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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Wiesner 
Kommunsekreterare 
Kommunledningskontoret  
   
SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

2021-09-24 KS 21/0520  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Sammanträdestider 2022 - 
Samhällsbyggnadsutskottet 

Förslag till beslut 
1. Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet för år 2022 fram till 

mandatperiodens slut den 15 oktober 2022 fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag. 

2. Sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet för år 2022 efter att 
den nya mandatperioden har inletts den 15 oktober 2022 fastställs enligt 
Kommunledningskontorets förslag under förutsättning att utskottet 
kvarstår. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder, beredningsgrupper och utskott bestämmer 
varje år dag och tid för nästkommande års sammanträden. Varje utskott tar 
beslut om sina egna sammanträdestider och kan vid behov under 
verksamhetsåret besluta om ytterligare sammanträdestillfällen. 
 
Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Samhällsbyggnadsutskottet för år 2022. 

Förslag till sammanträdesschema för Samhällsbyggnadsutskottet 2022 
fram till mandatperiodens slut: 

Samhällsbyggnadsutskottets 
beredning kl. 10:00, onsdagar 

Samhällsbyggnadsutskott kl. 
09:00, onsdagar 

26 januari 2 februari 

9 mars 16 mars 

6 april 13 april 

25 maj 1 juni 

31 augusti 7 september 

28 september 5 oktober 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 21/0520 

  

Förslag till sammanträdesschema för Samhällsbyggnadsutskottet 2022 
efter ny mandatperiod inletts förutsatt att utskottet kvarstår: 

Samhällsbyggnadsutskottets 
beredning kl. 10:00, onsdagar 

Samhällsbyggnadsutskott kl. 
09:00, onsdagar 

23 november 30 november 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2021 

Barnperspektiv 
Vid vilken tidpunkt som arbetsutskottet sammanträder har inga direkta 
konsekvenser för barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan de ärenden som 
behandlas av utskottet under sammanträdena ha konsekvenser för barn och unga, 
och dessa konsekvenser ska redovisas i varje enskilt ärende.  

 

Kommunledningskontoret                Samhällsbyggnadskontoret 
 

 
Sara Lauri  

Kanslichef Thomas Lenell 

 Samhällsbyggnadschef 

 

 

Beslut sänds till 
 Samtliga ledamöter och ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet 
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Förstudie om utveckling av Kungsängens 
centrum och stationsområde 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet tar emot slutrapport från förstudien om utveckling 
av Kungsängen centrum och stationsområde och lägger den till handlingarna 
utan eget ställningstagande som ett analys- och idéunderlag för fortsatta 
processer. Förstudieuppdraget är därmed avslutat. 

Sammanfattning 
Under arbetet med bland annat fördjupad översiktsplan för Kungsängen har 
Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 
parallellt behövde preciseras för några valda områden, varav centrum och 
stationsområdet var ett. Därför föreslogs Samhällsbyggnadskontoret få i 
uppdrag att ta fram en förstudie som beskriver scenarier kring utveckling och 
fortsatt fysisk planering och disposition av ytor i Kungsängens centrum och 
stationsområde. Förstudien ska kunna användas som underlag för bland annat 
översikts- och detaljplaner i området. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade så 
den 13 november 2019, § 55, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att 
genomföra en förstudie med olika utvecklingsscenarier för utveckling och 
fysisk planering av Kungsängens centrum inklusive stationsområde. 

Samhällsbyggnadskontoret har under första halvåret 2021 med konsulthjälp 
arbetat med denna förstudie. I den slutrapport som har tagits fram beskrivs hur 
området på strukturnivå skulle kunna utvecklas på lång sikt. Förstudien kan ses 
som ett analys- och idéunderlag för fortsatta processer. Slutrapporten innehåller 
också förslag på fortsatta utredningar. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 1 september 2021 

 Slutrapport från förstudie om utveckling av Kungsängens centrum och 
stationsområde den 6 juli 2021 
(Information gavs vid temaärende på Samhällbyggnadsutskottet den 
25 augusti 2021) 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om uppdrag om förstudien den 
13 november 2019 § 55 
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Ärendet 
Under arbetet med bland annat fördjupad översiktsplan för Kungsängen har 
Samhällsbyggnadskontoret sett att den översiktliga planeringen för våra tätorter 
parallellt behövde preciseras för några valda områden, varav centrum och 
stationsområdet var ett. Särskilt med tanke på kommunens ambition om 
ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära områden och behovet av att fördjupa 
arbetet med social hållbarhet och utvecklingen av levande och attraktiva 
centrum. Därför föreslogs Samhällsbyggnadskontoret få i uppdrag att ta fram 
en förstudie som beskriver scenarier kring utveckling och fortsatt fysisk 
planering och disposition av ytor i Kungsängens centrum och stationsområde. 
Förstudien ska kunna användas som underlag för bland annat översikts- och 
detaljplaner i området. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 13 november 2019, § 55, att ge 
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra en förstudie med olika 
utvecklingsscenarier för utveckling och fysisk planering av Kungsängens 
centrum inklusive stationsområde. Samtidigt gavs motsvarande uppdrag om en 
förstudie för Bro stationsområde, vilket skulle prioriteras före 
Kungsängenstudien. Förstudien för Bro stationsområde avrapporterades till 
Samhällsbyggnadsutskottet i februari 2021. 

Samhällsbyggnadskontoret har under första halvåret 2021 med konsulthjälp 
arbetat med denna förstudie om utveckling av Kungsängens centrum och 
stationsområde. I arbetet har tjänstepersoner från olika delar av den 
kommunala organisationen och bolaget deltagit. Även Region Stockholms 
trafikförvaltning och Trafikverket har varit involverade.  

I den slutrapport som har tagits fram beskrivs hur området på strukturnivå 
skulle kunna utvecklas på lång sikt. Förstudien analyserar och konkretiserar 
hur nya kopplingar och stråk, ny bebyggelse, offentliga rum liksom en utökad 
bussterminal skulle kunna utformas. Förstudien behandlar en övergripande 
nivå och beskriver inte byggnaders och offentliga rums gestaltning. 

Frågor som trygghet och inkludering, tillgänglighet och levande och attraktivt 
centrum har varit centrala. Hur stationsområdets funktioner med utökad 
bussterminal, infartsparkering för såväl bil som cykel, service med mera skulle 
kunna utvecklas har studerats. Bussterminalens utformning blir här en 
avgörande förutsättning för hur pusslet tillsammans med övriga funktioner kan 
läggas. Frågor kring förbättrad orienterbarhet och förstärkta kopplingar och 
utvecklade stråk har också varit centrala, där sambanden mellan stationens 
båda entréer och centrum samt mellan centrum, stationen och Mälaren har varit 
viktiga utgångspunkter i arbetet. 

Förstudien kan ses som ett analys- och idéunderlag för fortsatta processer. 
Slutrapporten innehåller också förslag på fortsatta utredningar. 
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Barnperspektiv 
Kollektivtrafiken är ofta en förutsättning för barn och unga att på egen hand 
kunna ta sig lite längre sträckor. En trygg och säker stationsmiljö är viktig inte 
minst för barn och unga. Även i centrum bör barn få plats. I förstudiearbetet 
har barnperspektivet hela tiden varit med. Det har bland annat handlat om 
trygghet, orienterbarhet och plats för lek och grönska. 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 
Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jerker Parksjö 

 Tf verksamhetschef 

 

Bilagor 
1. Slutrapport från förstudie om utveckling av Kungsängens centrum och 

stationsområde den 6 juli 2021 

Beslut sänds till 
 Kommunstyrelsen 
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BAKGRUND OCH SYFTE

BAKGRUND

I Kungsängen med omnejd bor idag cirka 16 400 
personer, varav cirka 15 800 i själva tätorten. Det 
finns en ökad efterfrågan på bostäder i Kungsängen 
liksom ett ökat behov av fler arbetstillfällen. Redan 
idag är det mycket på gång i Kungsängen centrum 
där Kungsängens torg nyligen byggts om, nya bo-
städer är under uppbyggnad i området mellan Ring-
vägen, Enköpingsvägen och Centrumvägen och Ut-
vecklingsplanen för Gröna dalen är antagen.

Kungsängen utgör en viktig kollektivtrafiknod i 
Upplands-Bro kommun. För att tillgodose en god till-
gänglighet till kollektivtrafik för både befintliga och 
framtida bosatta i kommunen samt möta framtidens 
hållbarhetsmål där fler väljer hållbara resor, behöver 
bussterminalens kapacitet och funktion utökas och 
uppgraderas.  Även infartsparkeringarna behöver 
utvecklas och effektiviseras. Ytorna nära stationen 
är till stor del redan ianspråktagna och mark behö-
ver  därför reserveras för de funktioner som behövs 
för framtidens kollektivtrafiknod. 

Bussterminalens utformning är en avgörande för-
utsättning för hur pusslet tillsammans med övriga 
funktioner i stationsområdet kan läggas. De fram-
tagna alternativen för disposition och lokalisering 
av en ny bussterminal är därför centrala i uppdra-
get och arbetet med att ta fram olika koncept för 
bussterminalen har gjorts  i samverkan med Region 
Stockholms trafikförvaltning. Särskilt möte har 
hållits där även Trafikverket deltagit för att stämma 

av förutsättningarna kring järnvägen och pendel-
tågsstationen.

Upplands-Bro kommun har  tagit fram ett förslag 
till en fördjupad översiktsplan för Kungsängens 
tätort (FÖP KUNGSÄNGEN 2040, samrådshand-
ling 2020-06-09). Den fördjupade översiktsplanen 
ska förtydliga förutsättningarna och inriktningen 
på den fysiska utvecklingen i Kungsängen på lång 
sikt. Förutom samrådshandlingen till den fördju-
pande översiktsplanen för Kungsängen har även 
kunskapsunderlag i form av Kungsängen  kulturmil-
jöer (2019-12-13), Handelsutredning Kungsängen 
centrum (augusti 2020), Trafik och tillgänglighets-
program (2021-02-15)  tagits fram.

För att få en bild av hur Kungsängens centrum kan 
utvecklas har Upplands-Bro kommun valt att ta fram 
en förstudie för området. Förstudien analyserar och 
konkretiserar hur nya kopplingar och stråk, ny be-
byggelse, offentliga rum liksom en ny bussterminal 
kan utformas för att på bästa möjliga sätt utveckla 
och stärka Kungsängen centrum till en attraktiv 
plats för boende, besökare liksom för näringsidkare. 

SYFTE
Syftet med förstudien är att beskriva hur Kungs-
ängen på stukturnivå kan utvecklas på lång sikt. I 
rapporten redovisas dispositionen av möjlig ny be-
byggelse, infartsparkering, nya kopplingar och of-
fentliga rum samt en utökad bussterminal. Förstu-

dien behandlar en övergripande nivå och beskriver 
ej byggnaders och offentliga rums gestaltning. 

Kriterier och utgångspunkter för förstudien har va-
rit: 

• Tidshorisont: 2040 med utblick mot 2050

• Stationsfunktioner: attraktiv och trygg resenärs-
miljö, goda bytesmöjligheter, funktionell busster-
minal, infartsparkering bil och cykel, tillgänglighet, 
service

• Rumslig upplevelse: välkomnande entré till 
Kungsängen, stationen en del av centrum, levande 
plats, god orienterbarhet, tillgängligt, tryggt, inklu-
derande, mötesplats

• Kopplingar: stråk för buss, gång och cykeltrafik, 
biltrafik, grönstruktur. Behov av att utveckla strå-
ken mellan stationens båda entréer och centrum där 
sambanden mellan centrum, stationen och Mälaren 
beaktas särskilt.

• Barnperspektivet: trygghet, siktlinjer, tillgänglig-
het, orienterbarhet

Genom att ta fram olika alternativ för Kungsängen 
centrum och Kungsängens bussterminal studeras 
och utvärderas olika utvecklingsmöjligheter, vilka 
kan finnas med som underlag i kommunens fortsat-
ta planeringsprocesser för Kungsängen. Förslagen 
har tagits fram i ett tätt samarbete med kommu-
nens projektgrupp. 
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MÅL

Med utgångspunkt i beskrivningarna av utvecklings-
inriktningen i FÖP KUNGSÄNGEN 2040 (sam-
rådshandling 2020-06-09) har mål för Kungsängen 
centrum formulerats:

>Tydliga kopplingar och god orienterbarhet  till 
Kungsängen centrum och mellan viktiga målpunk-
ter

>Attraktiva mötesplatser för både boende och besö-
kare

>Barnvänliga och trygga stadsrum med plats för lek

>Stärkt kundunderlag och fler butikslokaler för ett 
ökat serviceutbud i Kungsängen centrum

>Tydligare kopplingar till Mälaren och en tillgäng-
lig strandpromenad för alla

>En attraktiv, effektiv och trygg resenärsmiljö för 
fler hållbara resor

Geografisk avgränsning för förstudien
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NULÄGESANALYSER
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NUL ÄGESANALYSER / 06

TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

Kartan beskriver en analys av gångnätet i form av 
en så kallad integrationsanalys. Integrationsanaly-
sen fångar hur väl sammanhängande gatunätet är, 
och stråk med hög integration kan sägas vara stråk 
som är tydligt orienterande i området. Dessa stråk 
har också potential för höga gångflöden, om de kom-
bineras med viktiga målpunkter. Stråk med låg inte-
gration innebär ofta att området upplevs som avskilt 
från andra delar av tätorten.

Enköpingsvägen spelar en viktig roll i gatunätet och 
har en stor potential för att binda samman gatorna 
i och kring centrum. Väster om centrum sticker 
Skolvägen, Kyrkvägen och Bygdegårdsvägen ut som 
långa, viktiga stråk.

Att järnvägen och topografin skär av de södra de-
larna av Kungsängen från centrum syns tydligt i 
denna analys.Stationsbacken
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NUL ÄGESANALYSER / 07

TILLGÄNGLIGHET I CENTRUM

I Kungsängen centrum sticker Centrumvägen ut 
som ett långt, viktigt stråk som kopplas samman 
med Kyrkvägen och Enköpingsvägen. Även Torget 
och Kyrkvägen på Kungsängens torg är viktiga stråk 
idag.

På grund av få och inte så gena kopplingar över och 
under järnvägen har gator som Strandvägen, Sta-
tionsbacken och Prästhagsvägen en mer lokal ka-
raktär och ligger, trots sitt nära läge till gator med 
hög integration, avskilda från centrum. 

Stationsbacken
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Centrum
vägen

Enköpingsvägen

Kungsängen station
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NUL ÄGESANALYSER / 08

TOPOGRAFI OCH BARRIÄRER

1
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Fotovyer

Kungsängen centrums karaktär präglas av dess 
topografiska skillnader där dalgångar och höjder 
skapar ett varierat landskap med många utblickar. 
Trappor och gångbroar utgör viktiga kopplingar för 
att väva ihop Kungsängens olika nivåer och delar. 

Topografin tillsammans med större infrastrukturer 
så som spårområdet begränsar dock delvis orienter-
barheten liksom tillgängligheten till målpunkter 
inom tätorten. Ett exempel är kontakten till Mäla-
ren som geografiskt ligger nära centrum men som 
kan vara svår att orientera sig till om en ej känner till 
området väl. 
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BEFOLKNINGSTÄTHET INOM 500M

Kartan beskriver befolkningstäthet, mätt som an-
tal boende och arbetande inom 500 meter från varje 
”pixel” i bilden. Befolkningstätheten är kopplad till 
det lokala marknadsunderlaget som är viktigt för 
bärigheten för handel i Kungsängen centrum. 

Analysen visar på högst befolkningstäthet kring 
centrum och längs med Kyrkvägen där kärnan med 
högst täthet av boende och arbetande återfinns på 
Kungsängens torg. Befolkningstätheten är låg söder 
om spårområdet och utanför Kungsängen centrum.
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MÅLPUNKTER

Kartan beskriver målpunkter av olika slag i dagens 
Kungsängen. Dessa är koncentrerade till centrum 
längs Kyrkvägen samt väster om centrum i Kyrkvä-
gens förlängning. I centrum domineras målpunkter 
na av offentlig och kommersiell service medan sko-
lor och idrottsanläggningar finns samlade främst i 
de västra delarna av Kungsängen. 

