd.  

Inget arbete i ärendet har kommit igång. 
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Under december 2020 beslutade Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 

(SBU) om att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram ett 

detaljplaneprogram för centrala Bro. Uppdraget har införlivats i projektet 

Omdaning Bro. Ambitionen i projektet är att ta ett helhetsgrepp över hela 

centrala Bro, inklusive de delar som ligger i anslutning till Bro centrum. Det 

finns inga konkreta planer för den plats där Norrgrinden idag ligger men 

uppdraget att här ta fram en detaljplan för en förskola ligger inte i linje med att 

se över hela strukturen i och runt centrum. Hur behovet av förskoleplatser i Bro 

ser ut och var en ny förskola bäst placeras är frågor som kan studeras inom 

ramen för Omdaning Bro. 

Ett beslut om att avsluta planuppdraget ändrar inte det tillfälliga bygglovet för 

förskolan. 

 

Barnperspektiv 

Goda miljöer för förskolor är självklart något som är väsentligt för barn. 

Beslutet att avsluta detta planuppdrag hindrar inte att denna fråga studeras 

inom ramen för andra projekt. Beslutet betyder inte heller någon omedelbar 

förändring för den befintliga verksamheten.  

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 
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