Längs Strandvägen finns målpunkter i form av grön-
ska, badplatser och lekplatser. 
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BARNENS KUNGSÄNGEN 
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Kartan visar ett antal aspekter som påverkar barns 
rörelse och vistelse i Kungsängen. Gator med höga 
hastigheter utgör barriärer, i synnerhet för barn. I 
det här fallet är framförallt Enköpingsvägen och 
spårområdet en sådan barriär som skiljer de norra 
och södra delarna av Kungsängen åt. I väster ligger 
Bygdegårdsvägen som en barriär. Resterande gatu-
nät utgörs till stor del av gator med lägre hastigheter. 

Målpunkter specifika för barn som skolor, platser för 
sport och lek finns framför allt väster om Kungsäng-
en centrum och i söder vid Mälaren. 
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PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN

Kartan beskriver parker, grönområden och natur i 
Kungsängen och visar att det saknas offentliga par-
ker och grönområden centralt i Kungsängen. Längs 
Strandvägen och Gröna udden finns ett vidsträckt 
parkområde som ligger separerat från Kungsängen 
centrum på grund av järnvägen. 
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TRYGGHET

Bilden visar en kartering över aspekter som påver-
kar den upplevda tryggheten på en plats. Byggnader 
med utåtriktade lokaler i bottenvåningen (aktiva 
fasader) skapar liv, aktivitet och belysning. Kontakt 
med bostäder via öppningar i fasad och fönster ökar 
tryggheten genom att skapa informell övervakning 
på platserna. Däremot upplevs ofta större parke-
ringsytor som otrygga att röra sig vid, framför allt 
nattetid. 

Det finns en tydlig samling av aktiva fasader kring 
Kungsängens övre och nedre torg och längs delar av 
Centrumvägen. En del av bebyggelsen på torget har 
även bostäder i de övre våningarna.

Med undantag för vid rondellen så saknar Enkö-
pingsvägen till stor del kontakt med bostäder och 
aktivitet. Vägen är enkelsidig och kantas av parke-
ringsytor, parkeringsdäck och murar. Samma gäller 
för stora delar av Furuhällsvägen och parkeringen 
vid dagens bussterminal. 

Entréerna till Kungsängens pendeltågsstation ligger 
avskilda från kontakt med aktiva fasader förutom 
den norra entrén som i sig kan ses som en aktiv fasad. 
Norr om spårområdet saknas kontakt med bostäder. 
Den östra entrén under spåren vid Enköpingsvägen 
kan upplevas som mycket otrygg då den ligger omgi-
ven av parkeringsytor och har långt till bostäder och 
aktivitet. 
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ÖVERBLICKBARHET KUNGSÄNGEN STATION

Entré till station

Överblickbar yta (offentlig mark)

Bilden visar hur överblickbarheten ser ut från dagens 
pendeltågsentréer i Kungsängen. Överblickbarhe-
ten, dvs hur stora ytor som är möjliga att överblicka 
från en viss plats är viktig för att kunna orientera sig.

Det finns idag få visuella kopplingar mellan pendel-
tågets entréer och centrum, vilket påverkar orien-
terbarheten när man anländer till Kungsängen. 
Från den övre entrén till pendeltåget ser man en bit 
in mot det nedre torget och bussterminalen. Den 
östra passagen under spåren med trappor är smal 
och ger mycket dålig överblickbarhet. Passagen har 
ingen visuell koppling till centrum, och är begränsad 
av topografi och spårområdets murar på bägge sidor.

Entréerna söder om spårområdet har viss visuell 
koppling mot Mälaren, men på grund av topografi är 
överblickbarheten begränsad. Gångbron över spå-
ren landar i ett snävt gaturum som saknar offentliga 
funktioner. På grund av järnvägens  nedgrävda läge 
har man härifrån en god utblick mot dagens busster-
minal. 
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MOBILITET

Kartan visar antal bil- och cykelparkeringsplatser i 
Kungsängen centrum idag. Här redovisas ej boende-
parkering. 
 
Inom analysområdet finns ca 200 parkeringsplatser 
för cykel och ca 675 parkeringsplatser för bil.
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SKYDDSAVSTÅND TILL JÄRNVÄG

Skyddsavstånd från spårmitt:

5m buffertzon för ev utveckling av järnvägen

15 m till köryta/väg/gc

20m till spår från parkering

30 m till spår bostäder och kontor

Avsteg från dessa kan göras om skyddsåtgärder i form av 

förstärkning av fasad, mur mm utförs. 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom 30 me-
ter från spårmitt på närmaste spår. Avståndet inne-
fattar ett allmänt skyddsavstånd med hänsyn till 
risk på 25 meter som Länsstyrelsen och Trafikver-
ket båda har som inriktning och som möjliggör rädd-
ningsinsatser och minskar risk för personskador vid 
urspårning, samt ett tillägg på 5 meter som medger 
en viss utveckling av järnvägsanläggningen. 

Skyddsavståndet är anpassat till vagnslängden och 
syftar till att skydda såväl resenärer som egendom 
från skada. 
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STRATEGIER OCH 
FÖRSLAG



55 Förstudie om utveckling av Kungsängens centrum och stationsområde - KS 19/0564-3 Förstudie om utveckling av Kungsängens centrum och stationsområde : Kungsängen_centrum_och_station_210706_low

STR ATEGIER OCH FÖRSL AG / 18

9 STRATEGIER FÖR KUNGSÄNGEN CENTRUM

Stärka övergripande stråk och orienterbarhet 
genom tydligare kopplingar och med rumsskapan-
de bebyggelse med lokaler i bottenvåningarna.

Minska barriärer genom fler kopplingar över och 
under spårområdet. Ge Enköpingsvägen fasader 
och funktioner liksom fler vertikala kopplingar  för 
att integrera gatan som en del av centrum och bryta 
upp långa kvarter med nya tvärgående kopplingar.

Skapa attraktivare entréer till Kungsängen 
med fler kopplingar som ger en ökad tillgänglig-
het samt fler aktiva bottenvåningar för ökad att-
raktivitet och  trygghet. 
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Utveckla ett pärlband av olika torgrum och 
mötesplatser där en variation av innehåll, funk-
tioner, kvaliteter och uttryck erbjuder ett mång-
facetterat utbud för olika åldrar, för både boende 
och besökare och vid olika tidpunkter och årsti-
der. 

Utveckla en ny central park och fler gröna 
platser i centrum samt stärka kopplingarna mel-
lan befintliga grönområden i Kungsängen.

Komplettera befintliga bebyggelsetypologier med 
en småskalig men sammanhållen bebyggelse för 
att aktivera och tydliggöra viktiga offentliga rum 
samt för att utveckla Kungsängens centrums små-
stadskaraktär
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Förenklad tillgänglighet för hållbara 
transporter genom en tydligare struktur för 
gående och cyklister, tryggare och attraktivare 
stadsrum samt ett ökat utbud av lättillgängliga 
mobilitetstjänster. 

Effektivare markanvändning i attraktiva, 
centrala lägen med fler bostäder och lokaler i stra-
tegiska lägen samt kompaktare bilparkeringslös-
ningar för en långsiktigt hållbar planering. 

Attraktivare kollektivtrafiknod med fler 
kopplingar, större ytor för fotgängare och en tyd-
ligare logistik  för en ökad tillgänglighet, effektivi-
tet och trafiksäkerhet.
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TVÅ FÖRSLAG FÖR KUNGSÄNGEN CENTRUM

Beroende av bussterminalens läge, utbredning och 
eventuell överdäckning förändras möjligheterna 
till exploatering. Med fokus på målsättningen att 
skapa en attraktiv och trygg entré och torgmiljö 
samt stärka kopplingarna till centrum och Mälaren, 
har två olika förslag baserat på förutsättningarna 
som ges av bussterminalens utbredning, tagit form. 
Förslagen är helhetslösningar där den nya bebyggel-
sen tydliggör, stärker och aktiverar de intilliggande 
offentliga rummen. Varje föreslaget kvarter kan 
dock även ses som en pusselbit där det är möjligt att 
”plocka” enskilda kvarter från respektive förslag.

I förslag 1 förutsätts att bussterminalen tar plats på 
en överdäckning över spåren alternativt att buss-
terminalen förläggs längs med Enköpingsvägen. I 
detta fall möjliggörs en exploatering i form av bostä-
der, lokaler och parkeringshus längs norra sidan av 
bussterminalen. Bebyggelsen bidrar med att skapa 
aktiva fasader  med lokaler i bottenvåningen nära 
stationsentrén. I detta förslag ersätts nuvarande 
ICAs byggnad på Kungsängens torg med ett litet 
kvarter med bostäder och lokaler i bottenvåningen. 

I förslag 2 tar bussterminalen plats på delar av nu-
varande parkeringsyta (norr om nuvarande buss-
terminal). För att tillskapa fler bostäder centralt 
föreslås att både ”ICA-byggnaden” och ”Sparbanks-
huset” ersätts med ett kvarter med bostäder och lo-

kaler i bottenvåningen. Det lite större kvarteret bi-
drar till att Kungsängens torg minskar något. För att 
skapa attraktivare entréer till Kungsängen centrum 
föreslås också att kommunhuset byggs om helt eller 
delvis för att få till aktiva fasader mot både stations-
entrén liksom mot Enköpingsvägen och längs med 
den föreslagna rampen i förlängningen av Kyrkvä-
gen. 

Förslagen presenteras mer ingående på nästkom-
mande sidor i rapporten. 

Fördjupade beskrivningar och konsekvensanalyser 
(sid 35) utgår ifrån förslag 1.

Förslag 1 

Förslag 2
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STÄRKTA STRÅK OCH STADSRUM (FÖRSLAG 1)

Centrum
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Kungsängen station

Kungsängens torg
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Prästhagsvägen

Kyrkvägen

Stationsbacken

Centrum
vägen

Enköpingsv.

Kungsängen station

Bergstigen

Kyrkvägen

Strandvägen

Mälaren

Kungsängens torg

Kungsängens park

Enköpingsvägen utvecklas från att ha varit en 
barriär till att bli en attraktiv entré och naturlig del 
av Kungsängen centrum. Gatan har en ny sektion 
med generösare plats för gående och cyklister, flera 
vertikala kopplingar i form av trappor och hissar 
kopplar ihop olika nivåer och befintlig bebyggelse 
kompletteras med ny för att skapa ett tryggare och 
attraktivare stadsrum. 

Norra entrén till torget tydliggörs med ny bebyggelse 
samt genom att Kyrkvägens sträckning justeras nå-
got 

Ny park där hälften av den befintliga parkeringsy-
tan längs med Centrumvägen omvandlas till en grön 
mötesplats

Kungsängens entré kring bussterminalen och 
pendeltågsstationen ramas in av nya fasader.

Kungsängens torg  får en tydligare rumslig rela-
tion till stationen och till Mälaren, aktiveras med 
fler småskaliga lokaler i bottenvåningarna. De olika 
torgrummen får en mångfald av olika aktiviteter och 
utformningar.

Fler och tryggare passager med fasader som ska-
par närvaro

Befintliga stråk stärks och förlängs från centr-
um mot stationen och vidare mot Mälaren. Kyrkvä-
gen förlängs med en gång- och cykelbro vidare till 
Stationsbacken ner mot Mälaren (ett historiskt cen-
tralt stråk i Kungsängen). Centrumvägen förlängs i 
form av ett gång- och cykelstråk, över bussterminal-
däcket och vidare via Bergstigen ner mot vattnet. 

Park

Torg/Gångfartsområde

Utredningsytor för Bussterminal

Parkering

Möjlig ny bebyggelse

Utredningsområde
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ENKÖPINGSVÄGEN OCH FÖRLÄNGNING AV KYRKVÄGEN

Kyrkvägen förlängs i form av en gång- och cykelbro 
över Enköpingsvägen vidare mot Stationsbacken 
mot Mälaren.  Rampen från Kungsängens torg mot 
mobilitetshubben löper längs med kommunhusets 
fasad. Fasaden föreslås få en anpassad utformning 
där till exempel en ökad uppglasning ger möjlighet 
att skapa ett visst utbyte mellan stråket och lämplig 
verksamhet i kommunhuset. 

En mobilitetshubb med cykel- och bilparkering samt 
andra mobilitets- och servicetjänster placeras i di-
rekt anslutning till pendeltågsstationens uppgångar.

Enköpingsvägen får bebyggelse längs båda sidor och 
gatusektionen har generösa gång- och cykelbanor.

Enköpingsv.

Volymstudie från Kyrkvägen/Kungsängens torg mot mobilitetshubben och 

Mälaren. Lastintag till Kulturhuset bör studeras närmare. 

förlängning av Kyrkvägen

Fasadutformning som anpassas efter läget 
längs med nytt stråk 

Entré och lastintag 
Stora scenen
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NYA BYGGNADSKVARTER (FÖRSLAG 1)

Stationsbacken
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Kungsängen station
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Bergstigen

Prästhagsvägen
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Den nya bebyggelsen är tänkt att komplettera den be-
fintliga med en lite lägre skala (ca 4 våningar). Bebyg-
gelsen ger ett tillskott av lokalt marknadsunderlag 
(fler lokalt boende och arbetane) och ska vara tydligt 
rumsskapande, ha aktiva bottenvåningar och bidra 
till Kungsängens småstadskaraktär.  

Nya kvarter (3-4 vån) med  bostäder och lokaler som 
skapar aktiva fasader och tydliggör den norra entrén 
till centrum.

Nytt kvarter med bostäder och lokaler (3-4 vån) som 
delar upp torget i olika rumsligheter, men samtidigt 
öppnar upp med siktlinjer mellan torgen och statio-
nen.

Bebyggelse (2-5 vån) mot busstorget med bostäder 
och lokaler som bidrar till att skapa attraktiva och 
trygga stadsrum kring Kungsängens entré. I botten-
våningarna (2 vån) finns centrumparkering, mobili-
tetsservice, lokaler, samt inlastning till matbutik. 

Mobilitetshub (2-3vån) där olika typer av mobilitets- 
och vardagstjänster kan ta plats så som till exempel 
mobilitetspooler, cykel- och bilparkering, servicebox-
ar, laddning, reparationsverkstad, låsbara skåp och 
miljöhus/återvinning.

Nya bostadskvarter (4-5vån) skapar fasader längs 
med Enköpingsvägen. Pendelparkering i två till tre 
plan finns under kvarterets gård vilken ramas in av 
ett högre plank mot spårområdet.

Kungsängens park

Total BTA 35600m2
Ca 300 nya bostäder
Ca 5500m2 nya lokaler

Park

Torg/Gångfartsområde

Utredningsytor för Bussterminal

Parkering

Möjlig ny bebyggelse

Antal våningar

Utredningsområde
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REFERENSER BEBYGGELSE FÖR SMÅSTADSKARAKTÄR   

Fler bostadshus med lokaler i bottenvåningarna 
skapar mer liv och rörelse i centrum och ramar in 
och aktiverar Kungsängens viktiga stråk. 

De nya byggnaderna har en skala på mellan 2-4 vå-
ningar (eventuellt enstaka byggnader i 5 våningar) 
och både kompletterar och samspelar med den lite 
högre punkthusbebyggelsen liksom den lägre la-
mellbebyggelsen. 

Kungsängens gröna karaktär beaktas och utvecklas 
där de kvartersgemensamma gårdsmiljöerna är del-
vis öppna.

Fasaduttrycken föreslås varierade där material och 
färgskala inspireras av befintlig bebyggelse men 
även kompletterar befintlig arkitektur. En variation 
av fasaduttryck, en småskalig bebyggelse liksom en 
intimare skala på offentliga rum bidrar till att ut-
veckla Kungsängens centrums småstadskaraktär.
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NY BEBYGGELSE PÅ TORGET (FÖRSLAG 1)

Nuläge Kungsängens torg

Volymstudie med vy mot Kungsängens tog

Nuvarande matbutik i en våning ersätts med ett 
kvarter i 4 våningar med lokaler i markplan och bo-
städer ovanpå. Det nya kvarteret ramar in torget och 
tillför fler verksamhetslokaler vilket stärker handels-
klustret i Kungsängens centrum. 

Befintlig bebyggelse (lokaler i en våning) i torgets 
norra del föreslås också ersättas med ett bostadshus i 
fyra våningar med lokaler i bottenvåningen. 

Den nya bebyggelsens skala samspelar med befintlig 
lamell- och kvartersbebyggelse, ramar in torgrum-
met och bygger vidare på småstadskaraktären kring 
torget. 

Rivning av befintlig bebyggelse bör alltid utredas och 
analyseras noggrant. För befintliga kvarter i mycket 
centrala lägen, med mycket låg exploatering, har be-
dömts att kunna nyttjas mer effektivt. I dessa fall re-
kommenderas att byggnaden ersätts med bebyggelse 
som nyttjar det centrala läget på ett bättre sätt, med 
fler bostäder samt lokaler i markplan. 

Att förtäta i befintliga stadsmiljöer bevarar natur- 
och jordbruksmark vilket bör väga tyngre än att be-
hålla befintliga, lågt exploaterade kvarter. Dessutom 
stärker en förtätning i centrala lägen underlaget för 
lokal handel, nyttjar befintlig närhet till service och 
kollektivtrafik samt bidrar till mer stadsliv i centrum. 
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NY BEBYGGELSE LÄNGS BUSSTERMINAL (FÖRSLAG 1) 

Volymstudie med vy mot ny bebyggelse längs med bussterminalen.

Delar av befintlig parkering bebyggs med bostäder, lo-
kaler samt parkeringsgarage i två plan. 

Bussterminalen får aktiva fasader vilka skapar en 
attraktiv framsida mot busstorget samt skapar trygg-
het under dygnets mörkare timmar. 

Inlastningen till nuvarande matbutik löses interi-
ört via parkeringsgaraget alternativt flyttar upp till 
Furuhällsvägen (inlastning via Furuhällsvägen kan 
dock vara svårt att lösa på ett effektivt och arbetsmil-
jömässigt bra sätt och bör därför utredas vidare).

Nuläge bussterminalen/Kungsängens entré

Delvis lokaler

Delvis lokaler

Parkering/mobilitethub

Parkering/mobilitethub

Bostäder

Bostäder

Bostäder
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VOLYMSTUDIE KUNGSÄNGENS ENTRÉ (FÖRSLAG 1)

Då bussterminalen läggs på en 

överdäckning ges plats för ny 

bebyggelse vilken skapar en ny 

och välkomnande framsida till 

Kungsängens entré och centrum.

Mobilitetshubben nås både direkt 

från bussterminalen, Enköpings-

vägen och från brokopplingen över 

Enköpingsvägen

Gångytan vid bussterminalen 

breddas för att ge plats åt 

både vistelse och passage

Gata för tillfällig angöring och 

”kiss and ride”

Ombyggt stationshus

Inlastning till matbutik liksom 

parkering sker i garage under 

föreslagen bebyggelse. Här finns 

även möjlighet att anlägga en 

mindre mobilitetshub med olika 

servicefunktioner. 
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VOLYMSTUDIE FYRA KOPPLINGAR (FÖRSLAG 1)

Befintligt gångstråk vid 

bussterminalen breddas och 

fortsätter att vara en viktig 

koppling över spåren mot 

Mälaren

En överdäckning möjliggör en 

ny koppling från Centrumvä-

gen till Mälaren

En ny koppling i förlängningen av Kyrkvä-

gen och Kungsängens torg skapar ett gent 

och tydligt stråk mot Mälaren. Längs med 

stråket finns dels entréer till mobilitetshub-

ben, en direkt koppling ner till spårområdet 

och dels en trappa förslagsvis i form av ett 

utkikstorn/paviljong med utsikt mot Mäla-

ren, Kungsängen centrum och omgivande 

landskap

En ny entréplats omgiven av bebyg-

gelse ger ökad trygghet till tunneln 

under spårområdet. Trappkopplingen 

mellan Enköpingsvägen och Östervägen 

blir tryggare och tydligare med fasader 

som ramar in stråket.   
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VOLYMSTUDIE KUNGSÄNGENS TORG (FÖRSLAG 1)

Det nya kvarteret med bostäder och 

lokaler i bottenvåningen öppnar upp 

kopplingen mellan Kungsängens torg 

och stationen/bussterminalen vilket 

bidrar till en förbättrad orienterbarhet 

mellan målpunkterna

Ny bebyggelse vid Kungsängens torgs 

”norra entrén” ramar in och aktiverar 

platsen. 

Den historiska kopplingen från Kyrk-

vägen via Stationsbacken ner till Mä-

laren stärker upplevelsen av närheten 

till vattnet från Kungsängens torg.
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NYA BOSTADSKVARTER (FÖRSLAG 2)

Stationsbacken

Centrum
vägen

Furuhällsv.

Enköpingsv.

Kungsängen station

Kungsängens torg

Bergstigen

Prästhagsvägen

Kyrkvägen

I förslag 2 tar bussterminalen plats på delar av nuva-
rande parkeringsyta (norr om nuvarande busstermi-
nal). 

För att tillskapa fler bostäder centralt föreslås att 
både ”ICA-byggnaden” och ”Sparbankshuset” ersätts 
med ett kvarter med bostäder och lokaler i bottenvå-
ningen.

För att skapa attraktivare entréer till Kungsängen 
föreslås också att kommunhuset byggs om helt eller 
delvis för att få till aktiva fasader mot både stations-
entrén liksom mot Enköpingsvägen och längs med 
rampen i förlängningen av Kyrkvägen.

Kungsängens park

Total BTA 34400m2
Ca 290 nya bostäder
Ca5100m2 nya lokaler

Park

Torg/Gångfartsområde

Utredningsytor för Bussterminal

Parkering

Möjlig ny bebyggelse

Antal våningar

Utredningsområde
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VOLYMSTUDIE KUNGSÄNGENS ENTRÉ (FÖRSLAG 2)

Mobilitetshubben nås både direkt 

från bussterminalen, Enköpings-

vägen och från brokopplingen över 

Enköpingsvägen

Gångytan vid bussterminalen 

breddas för att ge plats åt 

både vistelse och passage

Gata för parkering, tillfällig 

angöring,  ”kiss and ride” och 

inlastning till matbutik. 

Då bussterminalen tar plats på 

ytan för den befintliga bilparke-

ringen finns det ej utrymme för  ny 

bebyggelse längs med befintlig 

fasad

För att skapa en attraktivare entré 

från både Kungsängens station 

och Enköpingsvägen föreslås 

kommunhuset byggas om, med 

öppnare fasader och fler entréer 

som möter och aktiverar omgi-

vande gator och stråk.
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VOLYMSTUDIE TRE KOPPLINGAR (FÖRSLAG 2)

Befintligt gångstråk vid 

bussterminalen breddas och 

fortsätter att vara en viktig 

koppling över spåren mot 

Mälaren

En ny gc-koppling i förlängningen av Kyrk-

vägen och Kungsängens torg skapar ett 

gent och tydligt stråk mot Mälaren. Längs 

med stråket finns entréer till kommunhuset, 

mobilitetshubben, en direkt koppling ner till 

spårområdet och en trappa ner till Stations-

backen, förslagsvis i form av ett utkikstorn/

paviljong med utsikt mot Mälaren, Kungs-

ängen centrum och omgivande landskap

En ny entréplats omgiven av bebyg-

gelse ger ökad trygghet  till tunneln 

under spårområdet. Trappkopplingen 

mellan Enköpingsvägen och Östervägen 

blir tryggare och tydligare med fasader 

som ramar in stråket.   
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VOLYMSTUDIE KUNGSÄNGENS TORG (FÖRSLAG 2)

Det nya kvarteret med bostäder och 

lokaler i bottenvåningen öppnar upp 

kopplingen mellan Kungsängens torg och 

stationen/bussterminalen vilket bidrar till 

en förbättrad orienterbarhet mellan mål-

punkterna. Kvarteret minskar torgytan, 

stärker stråket och skapar en intimare 

och mer sammanhållen stadsmiljö. 

Ny bebyggelse vid Kungsängens torgs 

”norra entrén” ramar in och aktiverar 

platsen. 

Den historiska kopplingen från Kyrk-

vägen via Stationsbacken ner till Mä-

laren stärker upplevelsen av närheten 

till vattnet från Kungsängens torg.

Kommunhuset föreslås byggas om 

med öppnare fasader och fler entréer 

för att skapa ett bättre utbyte med 

omgivande stråk och stadsrum
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KONSEKVENSANALYSER
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STÄRKTA STRÅK OCH MINSKADE BARRIÄRER

Centrum
vägen

Furuhällsv.

Enköpingsv.

Kungsängen station

Kungsängens torg

Bergstigen

Prästhagsvägen

Kyrkvägen

Kungsängens park

Fotomontage över volymstudie från Kyrkvägen/Kungsängens torg 

mot mobilitetshubben och Mälaren.

Stationsbacken
Nya/stärkta kopplingar

Nya/stärkta vertikala kopplingar

Park

Torg/Gångfartsområde

Utredningsytor för Bussterminal

Parkering

Möjlig ny bebyggelse

Antal våningar

Utredningsområde

P

IV

Fler strategiskt placerade vertikala kopplingar stär-
ker relationen mellan Enköpingsvägen och busster-
minalen, stationen liksom Kungsängens torg. 

Nya kopplingar liksom befintliga kopplingar som 
stärkts skapar ett närmare samband mellan Kungs-
ängens centrum och Mälarens rekreativa miljöer. 

Långa befintliga kvarter bryts upp med tvärkopp-
lingar vilka skapar fler möjliga passager och kopp-
lingar mellan olika delar av centrum. 

N
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TILLGÄNGLIGARE OCH TYDLIGARE GÅNGNÄT

En integrationsanalys över förstudieförslag 1 till-
sammans med planerna för Korsängen visar att ga-
torna kring centrum stärks genom fler kopplingar 
över järnvägen och nya tvärkopplingar inom centr-
um. 

Flera gator kring Korsängen får ökad betydelse när 
flera långa stråk kan förbindas tack vare områdets 
topografiska förutsättningar. 

Söder om spårområdet ser vi att bland annat Strand-
vägen och Prästhagsvägen bättre kopplas upp till 
Kungsängen centrum genom fler passager över spå-
ren.

Stationsbacken

Kyrkvägen

Centrum
vägen

By
gd

eg
år

ds
vä

ge
n

Enköpingsv.

Kungsängen station

Kungsängens torg

Furuhällsv.

Strandvägen

Kyrkvägen

Skolvägen
Torget

Integrationsanalys över nuläget (se s. 6 för större bild). 

Prästhagsv.
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TILLGÄNGLIGARE OCH TYDLIGARE CENTRUM

I Kungsängen centrum är Centrumvägen och Kyrk-
vägen som förbinder Enköpingsvägen med Bygde-
gårdsvägen viktiga orienterande stråk. Samtliga 
gator kring stationen och torget får ökad integration, 
mycket på grund av deras förlängningar över järn-
vägen. Antal kopplingar över järnvägen i centrala 
Kungsängen fördubblas och avståndet mellan dem 
minskar drastiskt till i snitt 60 meter.

Observera att analysen visar förslag 1 med en över-
däckning över järnvägen, utan överdäckning finns ej 
kopplingen inringad i svart. 

Stationsbacken

Kyrkvägen

Centrum
vägen

Enköpingsvägen

Kungsängen station

Kungsängens torg

FuruhällsvägenTorget

Strandvägen

Prästhagsvägen

Integrationsanalys över nuläget (se s. 7 för större bild). 
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ATTRAKTIVARE OCH TYDLIGARE STATIONSENTRÉER

Stationsbacken

Centrum
vägen

Furuhällsv.

Enköpingsv.

Kungsängen station

Kungsängens torg

Bergstigen

Prästhagsvägen

Kyrkvägen

Kungsängens park

Volymstudie med vy mot ny bebyggelse mot bussterminalen.

Stationsbacken

Entréer till pendeltågsstation

Fasader kring pendeltågsstationens 

entréplatser och entréstråk

Entréplatser och entréstråk kring 

pendeltågsstationen

Park

Torg/Gångfartsområde

Utredningsytor för Bussterminal

Parkering

Möjlig ny bebyggelse

Antal våningar

Utredningsområde

P

IV

Kungsängen stations olika entréer får omgivande 
stadsmiljöer som är väl gestaltade och där fler fasa-
der med aktiva bottenvåningar ger ökad attraktivi-
tet, trygghet liksom bidrar till att stärka Kungsäng-
ens välkomnande karaktär. 
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Entré stationen

Aktiv fasad

Kontakt bostäder

Parkering

TRYGGARE CENTRUM

Befintlig bebyggelse i Kungsängen centrum kom-
pletteras med bostäder med lokaler i bottenvåning-
en strategiskt placerade längs de större stråken. De 
stora markparkeringarna längs Enköpingsvägen 
ersätts av mobilitetshubbar med aktiva bottenvå-
ningar samt bostadsbebyggelse som gör gatan i stör-
re utsträckning dubbelsidig och ökar den informella 
övervakningen.

Terminalen och pendeltågsstationen kantas av ak-
tiva fasader och bostadsbebyggelse som bildar en 
förlängning av Kungsängens torg. Kungsängens 
torg inramas av aktiva fasader och framsidor tack 
vare den nya bebyggelsen på torget och i norra delen 
av Kyrkvägen. Längs Centrumvägen bidrar små till-
skott av bostäder till att aktivera gatan ytterligare 
och öka tryggheten. Även den östra passagen under 
spåren aktiveras genom ett tillskott i form av bo-
stadsbebyggelse på den tidigare markparkeringen. 

Stationsbacken

Centrum
vägen Furuhällsv.

Enköpingsv.

Kungsängen station

Kungsängens torg

Bergstigen

Prästhagsvägen

Torget

Kyrkvägen

Trygghetsanalys över nuläget (se s. 13 för större bild). 
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TYDLIGARE ORIENTERBARHET

Bilden visar hur pass överblickbara de olika entré-
situationerna till pendeltågsstationen är i förslaget. 

Med en stor ökning av antal möjliga entréer till 
Kungsängen station ökar orienterbarheten mellan 
stationen och centrum markant. 

Enköpingsvägen kantas av flera entrélägen  som ock-
så är öveblickbara  från Kungsängens torg. 

Den tillkommande kopplingen över spåret i Kyrk-
vägens förlängning gör en stor skillnad för orienter-
barheten till stationen. En eventuell överdäckning 
skulle skapa större överblickbara terminalytor som 
sammanbinder området söder om spårområdet. 

Stationsbacken

Centrum
vägen Furuhällsv.Torget

Kyrkvägen

Enköpingsv.

Kungsängen station

Kungsängens torg

Bergstigen

Prästhagsvägen

Entré till station

Överblickbar yta (offentlig mark)

Terminalyta

Överblickbarhetsanalys över nuläget (se s. 14 för större bild). 

0 100 200m

N



55 Förstudie om utveckling av Kungsängens centrum och stationsområde - KS 19/0564-3 Förstudie om utveckling av Kungsängens centrum och stationsområde : Kungsängen_centrum_och_station_210706_low

KONSEK VENSANALYSER / 42

EN MÅNGFALD AV MÖTESPLATSER

Stationsbacken

Centrum
vägen

Furuhällsv.

Enköpingsv.

Kungsängen station

Kungsängens torg

Bergstigen

Prästhagsvägen

Kyrkvägen

Kungsängens park

Exempel på aktiviteter på de olika torgen och platserna

Kungsängen centrum består av flera offentliga plat-
ser i olika skalor och utformningar och med olika 
kvaliteter och funktioner. Varje plats och torgyta 
föreslås få en egen identitet vilken skapas både uti-
från de verksamheter och funktioner som angränsar 
mot rummen liksom med hjälp av utformningen och 
möbleringen av platsen. En mångfald av olika funk-
tioner och innehåll skapar platser och aktiviteter för 
olika intressen och behov under årets olika årstider,   
vilket lockar både boende och besökare att vistas  of-
tare och under längre tid i Kungsängen centrum. 

En viktig aspekt för en livskraftig handel är att 
kunder väljer att besöka platserna ofta och att de 
vill stanna länge på platsen. Ur den aspekten spelar 
attraktiviteten i de offentliga rummen en avgörande 
och viktig roll. 

Norra entréplatsen: gångfartsområde, sitta

Parktorget: rekreation, lek, sol, grönska, picknick

Centrumtorget: lek, vistelse, mötas, uteservering, skridskois

Handelstorget: torghandel, uteservering, evenemang

Kulturtorget: utställningar, evenemang, föreläsningar, kommuninfo

Entrétorget: mötesplats, vistelse

Busstorget: mobilitetservice, vistelse, mötesplats

Lilla stationsplatsen: mobilitetservice, mötesplats

Utredningsytor för Bussterminal

Parkering

Möjlig ny bebyggelse

Utredningsområde
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GRÖNARE CENTRUM MED NY PARK OCH GRÖNA KOPPLINGAR

Furuhällsv.

Prästhagsvägen Stationsbacken

Centrum
vägen

Enköpingsv.

Kungsängen station

Bergstigen

Kyrkvägen

Strandvägen

Mälaren

Kungsängens torg

Kungsängens park

Enkel vystudie mot Kungsängens park.  

Gröna stråk som kopplar ihop 

gröna och rekreativa målpunkter

Trädplanteringar

Kungsängens park

Torgyta med planteringar

Grönyta på kvartersmark

Utredningsytor för Bussterminal

Parkering

Möjlig ny bebyggelse 

Utredningsområde

P

Att stärka den gröna strukturen i städerna är viktigt 
dels för att skapa attraktiva och hälsofrämjande of-
fentliga rum men också för att skapa resilienta mil-
jöer som klarar framtidens klimatförändringar. 

Fler planteringar, fler träd tillsammans med fler 
gröna ytor som delvis ersätter nuvarande hårdgjor-
da asfaltsytor, skapar ett grönare och mer klimattå-
ligt centrum. Nya och befintliga kopplingar mellan 
Kungsängens park och torg (med planteringar och 
träd) liksom rekreationsområdet vid Mälaren ska-
par möjlighet för fler rekreativa och gröna prome-
nader i och kring Kungsängen centrum. I det större 
perspektivet blir även kopplingen mellan Mälaren 
och rekreations- och aktivitetsområdet i Gröna da-
len tydligare. 

Parkidén är möjlig att testa i så kallad placemaking 
(se sid 55) där en tillfällig utformning och funktion 
prövas och utvärderas i relation till tidigare använd-
ning (i detta fall den befintliga parkeringsytan).

Gröna dalen

0 100 200m

N
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BARNVÄNLIGARE MED GÅNGFART OCH FLER GRÖNA PLATSER

Stationsbacken

Kyrkvägen

Centrum
vägen

Furuhällsv.
Enköpingsv.

VUXENUTBILDNINGEN

EKHAMMARSKOL AN

UPPL ANDS 

BROGYMNASIET

BERGASKOL AN

SPORTHALL
BOLLPL AN

SPORTHALL

KUNGSÄNGENS TORG

Kartan visar målpunkter och aspekter som påverkar 
barns rörelse i Kungsängen. 

Den nya parken i centrum tillför plats för lek och 
grönska på en tidigare hårdgjord och bildominerad 
plats. 

Torgets tydligare form knyts samman med parken 
och skapar ett större sammanhängande område där 
biltrafik saknas eller rör sig på gåendes villkor, vilket 
ökar tryggheten och säkerheten för barn i centrum. 

GRÖNA UDDEN

NY PARK

Prästhagsv.

Gata/väg > 30 km/h

Gata max 30 km/h

Cykelnät

Skola/förskola

Sporthall

Gatutyper

Målpunkter

Anläggningar

Park

Skog

Torg

Lekplatser

Badplatser
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ÖKAT LOKALT KUNDUNDERLAG FÖR CENTRUM

Analysen visar på en stor ökning av antal boende och 
arbetande med förslag 1 i förstudien och övrig plane-
rad bebyggelse i Kungsängen. Trots en stor förtät-
ning väster om centrum i Korsängen bibehålls be-
folkningstäthetens kärna på Kungsängens torg, på 
grund av den tillkommande bebyggelsen i centrum 
och de förbättrade kopplingarna i och kring centrum.

I analysen tillkommer en täthet som inte återfinns i 
Kungsängen idag, vilket har potential att stärka un-
derlaget för service i centrum. En stor del av föresla-
gen bebyggelse kan sägas ha goda förutsättningar för 
lokaler i bottenplan, både bostadsbebyggelse  som 
den längs Kyrkvägen och bebyggelsen som föreslås 
framför bussterminalen samt servicebyggnader 
som mobilitetshubben.

Stationsbacken

Kyrkvägen

Centrum
vägen

By
gd

eg
år

ds
vä

ge
n

Enköpingsv.

Kungsängen station

Kungsängens torg

Furuhällsv.

Strandvägen

Kyrkvägen

Skolvägen
Torget

Antal boende och 

arbetande inom 500m

Täthetsanalys över nuläge (se s. 9 för större bild).

Prästhagsv.

N
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Stationsbacken

HUBBAR OCH CYKELSTRÅK FÖR FLER HÅLLBARA TRANSPORTER 

Centrum
vägen

Furuhällsv.

Enköpingsv.

Kungsängen station

Kungsängens torg

Bergstigen

Prästhagsvägen

Kyrkvägen

Kungsängens park

Entréer till pendeltågsstation

Cykelparkering

Cykelstråk

Cykelstråk i gångfart (på 

gångfartsområden)

Mobilitetshub

Parkering och mobilitetsservice

Utredningsytor för Bussterminal

Parkering

Möjlig ny bebyggelse 

Utredningsområde

P

Volymstudie mobilitetshub längs med Enköpingsvägen och med fasad mot 

bussterminalen

För att åstadkomma en hållbar stadsutveckling är 
en effektiv markanvändning kring Kungsängens 
centrum och station av stor vikt. Genom att placera 
cykel- och bilparkeringar i mobilitetshubbar i 2-4 
våningar nyttjas marken mer effektivt samtidigt 
som närheten till service och kollektivtrafik bibe-
hålls. En mobilitetshubb med direkt närhet till kol-
lektivtrafik gör det enklare att välja hållbara resor 
och förenklar vardagens ärenden med bland annat 
serviceskåp, cykelmek, sopsortering mm. 

Mobilitetshubbarna är både ett viktigt steg för att 
stödja en långsiktigt hållbar utveckling men är 
också viktiga för utvecklingen av Enköpingsvägen 
som en naturlig del av Kungsängens centrum. 

N
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REFERENSER TILL MOBILITETSHUBBAR

Mobilitetshubb Flustret,Vallastaden Linköping

Cykelpool, parkering, bilpool, solceller, trans-
formatorstation och bredbandsnod, sopsugs-
terminal, miljörum/återvinningsstation, biltvätt, 
biodling, grön vägg, butikslokal, utlämningssta-
tion, hyrcykelsystem för elcyklar.

Cykelparkeringshus, Älvsjö resecentrum
Del av Älvsjö resecentrum som binder samman 
stadsdelstorget med ny bussgata och pendel-
tågstation och utgör en förstärkt länk över det 
breda spårområdet till Stockholmsmässan.

Mobilitetshubb Kv Masthusen, Västra hamnen Malmö

Bostäder, förskola, mobilitetshubb.

(Realiseras under 2022-2023)

Park’n’play, Köpenhamn

Parkeringsgarage med lekplats på taket.

Wooden parking house and mobility hub, Aarhus

Publika funktioner såsom gym, galleri och café. Balkonger och 

trappor med grönska som bildar en ”grön vägg”.

(Ej realiserat)

Strängnäs resecentrum

Resecentrumet placerar sig över ett nytt dubbelspår och rymmer 

vänthall, kiosk och annan offentlig verksamhet. Omvandlingen 

av stationsområdet syftar till en säkrare passage mellan bussar, 

tåg och garage.

Mobilitetshubb Dansmästaren, Uppsala

Parkering, bilpool, hyrbil, laddning, cykelpar-
kering, cykelpool, lokaler.

Smart mobility hub, Stuttgart

(Ej realiserat)
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EFFEKTIV PARKERINGSLÖSNING

En effektiv markanvändning i centrala lägen är en 
viktig faktor för att skapa en hållbar utveckling 
och attraktiva stadsrum. Större sammanhängande 
parkeringsytor kan även uppfattas som otrygga och 
oattraktiva. 

Genom att bygga parkeringsgarage i ett par vå-
ningsplan effektiviseras markanvändningen vilket i 
sin tur ger plats för en park i Kungsängens centrum 
liksom plats för fler bostäder. 

Totalt antal bilparkeringar i förslagen är ca 655 
(nuläge 675 st). Observera att detta inte inkluderar 
boendeparkering, som löses på kvartersmark inom 
respektive kvarter.

Antalet cykelparkeringar ökar jämfört med idag och 
finns placerade både i mobilitetshubben men också 
på torgen, parken och längs med gator och stråk.  

N
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BTA FÖRSLAG 1Kungsängen centrum 210701

Skiss förslag 1

m

Kvarter BTA total BTA lokaler BTA bostäder BTA p-garage bost Antal p (25m2/p) BTA p-garage offentlig

1 7000 700 6300 1800 72

2 3100 800 2300 500 20

3 2400 2400 600 24

4 400 400 * *parkering löses på befintlig parkerinsyta inom kvarteret

5 1100 200 900 * *parkering löses på mark 

6 2700 2700 1700 68

7 1100 200 900 200 8

8 400 400

9 5100 1000 4100 2500 100

10 1300 1300 * *parkering löses på mark 

11 2100 2100 400 16

12 6400 600 5800 7500 300

13 3000 800 3100 2500 2500 100

14 2700 800 1900

TOTALT 38800 5500 30100 12500 500

1
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4

5
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7
8

9
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BTA FÖRSLAG 2Kungsängen centrum 210701

Skiss förslag 2

m

Kvarter BTA total BTA lokaler BTA bostäder BTA p-garage bost Antal p (25m2/p) BTA p-garage offentlig

1 7000 700 6300 1800 72

2 3100 800 2300 500 20

3 2400 2400 600 24

4 400 400 * *parkering löses på befintlig parkerinsyta inom kvarteret

5 1100 200 900 * *parkering löses på mark 

6 2700 2700 1700 68

7 1100 200 900 200 8

8 400 400

9 5100 1000 4100 2500 100

10 1300 1300 * *parkering löses på mark 

11 2100 2100 400 16

12 6400 600 5800 7500 300

100

14 5300 1200 4100 1000 40

TOTALT 38400 5100 29200 10000 500

1
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SCENARIER 
BUSSTERMINAL
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BUSSTERMINAL - TRE KONCEPT

PÅ PARKERING

En terminallösning som breddar den befintliga ter-
minalen mot den befintliga centrumparkeringen 
framför punkthusen på Furuhällsvägen. Den södra 
delen av terminalen behåller sin befintliga utform-
ning.

ÖVERDÄCKNING

En terminallösning där större delen av terminalen 
förläggs på en överdäckning över spårområdet. På 
detta sätt skapas fler kopplingar över spåren samti-
digt som ny bebyggelse med mer yteffektiv parkering 
i bottenvåningen föreslås på centrumparkeringen.

LÄNGS ENKÖPINSVÄGEN

En terminallösning som till stor del utnyttjar befint-
lig infrastruktur genom att förlägga busstermina-
len på två olika nivåer, sammanbundna av vertikala 
kopplingar. Bussterminal föreslås längs med det 
befintliga däcket och längs Enköpingsvägen. Med 
denna lösning möjliggörs bebyggelse på centrum-
parkeringen.

STRUKTURPLAN FÖRSLAG 1 STRUKTURPLAN FÖRSLAG 2
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BUSSTERMINAL 3

RESENÄRSPERSPEKTIV

+ Överblickbar terminal, god orienterbarhet

+ Sammanhängande påstigning  nära torg, behöver 
ej korsa körbana

+ Dubbelsidig kiss and drive*

STADSRUMSPERSPEKTIV

+ God överblickbarhet och orienterbarhet till centrum

+ Påstigning närmast centrum

+ Dubbelsidig trottoar på gata, plats för vistelse

+ Plattform ansluter till gångbana

- Ingen exploatering möjlig

- Tvärkoppling mellan Enköpingsvägen och Furu-
hällsvägen ej möjlig

- Stor höjdskillnad mellan terminal och gata pga ut-
grävning

TERMINALPERSPEKTIV

- Bussar behöver köra ett varv för reglering/paus

- Reglering bör inte stackas

- Ersättning och paus på annan plats

- Trångt vid reglerplats på kortsida

25

26

26

22

18

18

12

12

16

13

PÅ PARKERING

Gående

AVSTIG
NIN

G

PÅSTIG
NIN

G

R
E

G
LE

R
IN

G

REGLERIN
G

* Angöring för hämtning och lämning 
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BUSSTERMINAL 5

RESENÄRSPERSPEKTIV

+ Påstigning längs Enköpingsvägen aktiverar östra 
entrén och passagen till pendeltåg

- Nivåskillnader ger sämre överblickbarhet och 
orienterbarhet

- Längre avstånd vid omstigning 

STADSRUMSPERSPEKTIV

+ Centrum exponeras från fler hållplatslägen 

+ Exploatering möjlig, aktiva fasader

+ Hållplatser aktiverar Enköpingsvägen

+ Tvärkoppling mellan Enköpingsvägen och Furu-
hällsvägen möjlig

- Ny rondell längs Enköpingsvägen

TERMINALPERSPEKTIV

+ Yteffektivt och billigt med terminal längs gator

+ Ersättningsplatser ryms (ej paus)

- Sekundärentré behöver byggas om pga större flöde

- Längre körvägar för bussar

- Ej robust för framtida utökning
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Gående

BUSSTERMINAL 7

RESENÄRSPERSPEKTIV

+ Överblickbar terminal, god orienterbarhet

+ Sammanhängande påstigning nära pendeltåg

STADSRUMSPERSPEKTIV

+ Överdäckning skapar fler kopplingar över spårom-
rådet

+ Exploatering möjlig , aktiva fasader

+ Tvärkoppling mellan Enköpingsvägen och Furu-
hällsvägen möjlig

- Däckets höjd skapar utmaningar för tillgänglig-
het vid gångkoppling över Enköpingsvägen och mot 
Prästhagsvägen

TERMINALPERSPEKTIV

- Dyrt däck

- Bussar behöver köra ett varv för reglering/paus

- Befintligt stationshus bör byggas om
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UTREDDA TERMINALSKISSER

TERMINAL 1 - LN1 ALT A

TERMINAL 4 - BÖ2 TERMINAL 6 - LS 1 TERMINAL 7 - BÖ
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TERMINAL 3 - BN1

TERMINAL 5 - ENKÖPINSVÄGEN
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SCENARIER BUSSTERMINAL / 57

Övergripande utredningar:

- Tillgång till parker och grönytor. Hur ser parktill-

gången ut i Kungsängen centrum och i Kungsängen 

i stort?

- Vad tycker Kungsängen-borna? Dialog om stations-

miljön idag och eventuellt om alternativa utveck-

lingar. Dialog om Kungsängen centrum och eventu-

ellt alternativa utvecklingar.

Bebyggelseutredningar:

-Utreda möjligheterna för Coops inlastning

-Förprojektering av byggnadskvarter med integrerat 

parkeringsgarage

-Förprojektering på brokoppling över Enköpingsvägen

-Prövning av rivningslov för berörda fastigheter

Trafikala utredningar:

- Utreda möjligheten att utveckla befintlig pendel-

tågsentre i östligt läge

-Förprojektering av bussterminaler för att säker-
ställa alla mått och bussuppställningsplatser 

- Åtgärdsbehov för att minska hastigheter på befint-
liga gator i Kungsängen

-Studera effekter på att sänka hastigheten på Enkö-
pingsvägen

-Parkeringsutredning - hur ser det framtida behovet ut?

-SOS (Säkerhets- och skyddsplan) för spårområde

-Riskanalys för byggnation vid spårområde

-In- och slutmätning av spår

-Kostnadsutredning för överdäckning

Tidiga och tillfälliga åtgärder:

-Använda temporära omvandlingar för att testa nya 
gatuutformningar (referens smartagator.se)

-Använda placemaking* för att testa olika innehåll 
och användning på de olika torgen och parken - låt 
Kungsängens boende delta!

* Placemaking är en metod för platsutveckling. Me-
toden används både för att på lång sikt utveckla en 
plats och för att på kort tid göra direkta förändringar 
på plats. Placemakingmetoden grundas helt på att 
använda lokala, mänskliga behov och erfarenheter 
för att utveckla en gemensam offentlig plats för att 
stärka lokala relationer och verka för social hållbar-
het. Till hjälp används befintliga aktörer som redan 
är etablerade på platsen, så som butiksägare, kultur-
utövare och övriga aktörer. (referens pps.org)

FORTSATTA UTREDNINGAR
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Beslut om programsamråd - detaljplan för 
Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 
1:88) 

Förslag till beslut 
Förslaget till detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage sänds ut på 
samråd enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900). 

Sammanfattning 
Den 29 maj 2019 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet om planuppdrag för del 
av fastigheten Brogård 1:88. Delområde A och C skulle inleda planarbetet och 
för dessa delområden har Planavdelningen tagit fram ett program som ska 
beskriva förutsättningarna och inriktningarna för det kommande 
detaljplanearbetet.  

Målet med programarbetet i förlängningen för dessa områden är att utreda 
möjligheten för bostadsbebyggelse på dessa platser och eventuellt en förskola 
inom programområde Härnevihage.  

Område Klockaren föreslås få en lantlig bykaraktär med en småskalig 
bebyggelse som föreslås bestå av friliggande småhus, parhus, korta radhus och 
kedjehuslängor samt små flerbostadshus med villakaraktär. Totalt bedöms 
cirka 100 bostäder kunna inrymmas inom delområdet.  

Område Härnevihage som ligger i nära anslutning till Bro IP och Bro centrum 
föreslås utgöras av en blandad bebyggelse. Här blandas friliggande hus med 
radhus, parhus och kedjehus i en urban småstadsstruktur. Här kan preliminärt 
cirka 200-250 bostäder uppföras. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 29 september 2021 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om planuppdrag, §30, den 29 maj 
2019 

 Naturvärdesinventering av Härnevihage och Klockaren, den 19 maj 
2020 

 Områdesanalys för bostäder på Brogård, den 24 maj 2017 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-09-29 KS 18/0120 

  

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

Ärendet 
Bakgrund 

I mars 2018 inkom fastighetsägaren för Brogård 1:88 med ansökan om 
planbesked. Den 29 maj 2019 fattade Samhällsbyggnadsutskottet ett positivt 
beslut om planuppdrag för delar av fastigheten. De delar beslutet pekade ut för 
första planarbetet var A och C som nu benämns som Klockaren och 
Härnevihage.  

Området ingår i detaljplanen för golfbanan och är idag planlagd för skog 
respektive golfbaneändamål. I ÖP 2010 är de båda områdena delvis eller helt 
utpekade som golfbanerelaterad mark. Båda delområden ligger inom det 
primära bebyggelseläget enligt RUFS 2050. 

Programområdena utgörs av del av fastigheten Brogråd 1:88 och omfattar cirka 
4,5 hektar respektive 5,5 hektar. Båda områdena ligger i anslutning till befintlig 
infrastruktur vilket ses som positivt. 

Ärendet var upp för beslut om samråd våren 2021. Planprogrammet 
återremitterades i mars 2021 med medskicket att se över och dra ner skalan på 
bebyggelsen i område C, Härnevihage.   

 

Mål och inriktning 

Syftet med planprogrammet är att kommunens beslutsunderlag ska breddas och 
att synpunkter från berörda ska komma fram i ett tidigt skede av planarbetet.  

Syftet med detta program är att studera möjlig utbyggnad av bostadsbebyggelse 
med trafikstruktur. Programmet ska ange riktlinjer för framtagande av de 
kommande nya detaljplanerna för dessa områden. 

Område Klockaren föreslås få en lantlig bykaraktär med en småskalig 
bebyggelse som föreslås bestå av friliggande småhus, parhus, korta radhus och 
kedjehuslängor samt små flerbostadshus med villakaraktär. Totalt bedöms 
cirka 100 bostäder kunna inrymmas inom delområdet.  

Område Härnevihage som ligger i nära anslutning till Bro IP och Bro centrum 
föreslås utgöras av en blandad bebyggelse. Här blandas friliggande hus med 
radhus, parhus och kedjehus i en urban småstadsstruktur. Här kan preliminärt 
cirka 200-250 bostäder uppföras med bakgrund till de utredningar och det 
underlag som finns tillgängligt nu. I ett kommande detaljplanearbete kommer 
ytterligare utredningar tas fram för att skapa ett bättre underlag för kommande 
detaljplanering. 
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Barnperspektiv 
Då områdena helt eller delvis ligger inom planlagd mark för golfbaneändamål 
är det inte mark som idag är avsedd att användas av barn primärt. Området 
Härnevihage ligger i nära anslutning till Bro IP och Bro centrum och kan ses 
som en bra plats med närhet till dessa målpunkter för barn vilket bedöms vara 
positivt. Områdena bedöms bli försörjda med bra möjligheter till gång- och 
cykelväg, vilket innebär en friare rörlighet i trafiksäker miljö för barnen.  

Sammantaget bör områdena kunna skapa bra miljöer för barn att vistas och 
växa upp i. Då områdena idag primärt utgörs av oprogrammerade ängsytor 
utgör de inte platser som barn dras till för lek ute och värden som förloras ur 
barnens perspektiv bedöms mycket små. 

 
 

 
 

 

 

 

 
Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jerker Parksjö 

 t.f. verksamhetschef 

 
 

  

  

 

Bilagor 
1. Detaljplaneprogram för Klockaren och Härnevihage, 17 februari 2021 
2. Naturvärdesinventering, Upplands-Bro kommun, 2020-05-19 
3. Områdesanalys, Biomedia, 2017-05-24 

Beslut sänds till 
 Fastighetsägare Brogård 1:88 
 Kvantio AB 
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2 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Programmet är framtaget av Tengbom i samarbete med 
Upplands-Bro kommun.

Arbetsgrupp Upplands-Bro kommun
Henric Carlson, Planchef
Madeleine Nilsson, planarkitekt
Erik Sandqvist, Mark och exploatering

Tengbom

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08- 581 690 00
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4 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Programområde

Programområdets läge
Programområdet består av två delområden som ligger sö-
der om järnvägen och Ginnlögs väg i Bro, som är belägen i 
södra delen av Upplands Bro kommun. Områdena ligger på 
gång- och cykelavstånd till Bro station.

Östra utredningsområdet, kallat Härnevihage, avgränsas i 
norr av parkering utmed Ginnlögs väg, i söder av golfbana 
med damm, i väster av Brogårds allé/Brobäcken och i öster 
till skogsbevuxen naturmark och idrottshall vid Bro IP. 

Västra utredningsområdet, kallat Klockaren, avgränsas i 
söder av Assurs väg, i väster av skogsbevuxen naturmark 
inom detaljplaneområdet Tegelhagen, i öster av en skogs-
dunge med Klockstapeln. I norr fortsätter öppen mark med 
inslag av mindre åkerholmar fram till Ginnlögs väg. 

Bakgrund
Programområdena ligger inom riksintresse för Mälarens öar 
och stränder enligt Miljöbalken. Området ligger i kanten av 
en av Stockholms gröna kilar, Görvälnkilen. Programom-
rådena berör ingen grön värdekärna i Görvälnkilen. Dock 
har kilen ett grönt svagt samband, klass 2, intill program-
områdena.

I RUFS 2050 ingår båda områdena inom primärt bebyggel-
seläge som omger Bro station. I den fördjupade översikts-
planen för landsbygden i Upplands Bro ingår programom-
rådena i ett stort område som är markerat för ”Rekreation, 
natur- och kulturmiljö.

Förutsättningar 
Programområdena utgörs av tidigare åkermark som till stör-
re delen är planlagda för golfbana. Båda programområden 
ligger i anslutning till planerade utvecklingsområden för 
bostadsbyggelse i norr och väster.

Sydost om programområdet Klockaren ligger en klocksta-
pel som utgör kulturhistoriskt värde. Fornlämningar finns 
på höjder utanför båda programområdena. Inom område 
Klockaren finns ett stenröse/med generellt biotopskydd. 

Då programområde Härnevihage är under igenväxning har 
fågelliv med bland annat en rödlistad art noterats inom om-
rådet, dock finns närliggande livsmiljöer och bra möjlighe-
ter finns för kompensation för påverkan. 

Östra programområdet har närhet till Ginnlögs väg och Mä-
larbanan som kan orsaka trafikbuller.

0 100 500
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5Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Övergripande vision och koncept
Den övergrpande visionen är att skapa en långsiktigt hållbar 
naturnära boendemiljö fylld av livskvalitet för framtidens 
vardagsliv. Områdena ligger naturskönt och får närhet till 
Mälaren och områden med höga natur- och kulturvärden, 
samtidigt som de har nära till pendeltågstation och centrum. 
Närheten till kollektivtrafik och möjlighet för odling skapar 
förutsättningar för en hållbar livstil.

De nya bebyggelseområdena är valda för att bli en naturlig 
utbyggnad från befintlig och planerad bebyggelse i Bro där 
gatunät och teknisk försörjning utnyttjas. Områdena lig-
ger på tidigare åkermark som inte har bedöms rationell att 
bruka. Avgränsning av områden sker med hänsyn till kul-
tur- och naturvärden samt att siktlinjerhålls hålls öppna i 
natur- och kulturlandskapet. 

Övergripande riktlinjer
Riktlinjer har tagits fram med hänsyn till natur- och kul-
turmiljövärden, utblickar, bulleranpassning, teknisk försörj-
ning och gator. 

Område Klockaren föreslås byggas med småskalig bebyg-
gelse med lantlig bykaraktär som skapar förutsättningar för 
odling. Området föreslås angöras via Assurs väg i söder. 
Öppna grönytor föreslås bevaras mot Assurs väg/Klocksta-
peln och en liten park planeras vid ett centralt odlingsröse/
häll inom området. Flera grönsläpp föreslås mot omgivande 
naturmark. Inom området föreslås friliggande småhus, par-
hus, korta radhus och kedjehuslängor samt små flerbostads-
hus med villakaraktär. Totalt bedöms ca 100 bostäder kunna 
rymmas inom område Klockaren.

Område Härnevihage föreslås bebyggas med varierande 
småhusbebyggelse av urban småstadskaraktär. Området 
angörs via Ginnlögs väg i norr. En central mindre park pla-
neras i området och gång- och cykelstråken utvecklas och 
knyts samman med befinliga stråk. Inom området föreslås 
radhus, kedjehus, parhus och ett mindre antal fristående vil-
lor i en småskalig kvartersstruktur. Mot Ginnlögs väg  före-

slås en tätare stadsradhusbebyggelse i upp till tre våningar 
och övriga hus planeras i huvudsak till två våningar. Totalt 
bedöms ca 200-250 bostäder kunna rymmas inom område 
Härnevihage.

Gestaltningsriktlinjer har tagits fram för utformning av om-
rådena, se nedan i avsnitt 4 Vision och koncept. 

0 100 500
N Programförslag
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Bakgrund
2
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Inledning
I Bro pågår en utbyggnad av bostadsbebyggelse söder om 
pendeltågstationen. I anslutning till redan planerade ut-
byggnadsområden finns två områden som föreslås prövas 
för småskalig bostadsbebyggelse. Områdena ligger natur-
skönt i en kulturbygd med närhet till golfbana och pendel-
tågstation med goda kommunikationer. Mälaren ligger ca 1 
km söder om programområdena. 

Kommunen har idag ca 30 000 invånare och har som mål
att fortsätta växa. I kommunens befolkningsprognos   
beräknas invånarantalet växa till 36 000 år 2029. 
 

Markägaren till programområdet har ansökt om att planera 
för bostadsbebyggelse i utkanten av det område som tidi-
gare tillhörde Brogård. Området närmast huvudbyggnaden 
har under tidigt 00-tal utvecklats till en golfbaneanlägg-
ning på tidigare jordbruksmark. Ansökan till kommunen 
omfattade fyra områden som benämndes område A, C, D 
och E, se karta intill. Kommunen har bedömt det möjligt 
att påbörja planläggning av område A, ”Klockaren”, och C, 
”Härnevihage” då de ligger nära de centrala delarna av Bro 
tätort och har goda möjligheter att kunna få en bra koppling 
till pendeltågsstationen i Bro. Förutsättningar för att inleda 
en planläggning för område D och E bedöms inte finnas i 
dagsläget, men kan bli aktuellt att utreda vidare i en framtid. 
Ett område mellan område A och C i anslutning till Ginn-
lögs väg har även diskuterats tidigare, men bedömdes då få 
för stor påverkan på dåvarande riksintresset för kulturmiljö.

I ansökan föreslås område A, ”Klockaren”, bebyggas med 
en ”småskalig, naturnära lantlig miljö med inslag av lokal 
odling och kretslopp”. Område C, Härnevihage” föreslås 
bebyggas med en ”småskalig, naturnära stadsmiljö med in-
slag av lokal odling och kretslopp”. 

Utbyggnadsområdena ingår inte i kommunens översikts-
plan, men gränsar till ett utpekat utbyggnadsområde. I på-
gående fördjupning av översiktsplanen för Bro ingår båda 

områdena. Områdena ligger inom riksintresseområden och 
en av Stockholms gröna kilar, Görvälnkilen. Områdena 
Klockaren (A) och Härnevihage (C) bedöms därför viktigt 
att studera tillsammans i ett program.

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019-05-29 att upp-
dra till SBU att påbörja planläggning av områdena Klocka-
ren (A) och Härnevihage (C). 

Syfte
Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunder-
lag ska breddas och att synpunkter från berörda ska komma 
fram i ett tidigt skede av planarbetet. 

Syftet med detta program är att studera möjlig utbyggnad 
av bostadsbebyggelse med trafikstruktur. Programmet ska 
ange riktlinjer för framtagande av nya detaljplaner.

Programområdets läge och avgränsning 
Programområdet består av två delområden som ligger sö-
der om järnvägen och Ginnlögs väg i Bro, som är beläget i 
södra delen av Uppands Bro kommun.

Östra utredningsområdet, kallat Härnevihage, avgränsas i 
norr av parkering utmed Ginnlögs väg, i söder av golfbana 
med damm, i väster av Brogårds allé och i öster till skogs-
bevuxen naturmark och idrottshall vid Bro IP. Programom-
rådet är ca 4,5 ha stort.
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Västra utredningsområdet, kallat Klockaren, avgränsas i 
söder av Assurs väg, i väster av skogsbevuxen naturmark 
inom detaljplaneområdet Tegelhagen, i öster av skogsdunge 
och Klockstapeln. I norr fortsätter jordbruksmarken med 
inslag av mindre åkerholmar fram till Ginnlögs väg. Pro-
gramområdet är ca 5,5 ha stort.

Markägoförhållanden
Marken inom programområdena ägs av Bro Hof Slott AB. 
Kommunen äger Assurs väg fram till Bro kyrka. 
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Tidigare ställningstaganden

Riksintressen
Programområdena ligger inom riksintresse för Mälarens öar 
och stränder enligt Miljöbalken. Mälarbanan, som ligger 
norr om programområdena, är av riksintresse enligt 3 ka-
pitlet Miljöbalken. Broviken, som ligger cirka 3 kilometer 
sydost om områdena, utgör Natura 2000 område. 

Riksantikvarieämbetet beslutde 2020-11-20 med stöd av 2 
§ förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 
vattenområden m.m. att ta bort riksintresseområdet för kul-
turmiljövården för Bro (AB33), vilket omfattade planom-
rådena söder om Ginnlögs väg. Skälen till beslutet är att 
”fornlämningsområdets koppling till den senare säteribild-
ningen och omgivande odlingslandskap har försvagats ge-
nom landskapets omvandling till golfbana med olika till-
lägg, vilket har inneburit att riksintressets värdebärande 
egenskaper och uttryck har skadats på ett varaktigt och ir-
reversibelt sätt. Motsvarande kulturhistoriska värden repre-
senteras bättre i andra  riksintressen.”

mängd ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torp samt 
ångbåtsbrygga och tegelbruk som varit i drift in i sen tid. 
Det storskaliga odlingslandskapet med stora arealer som 
skapats genom invallningar på 1940-talet. 

Bro kyrka 

Brogård som även kallas Bro Hof Slott, som genomgått stor restaurering. Assurs sten, står utmed Assurs väg. Den har 
tidigare varit inmurad i vapenhuset till Bro kyrka.

 

 

 

I det tidigare riksintresset för kultutmiljövården för Bro be-
skrivs uttrycket: Den idag övergivna Husbyby, som visar 
på områdets centrala funktion redan under järnåldern. As-
surstenens runristning och Assurs hög bland storhögarna 
på det stora gravfältet strax söder om kyrkan, vilka vittnar 
om en vikingatida stormannagård. Bro sockenkyrka med 
äldsta delar från 1100-talet. Brogårds säteri som bildades 
vid mitten av 1500-talet, med nuvarande huvudbyggnad 
från 1888, fyra 1700-talsflyglar, park och långa alléer, en 
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Regionala planer
I RUFS 2050 är ett område inom 1,2 kilometer från Bro 
station angett som primärt bebyggelseläge. Båda program-
områdena Klockaren och Härevihage ligger inom detta om-
råde. Inom primärt bebyggelseläge anges bland annat att det 
är viktigt med tät bebyggelse, blandat bostadsbestånd och 
säkerställd grönstruktur och effektivisera parkeringsplatser.

Området ligger i kanten av en av Stockholms gröna kilar,  
Görvälnkilen, som sträcker sig utmed Mälarens strand ge-
nom Upplands-Bro och in mot de centrala delarna av Stock-
holm.

Görvälnkilen har stora samlade rekreations-, natur- och kul-
turmiljövärden söder om Bro kyrka. Väster om program-
område Klockaren finns höga värden av ”skogskänsla” och 
ett mindre område med ”trolska miljöer”. Kulturhistoriskt 
höga värden markeras söder om Ginnlögs väg. Öster om 
programområde Härnevihage finns en regional vandrings-
led utpekad. 

0 10 205
Km

Utdrag ur karta Regionala grönstrukturen, RUFS 2050. Pro-
gramområden markerade med röd ring.

0 10 205
Km

Utdrag ur Plankarta, RUFS 2050. Programområden marke-
rade med röd ring.

Rumslig struktur 99RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

• Klass 2-samband är av tre slag. Många är, liksom klass 1, viktiga för kilen som helhet och 
utsatta för ett förändringstryck. Det är dock inte lika högt som i klass 1-sambanden och 
lägena är inte lika strategiska som klass 1-sambanden. Vissa klass 2-samband har redan 

-
manhållande stråk mellan olika kilar och är ofta viktiga som spridningskorridorer mel-
lan kilarna.

• 

smala naturpassager med mera.

Källa: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
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Görvälnkilen
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Nacka-
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Figur 22. De gröna kilarna och deras många funktioner

Klimatutjämnar

Kopplar ihop stad och land 

och bebyggelseområden

Rymmer kulturhistoriska värden

Främjar biologisk mångfald

Rymmer tysta områden

Bidrar till attraktiv stadsmiljö  

och upplevelsevärden

Genererar ekosystemtjänster

Främjar en god folkhäsa

Ger tillgång till tätortsnära natur

Programområdena berör ingen grön värdekärna i Görväln-
kilen. Dock har kilen ett grönt svagt samband, klass 2, in-
till programområdena. Inom svaga samband anges förhåll-
ningssätt:

• Stärk de gröna svaga sambanden genom förbättringsåtgär-
der som anpassas till platsens förutsättningar från ett hel-
hetsperspektiv. 

• Säkerställ och skydda de gröna svaga sambanden så att 
kilen behåller sina funktioner. 

• Undvik ny bebyggelse samt nya anläggningar och  verk-
samheter som kan försvaga funktionen i ett grönt svagt 
samband. Om det sker en negativ påverkan på ett grönt 
svagt samband kompenseras detta med lämpliga åtgärder 
för att upprätthålla sambandets funktion.
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Översiktsplan, ÖP 2010
Översiktsplanen, ÖP 2010, är aktualitetsprövad 2018-03-
21. Enligt översiktsplanen anges att utbyggnadsområden 
med rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna är sär-
skilt intressanta för förtätning. I ÖP 2010 är en zon runt Bro 
station utpekad för förtätning. I anslutning till programom-
rådena finns ett område söder om Ginnlögs väg och nord-
väst om Bro kyrka redovisat som utbyggnadsområde för 
bostäder (nr 10). Länsstyrelsen bedömning i gransknings-
yttrandet var att detta område innebar risk för påtagligt 
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skada på det riksintresset för kulturmiljö då området ligger 
i det centrala landskapsrummet vid kyrkan. Kommunen har 
i nuläget bedömt det mer lämpligt att bebygga programom-
rådena Klockaren och Härnevihage med hänsyn till kultur-
miljön samt landskapsbilden. I översiktsplanen redovisas 
även behov av gröna kopplingar söder om Ginnlögs väg, se 
kartutdrag från ÖP.

Båda programområdena ligger utanför tätortsavgränsning-
en. En fördjupad översiktsplan pågår för Bro och där ingår 
programområdena. Tätortsavgränsningen föreslås även utö-
kas för områdena i fördjupad översiktsplan för Bro.  

Utdrag ur markanvändningskarta för Landsbygdsplan, FÖP 2016. Programområ-
den markerade med svart ring.
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Utdrag ur markanvändningskarta för Bro i ÖP 2010. Program-
områden markerade med svart ring.

Landsbygdsplan, FÖP 2016
I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden i Upp-
lands Bro ingår programområdena i ett stort område som 
är markerat för ”Rekreation, natur- och kulturmiljö”. Pro-
gramområdet gränsar till tätortsavgränsningen till Bro. Cy-
kelstråk föreslås utvecklas vidare från Bro kyrka mot Ådö. I 
planen anges att gröna kopplingarna är viktiga att stärka för 
gröna kilen mellan golfbaneområdet och väster/nordväst. 

Enligt planen ska sammanhängande öppna landskapsrum 
och viktiga siktlinjer bevaras genom att tex placera hus i 
kantzoner i landskapet. Bebyggelse på höjder och standar-
diserade hus ska undvikas. Utformning ska utgå ifrån äldre 
bebyggelsemönster och vägrummets karaktär. Materialval 
på fasad, tak och utformning ska anpassas så att det lik-
nar befintlig äldre bebyggelse och passar in i kultur- och 
naturmiljön på platsen. Uthus och garage ska underordna 
sig boningshuset. Vidare ska lokala dagvattenlösningar ef-
tersträvas och hårdgjorda ytor undvikas. 
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Gällande detaljplaner
För programområdena gäller detaljplan för Brogård (Kon-
ferens-, Destilleri-, och Golfanläggning) Brogård 1:88 och 
del av Brogård 1:84, Nr 0315. Genomförandetiden upp-
hörde 2019-09-17. Planen anger inom programområdena 
golfändamål och i vissa delar finns bestämmelsen skog och 
åkermark.

Programområdet Klockaren gränsar i väster till detaljplan 
Tegelhagen (Brogård 1:84 m fl), laga kraft 2018. Utbyggnad 
av planområdets norra del pågår. Det närmaste angränsande 
området i Tegelhagen har markanvändningen naturmark där 
pumpstation och transformatorstation får anläggas. Nord-
väst om programområdet finns en avsatt infiltrationsyta för 
rening av dagvatten. Byggnadshöjden i detaljplaneområdet 
varierar mellan två till fyra våningar och närmast program-
området är byggnadshöjden begränsad till två våningar.  

Norr om Ginnlögs väg finns en laga kraft vunnen detaljplan 
för Trädgårdsstaden, etapp 1, som pl. Bebyggelsen är pla-
nerad som en- och flerbostadshus i höjdskalan två till fem 
våningar. 

Se karta sammställning av detaljplaner för Golfbana, 
Tegelhagen och etapp 1 Trädgårdsstaden på sida 15.

Pågående planering i närheten
I anslutning till programområdena pågår flera detaljplane-
arbeten, se nedan.

1. Trädgårdsstaden i Bro, etapp 2                                          
Planen omfattar nya bostäder, förskolor och lokaler. Detalj-

den 25 februari 2020 11:01:03 - Window

1
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4

Pågående detaljplaneområden samt programområden markerade 
med röd ring.
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Utdrag ur strukturkarta för Trädgårdsstaden, norr om 
programområde Härnevihage.

planens etapp 1 och 2 var ute på samråd 2015. Planen de-
lades efter samrådet i två delar och nu pågår revidering av 
etapp 2. Etapp 1 vann laga kraft i november 2017. I struk-
turskissen för Trädgårdsstaden föreslås byggnadshöjd i 2-3 
våningar närmast programområdet Härevihage.  

2. Etapp 3, Trädgårdsstaden                                                          
Detaljplanen möjliggör för bostäder med inslag av verk-
samheter och service. Efter planuppdraget 2011 har arbetet 
med etapp 3 varit vilande. Just nu arbetar kommunen med 
att ta fram förslag till ny detaljplan.

3.Infartsparkering vid Bro Station                                     
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om planuppdrag 
för fler parkeringsplatser vid järnvägsstationen. 

4. Nygård (Nygård 2:14 m.fl.) 
Intill Coops rikslager i Bro planeras för en ändring av gäl-
lande detaljplaner. I dagsläget tillåter detaljplanerna indu-
stribyggnader till en höjd av 9 meter. Användningen är även 
i fortsättningen tänkt att vara för lätt industri och lager, men 
höjderna anpassas för modernare behov för lager och logis-
tik. Inriktningen är att kommande bebyggelse blir 12 meter 
hög men att vissa delar tillåts sticka upp till 30 meter. Kom-
munstyrelsen beslutade i oktober 2017 om planuppdrag och  
nu tas förslag fram för en ny detaljplan.

5. Kockbacka gärde 
Komunen beslutade hösten 2020 att pröva möjligheten att 
detaljplanelägga området för ny skola. Närheten till IP på 
andra sidan tågbanan skapar ett behov av en trafiksäker 
koppling över järnvägen.

5



56 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) - KS 18/0120-8 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) : Planprogram för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogåd 1.88) 211021

14 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

detaljplan
Trädgårdsstaden- 
etapp 1

detaljplan
Tegelhagen

Karta gällande detaljplaner

detaljplan 
tas fram

detaljplan 
tas fram

detaljplan
BroGård

Klockaren

Härnevihage

detaljplan 
tas fram
 för skola



56 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) - KS 18/0120-8 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) : Planprogram för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogåd 1.88) 211021

15Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Vidare gäller för Upplands-Bro kommun Miljöplan med 
lokala miljömål 2010-2030, antagen av kommunfullmäktige 
2010. Häri anges att kommunen ska ha en grön profil och 
föregå med gott exempel. Det anges att “omtanke om 
miljön och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del av 
planering, utförande och uppföljning av kommunens alla 
verksamheter”. Tre lokla miljömålsområden har antagits:

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

Detaljplaneprogrammet för Klockaren och Härivihage tas 
fram med hänsyn till nämnda hållbarhetsprinciper och strä-
var efter att bidra till en hållbar utveckling som möjliggör 
för att uppnå kommunens lokala miljömålsområden.

Planprocess
Planprogrammet ska ligga till grund för fortsatt planarbete 
för områdena Klockaren och Härevihage.

Programmet sänds på samråd under hösten 2021. Godkän-
nande av programmet beräknas ske Q1 2022.

Hållbar utveckling
Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 100 av 
landets kommuner som ska främja utvecklingen för ett 
hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en 
tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.
Upplands-Bro klassas som en ekokommun vilket visar på 
ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner har 
fyra hållbarhetsprinciper som utgör ramen för det hållbara 
samhället och föreningens verksamhet:

“I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...
1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
Till exempel fossilt kol, olja och metaller.
2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets 
produktion
Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande 
kemikalier.
3... undanträngning med fysiska metoder
Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning.
Och i det samhället hindras inte människor systematiskt...
4... från att tillgodose sina behov
Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.”
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Förutsättningar
3
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Hushållningsbestämmelser
Jordbruk är av nationell betydelse. Enligt hushållningsbe-
stämmelserna i Miljöbalken 3 kap 4§ gäller att bruknings-
värd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.

Markanvändning

Bebyggelse
Inom programområde Klockaren och Härivihage finns idag 
ingen bebyggelse. Programområdet Klockaren gränsar 
i väster till några bostadshus vid Husbytorp. Mellan pro-
gramområdena ligger Bro Kyrka med begravningsplats och 
tillhörande byggnader. Öster om programområdet Härnevi 
hage ligger en idrottshall vid Bro IP. Gårdsbebyggelsen till-
hör Bro Hof Slott AB där det även finns konferensanlägg-
ning och restaurang i den gamla herrgårdsbyggnaden.

Väster om  programområdet Klockaren finns planerad bo-
stadsbebyggelse inom detaljplanen ”Tegelhagen”, som nu 
håller på att byggas ut. Norr om programområdet Härnevi-
hage, mellan Ginnlögs väg och Mälarbanan, finns en fram-
tagen detaljplan samt pågående detaljplaner för Bro träd-
gårdsstad. Se vidare på sida 16-17.

Golfbana och åkermark
Stora delar av den gamla åkermarken kring Brogård utgörs 
idag av Bro Hofs golfbana som är en 36-håls bana. I ut-
kanten av golfbanan finns rester av den gamla åkermarken 
som inte har brukats på senaste ca 20 åren. Programområ-
dena utgörs av tidigare åkermark som till större delen är 
planlagda för golfbana, se karta sida 19. Norra kanten av 
programområde Härnevihage är planlagd som åkermark. 

Tidigare åkermark inom område Klockaren, sett mot norr. 

Både område Klockaren och Härnevihage är småskaliga  
områden mellan naturmark och vägar och bedöms vara 
svårt att bruka effektivt. Då programområdena ligger inom 
”primärt bebyggelse läge” i RUFS 2050 samt inom redan 
detalplanelagd mark för golfbana bedöms områdena möj-
ligt att exploatera för bostadsbebyggelse. Olika alternativa 
bebyggelselägen söder om Ginnlögs väg har studerats, se 
under Inledning s 8. Områdena Klockaren och Härnevihage 
bedöms sammantaget medföra minst påverkan på natur- 
och kulturmiljö och få bäst koppling till Bro station. 



56 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) - KS 18/0120-8 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) : Planprogram för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogåd 1.88) 211021

18 Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

       TECKEN FÖ RKLARIN G

       TECKEN FÖ RKLARIN G

Karta markanvändning

detaljplan
Trädgårdsstaden- etapp 1

detaljplan
Tegelhagen

detaljplan 
tas fram

detaljplan 
tas fram

       TECKEN FÖ RKLARIN G       TECKEN FÖ RKLARIN G

Klockaren

Härnevihage

golfbana

Bro IP

       TECKEN FÖ RKLARIN G



56 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) - KS 18/0120-8 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) : Planprogram för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogåd 1.88) 211021

19Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Landskapet och markförhållanden

Landskapet
Naturgeografiskt ligger programområdena i en sprickdal-
sterräng med dalgångar och låga nordsydliga bergsforma-
tioner. Dalgångarna har en flack och mjukt böljande form 
med inslag av åkerholmar och odlingsrösen där vegetation 
etablerat sig som typiska landskapselement. Väster om As-
surs väg är landskapet småskaligt med mindre landskapsrum 
och kortare siktlinjer. Närmast Mälaren finns en samman-
hängande våtmark med strandängar. I det öppna landskapet, 
söder om programområdena, ligger en golfbana som delvis 
har påverkat det öppna landskapet med långa siktlinjer ge-
nom planteringar och markupphöjningar. Idrottshallen vid 
Bro IP, Klockstapeln, Bro kyrka och Brogårds allé är väl 
synliga i landskapet. I västra delen vid Husbytorp finns en 
mindre bebyggelsegrupp med småhus utmed gamla lands-
vägen, Assurs väg, som ligger vid den tidigare åkerkanten.

Det östra programområdet ligger i kanten av ett öppet land-
skap som sluttar svagt ner mot Mälaren i söder. Området 
gränsar i öster till en skogsbeklädd höjdrygg och i söder 
till golfbana med en stor dagvattendamm. Inom golfbanan 
söder om dammen pågår förändringar med trädplanteringar 
och vallar, vilket innebär att siktlinjen från Härnevihage sö-
derut i landskapet bryts i vissa delar. Väster om program-
området ringlar Brobäcken, som rinner ner till Mälaren i 
söder. Intill Brobäcken finns träd och vegetation som till-
sammans med Brogårda allé skärmar området mot öppna 
landskapet i väster.

Det västra programområdet ligger i en nord-sydlig dalgång 
på tidigare åkermark som kantas av skogsbeklädda höjder i 
väster och öster. Marken i den södra delen sluttar svagt mot 
söder och den norra delen sluttar svagt mot norr. Klock-
stapeln står på en skogsbevuxen höjd i sydöstra kanten av 
programområdet. Söder om Assurs väg har en vall lagts 
upp inom golfbanan, vilket bryter siktlinjer ner till Mälaren 
från programområdet Klockaren. 

Landskapets ingående element som dalgångar, skogsklädda 
bergsformationer, vegetationsridåer, vattendrag och åker-
holmar ligger alla i samma nordsydliga riktning. Det gäller 
även element skapade av människan som bebyggelse, alléer, 
diken och vägar. Alla medvetet anpassade till landskapets 
riktning och struktur. Den tydliga riktningen i landskapet är 
en viktig lokaliseringsfaktor vid all typ av ny exploatering.

Lokalklimatet 
Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig. Risk för 
”kalluftssjö” där kalluft samlas kan uppstå i plana lågpunk-
ter. Båda programområdena ligger i svagt sluttande mark 
och inte lågpunktsområde. Söder om område Klockaren 
har vallar placerats vilket kan minska genomströmning av 
luften. 

Åkerholmar finns norr om programområde Klockaren.
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Förutsättningar

Bro kyrkaBrogårds alléBrobäckenGinnlögs väg Bro IP
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Vy från område Härnevihage mot väster, bakom Brogårds allé skymtar Bro kyrka. Vy från Bro kyrka. Sporthallens tak syns över trädridån, vilket dominerar vyn i öppna landskapet. 

Brogårds allé utgör ett tydligt landskapselement. Vy från Assurs väg mot öster.

Bro sporthall

tak på Bro sporthall

Bro kyrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot öster från korsningen Jurstagårdsvägen/Ginnlögs väg.

Bro kyrka

Vy mot väster från Ginnlögs väg.
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Naturmiljö

Programområde Härnevihage                                                                       
Området består av tidigare åkermark som växt igen. Marken 
används i löpande drift av golfbanan och förändras kontinu-
erligt. Ris, sten och jordmassor förvaras inom området från 
ombyggnad av golfbana samt nedläggning av Eons ledning. 
Eftersom diken och dräneringssystem inte underhålls längre 
har den tidigare åkermarken delvis fått en annan karaktär 
med inslag av ruderatmark och vissa partier är fuktiga. Vass 
samt salix har etablerat sig inom mindre partier. Området 
är delvis svårframkomligt och inbjuder inte direkt till att 
ströva i genom. Enligt kommunens kommunövergripande 
naturinventering bedöms området som en artrik miljö för 
fåglar och klassas som högt naturvärde (klass 2). Inom om-
rådet häckar rödlistade arten sävsparv, men populationen 
har ökat under de senaste åren enligt artdatabanken (2020). 
Sånglärka och ängspiplärka häckar även inom programom-
rådet idag, men har nyligen plockats bort från rödlistade 
arter (2020). 

Intill programområdet finns naturvärden som Brobäcken, 
Brogårds allé som är biotopskyddad och Härnevihage i ös-
ter som hyser stor biologisk mångfald.

Programområde Klockaren
Området utgörs av obrukad åkermark. Vegetationen på 
åkermarken består huvudsakligen av ogräsarter. Tall, gran 
och björk har fått ordentligt fotfäste på senare år och ex-
panderar nu in på åkermarken. Väster om programområdet 
finns ett värdefullt bryn och omväxlande vegation som gör 

Markförhållanden

En översiktlig geoteknisk utredning är framtagen av Struc-
tor 2017-07-07. Det västra programområdet består huvud-
sakligen av glacial lera omgivet av fastmarksområde med 
morän och ytnära berg. Enligt SGU:s jorddjupskarta är 
lermäktigheten relativt begränsad här. Östra programom-
rådet ligger inom postglacial finlera som övergår i morän 
och ytnära berg vid skogskanten i öster. Enligt SGU:s jord-
djupskarta är lermäktigheten som störst nära Brobäcken 
och strax öster om denna.
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Inga kända grundvattenmätningar finns för området.  Norr 
om Ginnlögs väg finns grundvattenmätningar som visar att 
grundvattnets trycknivå ligger ca 0,5-1 meter under mark-
ytan där. Torrskorpeleran där indikerar också att tryckni-
vån normalt ligger omkring 1 meter under markytan.  

Brobäcken rinner strax sydväst om området Härnevihage  
och vidare ut i Mälaren. Bäcken utgörs av ett meandrande 
vattendrag vars slänter är relativt instabila och erosions-
känsliga och binds samman av växtrötter. Bäckens flöde 
varierar mycket under året.
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Utdrag ur kommunens kommunövergripande naturinventering för 
programområde Klockaren och Härnevihage.

Programområde Klockaren, foto mot sydost.

Programområde Härnevihage, foto mot nordost.

att området är rikt på småfåglar. Ett stenröse/häll finns inom 
programområdet och bedöms ha påtagligt naturvärde (klass 
3) i kommunens naturinventering. Odlingsrösen är skydda-
de i det generella biotpskyddet. Norr om området finns flera 
åkerholmar och odlingsrösen som även ingår i det generella 
biotopskyddet. Söder om Assurs väg finns flera naturvärden 
inom de skogsbeväxta delarna. 

Längre söderut ligger Broviken som är en mycket värdefull 
naturmiljö. I denna finns naturreservat, Natura 2000-områ-
de och ESKO (Ekologiskt särskilt känsliga områden). 

.                                

Gräns i kommunens naturinventering behöver justeras.
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Kulturmiljö

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

Bro kyrka uppfördes under 1100-talet och vid den tiden var 
Upplands-Bro en strategisk centralbygd mellan Birka, Sig-
tuna och Uppsala.

Husby var sannolikt kungsgård under sen järnålder och tidig 
medeltid. Gårdar med Husbynamn finns ganska jämnt för-
delade i Mälardalen och anses ha varit någon typ av kungli-
ga förvaltningsgårdar under denna tid. Husby i Bro utveck-
lades under medeltiden till en mycket stor by, bestående av 
8 kronogårdar med 8 tillhörande torp. Det äldsta skriftliga 
belägget för Husby är från år 1280. Under tidigt 1700-tal 
bestod byn av ett 15-tal bostadshus, som idag återfinns i 
form av husgrunder i området sydväst om kyrkan. Under 
1700-talet bröt sig Brogård ut ur Husby by och då uppför-
des en ny herrgårdsanläggning, vars flyglar finns bevarade. 
Befintlig huvudbyggnad är från 1880-talet då den ursprung-
liga byggnaden revs och ersattes av en ny byggnad. Husby 
by avfolkades successivt under 1700- och 1800-talen.

Värdefull kulturmiljö
Ett flertal fornlämningar finns i anslutning till programom-
rådena, se karta nedan. Dessa ligger i de skogsdungar som 
finns intill områdena. Fornlämningar är skyddade enligt 
Kulturminneslagen (KML). 

Bro sockenkyrka är en av kommunens äldsta stenkyrkor. 
Gråstensmurarna i kyrkans mellersta del tillhör den ur-
sprungliga kyrkan som uppfördes under andra hälften av 
1100-talet. Trots senare utbyggnader och renoveringar har 
kyrkan bibehållit sin medeltida karaktär. På bergs- och mo-
ränhöjderna söder om kyrkan ligger fyra gravfält som troli-
gen är från yngre järnålder. 

 

En arkeologisk utredning, del I, är framtagen 2004 i sam-
band med planering av golfbana, se karta till höger. Utred-
ningsområdet täcker båda programområdena. Enligt utred-
ning föreslogs några områden undantas från exploatering, 
däribland området mellan Klockstapeln och Bro kyrka, om-
rådet kring Assurs sten och området öster om skogshöjden 
intill idrottshallen. 

I en antikvarisk utredning, framtagen av Arendus 2018, be-
döms det positivt om ny bebyggelse placeras indragen från 
Assurs väg, se vybild.

Karta från Arkeologisk utredning, Brogård, 2004. Programområdenas läge är imarkerade med gröna ringar.
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94

Karta från Arkeologisk utredning, Brogård, 2004. Programområdenas läge är markerade med gröna ringar 

Klockstapeln, foto mot nordväst.

Brogårds allé

Bro kyrka

Vy från Assurs väg mot Klockstapeln i öster.Siktlinjen mot 
Klockstapeln är värdefull att bevara.

1
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Målpunkter och trafik

Avstånd till viktiga målpunkter
Bro station är en viktig målpunkt. Programområdena Här-
nevihage och Klockaren ligger 500 - 800 meter respektive 
ca 1 - 1,5 km från stationen.  

Förskolor och skolor finns idag norr om järnvägen. I de-
taljplan Tegelhagen, väster om programområde Klockaren, 
planeras tre tomter för förskola/skola. I planområdet för Bro 
Trädgårdsstad planeras fyra tomter för skola/förskola. 

Bro kyrka ligger vid Assurs väg. Strax öster om program-
området Härnevihage ligger Bro IP där det finns fotbolls-
planer och fotbollshall. Badplats finns vid Björknäs som 
ligger ca 5 - 6 km sydväst från planområdet. Naturreservatet 
Broängarna ligger söder om golfbanan, ca 1,4 km från pro-
gramområdet Härnevihage. 

I Bro centrum, ca 800 m - 1,5 km från programområdena, 
finns övrig kommersiell service och badhus.  

Kollektivtrafik
Bro station trafikeras av pendeltåg mellan Bålsta och Ny-
näshamn/Södertälje. Stockholms Central nås på ca 30 mi-
nuter. Buss 554 går i rusningstid direkt till Kista. På natten 
går nattbussar mellan Stockholm-Kungsängen-Bro. I Bålsta 
(med pendeltåg ca 7 minuter) finns närmaste fjärrtågstation 
där tåg mellan Västerås och Stockholm stannar.

Busslinje 556, mellan Bro station och Ådö, går idag till 
Bro kyrka där det finns busshållplats. Dessutom går buss-

linje 555 utmed Rösaringsvägen, väster om programområde 
Klockaren, mot Bro station. En utökad turtäthet bedöms 
rimlig då området Tegelhagen byggs ut.  

Gator och parkering
Ginnlögs väg ligger norr om programområdet Härnevihage. 
Vid Bro IP finns en infart till en stor parkeringsyta som lig-
ger norr om programområdet. Inga gator finns idag inom 
programområdet Härivihage.  

Programområdet Klockaren nås från Ginnlögs väg via  As-
surs väg som går förbi Bro kyrka. Söder om programom-
rådet Klockaren har Assurs väg en smal vägsektion, ca 5 
meter,  samt en avsmalning i körbanan mot utbyggnadsom-
rådet Tegelhagen.

Vid Bro station finns infartsparkering. Intill Bro idrottsplats  
finns en stor parkering som även används som parkering för 
besökande till naturreservatet och Upplands-Broleden.

Gång- och cykeltrafik
Pendeltågsstationen nås via gång- och cykelförbindelse un-
der järnvägen samt utmed gång- och cykelbana utmed As-
surs väg fram till Bro kyrka. Vid pendeltågsstationen finns 
cykelparkering. Utmed Ginnlögs väg, mellan korsningarna 
Assurs väg och Rösaringvägen, finns en markering utmed 
södra kanten av vägen för gång- och cykeltrafik. I nordöstra 
kanten av utbyggnadsområdet Tegelhagen har en anslutade 
gång- och cykelväg nyligen byggts till Ginnlögs väg. Väster 
om programområde Härevihage går Brogårdsallén i nord 
sydlig riktning mellan Bro Hof och Bro IP. 

Friluftsliv
Naturmark för friluftsliv finns nära båda programområ-
dena. Broängarnas naturreservat ligger söder om golfba-
nan vid Mälaren. Utmed östra kanten av programområde 
Härnevihage finns en naturstig som börjar vid reservats-
parkeringen och slutar vid Hästholmen vid Broängarnas 
naturreservatet, se karta. Den 29 kilometer långa Upp-
lands-Broleden går genom reservatet.

En kulturstig planeras inom planområdet Tegelhagen från 
Fiskartorp i söder upp till Assurs väg, förbi Assurs sten och 
över till norra delen av Brogårds allé.

Upplands Broleden öster om programområdet Härnevihage. 

I samband med utbyggnaden av Trädgårdsstaden norr om 
Ginnlögs väg planeras gång- och cykelbanor byggas utmed  
huvudgatunätet, vilket skapar en ny förbindelse mellan Här-
nevihage och Bro station.
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Karta målpunkter och trafik

Föreslagen kulturstig inom detaljplan Tegelhagen.

TECKEN FÖ RKLARIN G

TECKEN FÖ RKLARIN G

Bro station

Bro kyrka
Bro IP

Bro centrum

Upplands Broleden
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Störningar och risker

Buller
Programområdena ligger söder om Ginnlögs väg och söder 
om Mälarbanan som kan orsaka trafikbuller. Området Här-
nevihage ligger ca 50 meter från Ginnlögs väg och ca 200 
meter från Mälarbanan. Enligt tidigare trafikutredning av 
Structor (2014-10-08) beräknas Ginnlögs vägs trafikmäng-
der 2035 vara ca 14 000 fordon/dygn vid område Härne-
vihage och ca 5700 fordon/dygn vid område Klockaren år 
2035.

Enligt en bullerutredning för intilliggande utbyggnadsom-
råde Trädgårdsstaden  framtagen 2016 bedöms riktvärden 
för buller kunna klaras för båda programområdena. Utred-
ningen visar att vid Ginnlögs väg uppnås 70 dB(A) maxi-
mal ljudnivå ca 30 meter från vägen och 55 dB(A) ekviva-
lent ljudnivå ca 30 - 50 meter från vägen. 

13 13

12.

10 08

.

Järnvägstrafik

220 80 160
94 200

Godståg 10 100

13.Underlag
�
� 10 08
�
�
�

Trafikuppgifter för år 2035.

Enligt trafikbullerförordningen (2017:359) bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma 
värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadrat-
meter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad 
överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maxi-
mal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst 
ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade 
sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid 
uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00

Öster om programområdet Härnevihage ligger Nygårds in-
dustriområde. För Nygårds industriområde pågår ett planar-
bete där möjlighet finns att ställa krav på att verksamheten 
inte ska vara störande för omgivningen. 

Markföroreningar
Ingen risk bedöms finnas för föroreningar inom pro-
gramområdena. Marken har tidigare bara använts som 
jordbruksmark. Enligt uppgift från markägare kommer 
jordmassorna inom område Härnevihage från grävningsar-
beten inom området.

Närhet till golfbana
Risk för människors hälsa och säkerhet i samband med 
lågt flygande golfbollar kan behöva utredas i senare skede 
liksom behovet av eventuella utökningar av 
skyddsanlägg-ningar där den planerade bebyggelsen 
ligger nära golfbanans hål. 

Bro Idrottsplats ligger i anslutning till området med ett 
avstånd på ungefär 150 meter. Då Idrottsplatsen har 
anläggningar i form av utomhusplaner som nyttjas även 
kvällstid kan eventuellt ljus från strålkastare vara en källa 
för störning. Vid nyttjande av idrottsplatsen kan eventuellt 
höga ljudnivåer också skapa en störningskälla. I ett 
framtida detaljplanearbete är det därför viktigt att utreda 
dessa potentiella riskkällor för att bostäderna ska kunna 
utformas så att eventuella störningar inte skapar olägenhet 
för bostäderna samt att användandet av Idrottsplatsen inte 
begränsas till följd av tillskapandet av bostäderna.
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Lutning mot Gröna dalen från Örtugsvägen, sedd från Hjortronvägen

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Programområdena ingår i verksamhetsområde för kom-
munalt vatten och avlopp. Vatten- och spillvattenledningar 
finns i anslutning vid utbyggnadsområdet Tegelhagen samt 
utmed Ginnlögs väg. Ledningarna utmed Ginnlögs väg 
har stora dimensioner och vidare utredning behövs inför 
anslutning. 

Dagvatten 
Inriktning i ÖP 2010 är att eftersträva så kallad ekologisk 
dagvattenhantering (EOD). Det ska ske med stor andel lo-
kalt omhändertagande (LOD), som syftar till att bromsa upp 
det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsprocessen och 
låta de naturliga processerna få en möjlighet att behandla 
dagvattnet. (Kommunens krav är att dagvatten tas om hand 
inom kvarteret så att högst ett flöde motsvarande ett 5-års-
regn innan exploatering släpps ut på det befintliga dagvat-
tennätet.)

Områdenas recipient är Broviken. Denna ingår i vattenfö-
rekomsten Mälaren–Görväln, som omfattas av miljökvali-
tetsnormer för vattenkvalitet med kvalitetsfaktorer som inte 
får försämras. Vid exploatering i området måste de renings- 
och fördröjningsåtgärder som vidtas vara tillräckliga för att 
inga enskilda kvalitetsfaktorer ska försämras och för att vat-
tenförekomstens miljökvalitetsnormer inte ska äventyras. 
Mälaren-Görväln har klassning måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status (2019). Områdena ingår i Östra 
Mälarens vattenskyddsområde.

Bäckarna Önstabäcken/Övre Brobäcken och Sätrabäcken 
som rinner ihop i Brobäcken är inte klassade som vatten-
förekomster och omfattas inte av miljökvalitetsnormer men 

Upplands-Bro kommun har gett dem en motsvarande klass-
ning för ekologisk status i sin vattenplan. Där har Önsta-
bäcken och Brobäcken klassats som god status med risk att 
de inte uppfyller god status i framtiden och Sätra bäcken 
har klassats som måttlig status med risk att den inte uppnår 
god status i framtiden. I kommunens översiktsplan pekas 
Brobäcken med tillrinningsområde ut som ekologiskt käns-
ligt område.

Söder om programområdet Härnevihage finns en dagvatten-
damm som ingår i ett slutet system av dammar inom golf-
banan som inte når Mälaren. På norra sidan av dammen 
finns en pumpstation till dammen. Golfbanedammarnas 
vattenkvalitet är mycket hårt reglerad och bedöms därför 

inte lämplig som mottagare. Marken inom programområdet 
Härnevihage sluttar svagt mot sydväst och golfbanans dag-
vattendamm.

Inom programområde Klockaren finns en höjdrygg i öst-
västlig riktning i mitten av området. Dagvatten från norra 
delen rinner norrut mot Ginnlögs väg och Önstabäcken/
Brobäcken. Dagvatten från södra delen rinner söderut mot 
Assurs väg.

Fjärrvärme 
I norra och östra kanten av område Härnevihage är led-
ningar för fjärrvärme (E.ON) framdragna. Fjärrvärmeled-
ningar ligger även utmed södra sidan av Ginnlögs väg.

 Avrinningsriktning för dagvatten idag inom programområden. 

Brobäcken

damm
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4
Vision och koncept
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Allé öster om Ekhammars gård

Övergripande vision och koncept

Vision
Visionen för programområdena är att skapa en långsik-
tigt hållbar naturnära boendemiljö fylld av livskvalitet för 
framtidens vardagsliv. Den ska bidra till att förflytta Upp-
lands-Bro kommun till det samhälle som möter krav och 
förväntningar från morgondagens invånare i enlighet med 
kommunens vision 2035. Planförslaget ska vara förankrat 
i en tydlig identitet omedelbart kopplat till Upplands-Bro 
kommun och de utmaningar, möjligheter och visioner som 
finns för kommunen, samtidigt som förslaget ska erbjuda 
lösningar som möter vårt framtida samhälles behov och ut-
veckling.

De nya bebyggelseområdena är valda för att bli en naturlig 
utbyggnad från befintlig och planerad bebyggelse i Bro där 
gatunät och teknisk försörjning utnyttjas. Områdena lig-
ger på tidigare åkermark som inte har bedöms rationell att 
bruka. Avgränsning av områden sker med hänsyn till kultur- 
och naturvärden samt att siktlinjer hålls öppna i natur- och 
kulturlandskapet. 

Områdena ligger naturskönt och får närhet till Mälaren och 
områden med höga natur- och kulturvärden, samtidigt som 
de har nära till pendeltågstation och centrum. Närheten till 
kollektivtrafik och möjlighet för odling skapar förutsätt-
ningar för en hållbar livsstil. 

Den nya bebyggelsen ska ta till vara värden i landskapet 
och anpassas till natur- och kulturmiljövärden samt befintlig 
bebyggelsestruktur. 

Utbyggnadsområdena ska planeras med fokus på natur-
resurs- och hållbarhetsfrågor och ska bidra till större till-
gänglighet till angränsande naturområden och friluftsstråk 
för både nya och befintliga invånare.

Hållbar utveckling
För att bidra till en hållbar utveckling av Bro ska områdena 
utformas med en blandning av boendeformer och möjlighe-
ten finnas för människor i alla åldrar och livsfaser att leva 
ett aktivt, spännande och hälsosamt liv i området. Plats ska 
finnas för lokal odling och möjligheter i delningsekonomin 
tas in som planeringsförutsättning. 

Ny teknik främjas till stöd för hälsa, livskvalitet, klimat-
vänliga beteenden och lösningar. Bland annat ska nya trans-
portlösningar finnas med som del i planeringen, som  t.ex. 
självkörande fordon.

Byggnationen ska generera ett minimalt CO2 avtryck i både 
bygg- och driftsfasen och förnyelsebar energi prioriteras 
som energikälla. 

Övergripande riktlinjer

Anpassning till natur- och kulturmiljövärden
Ny bostadsbebyggelse i området ska placeras med stor 
hänsyn till de naturvärden som finns. Det är även viktigt 
att tillkommande bebyggelse inte bildar barriär för djur- 
och friluftsliv då områdena ligger i ett sammanhängande 
grönstråk. Gröna kopplingar i öst-västlig riktning förstärks 
inom båda programområdena. Dessutom behöver kultur-
miljvärden värnas. 

Bebyggelseområdet Klockaren fjärmas från Assurs väg 
så att inte vyn mot Klockstapeln påverkas. Bebyggelsen 
behöver även anpassas till bebyggelsegränser för området 
Tegelhagen för att ansluta till planerade grönkilar inom 
detta utbyggnadsområde. 

Biotopskyddat odlingsröse inom område Klockaren kan 
bevaras inom parkområde inom planen. Mindre hus 
föreslås i område Klockaren för att inte bilda barriärer i 
landskapet. Gröna passager till omgivande naturmark är 
viktigt att säkerställa inom området. 

Utblickar och markhöjder
De utblickar som finns i landskapet ska tas tillvara. Mark-
höjder inom programområdena ska studeras vid planering 
av dagvattenlösningar. 

Exempel på bebyggelsestruktur

 

     

5. Håbo Tibble     

    

7.      Understenshöjden                                                 8. (pinterest) 

    

9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
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Lokal dagvattenhantering
Dagvatten från områdena bör lösas med lokala dagvatten-
lösningar. Asfaltering av infarter och parkeringsytor bör 
undvikas där det är möjligt för att minska dagvattenmängd, 
vilket även ofta stämmer med den lantliga bebyggelsetra-
ditionen.  

Dagvatten från norra delen av utbyggnadsområdet Klocka-
ren föreslås ledas till en ny dagvattendamm, som kan  av-
vattnas mot vägdiket utmed Ginnlögs väg. Området ger 
även en distans till en eventuell framtida utveckling av 
golfbanan i norr. Dagvatten från södra delen av området 
föreslås ledas till en ny dagvattendamm mellan Assurs väg 
och bebyggelseområdet och därefter ledas söderut i befint-
ligt dikessystem.

Det är viktigt att programområdet Härnevihage planeras så 
att dagvatten leds till en renande dagvattendamm och inte 
direkt till Brobäcken. För att inte påverka Brovikens Natura 
2000-område är det också viktigt att vattnet som släpps ut är 
rent då områdets avrinning går dit. Bebyggelse bör läggas 
på tillbörligt avstånd från bäcken och dagvattenlösningar 
utformas så att inget smutsigt vatten når bäcken som har 
geologiskt känsliga slänter och troligtvis höga naturvärden. 
Kommunen har som mål att ”hjälpa” Brobäcken genom 
att plantera mer buskar och träd runt bäcken, vilket skulle 
kunna ingå i planen som skyddsåtgärd.

Bebyggelse
Område Klockaren föreslås byggas med småskalig bebyg-
gelse med lantlig bykaraktär som skapar förutsättningar för 
odling. Programområdet är ca 4,5 ha. Med en täthet om ca 
25 bostäder/ha bedöms området rymma ca 100 bostäder. 

Område Härnevihage föreslås bebyggas med  varierande 
hustyper av småstadskaraktär i en skala som knyter an till 
befintlig bebyggelse i centrala Bro. Området är ca 5,5 ha 
stort och med en täthet om ca 35-50 bostäder/ha bedöms 
området rymma ca 200-250 bostäder. Som jämförelse är tät-
heten i Bro trädgårdsstad 70 lgh/ ha. 

Se vidare gestaltningsriktlinjer på sida 40-43.

Buller
Närmast område Ginnlögs väg i område Härnevihage behö-
ver bebyggelse utformas med ”tyst” sida så att bullervärden 
minskar och riktvärden för trafikbuller klaras.

Vatten och avlopp
Klockaren: Vatten- och avloppsledningar bör kunna anslu-
tas till VA-ledningar tillhörande planerat område väster om 
område ”Tegelhagen”. Om så erfordras på grund av höjd-
skillnader anläggs pumpstation där inte självfallslösning 
fungerar.

Härnevihage: Vatten- och avloppsledningar ansluts mot 
befintliga ledningar vid Ginnlögs väg. Om så erfordras på 
grund av höjdskillnader anläggs pumpstation där inte själv-
fallslösning fungerar. 

Gator, gång- och cykelstråk
Område Klockaren förslås få en väganslutning söderifrån 
och ansluta till Assurs väg. Vid förändringar av Assurs väg 
bör stor hänsyn ske till kulturmiljön och vägen bör få behål-
la sin vägsektion så långt möjligt. En ny gång- och cykel-
väg förbindelse kopplas samman med utbyggd gång- och 
cykelväg i område Tegelhagen mot Ginnlögs väg som har 
förbindelse till Bro station.

Området Härnevihage bör anslutas med gata till befintlig 
vägkorsning vid Ginnlögs väg på samma ställe där idrotts-
platsen idag har sin anslutning. Utbyggnadsområdet Träd-
gårdsstaden får även en väganslutning där så att det blir en 
4-vägskorsning. Ytor för snöupplag behöver finnas i anslut-
ning till gatorna inom utbyggandsområdena.  

Den gångstig, som ingår i Upplands Broleden, som ligger 
i naturområdet öster om programområdet Härnevihage be-
hålls och tas tillvara. Kopplingar till Upplands-Broleden 
och natureservatet i söder förbättras genom nya tillgängliga 
gång- och cykelvägar som ansluter till rekreationsstråket 
genom Härnevihage. 

Parkering
Parkering inom områdena ska utformas med omsorg och 
stora parkeringsytor ska undvikas, se även under rubriken 
Lokal dagvattenhantering. Garage bör även undvikas för att 
minska dagvattenmängder. Trädplantering vid parkeringsy-
tor bidrar till rening av trafikdagvattnet. Genom att t.ex an-
vända bil- och elcykelpooler kan antalet parkeringsplatser 
begränsas.
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Schematisk och övergripande struktur för de två programområdena.
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Gröna dalen består till stor del av öppen grönyta
Programförslag

Vy från gång- och cykelväg nordväst om Klockaren. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade. 

Vy från Ginnlögs väg mot Härnevihage. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade. 
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Område Klockaren Gestaltningsriktlinjer
Området Klockaren föreslås kunna bebyggas med friliggan-
de småhus, parhus, korta radhus och kedjehuslängor samt 
små flerbostadshus med villakaraktär. Området ges en tyd-
lig karaktär av bykänsla, landsbygd och odling. Barriärer 
som påverkar öst-västliga förbindelser bör undvikas.

Området angörs via en ny vägförbindelse till Assurs väg i 
söder. Bebyggelseområdet utformas med gröna kopplingar 
till omgivande naturmark och ett parkområde sparas där det 
finns värdefullt stenröse. Norr om bebyggelseområdet för-
stärks en grön koppling i öst-västlig riktning med en plan-
tering i form av exempelvis brynvegetation mellan intillig-
gande skogsområden. En dagvattendamm föreslås även norr 
om bebyggelseområdet. Vägnätet anpassas till topografin så 
att pumpstationer för dag- och spillvatten undviks så långt 
möjligt. En möjlig gång- och cykelvägskoppling föreslås 
till utbyggd gång- och cykelväg inom utbyggnadsområdet 
Tegelhagen i väster.

Området mellan Assurs väg och nya bebyggelseområdet 
behålls som ett öppet grönområde. Här planeras dagvatten-
damm och grönytor för t.ex bollspel, lek och andra aktivi-
teter.

Byggnaderna inom planområdet föreslås utformas med trä-
fasader i traditionella färger för att ansluta bra till naturka-
raktären och Klockstapeln. Träbebyggelse bidrar även till 
att minska klimatpåverkan. Se exempel på referensbilder 
intill.

0 100 500
N

0 100 500
N

damm

planlagda bostäder

planlagda bostäder
damm

ny gc väg

gång och cy
kelvä

g

ny vegetationszon

Assurs väg



56 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) - KS 18/0120-8 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) : Planprogram för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogåd 1.88) 211021

39Upplands-Bro kommun, Planprogram Härnevihage och Klockaren

Klockstapeln, ny bebyggelse ska gestaltas med 
hänsyn till Klockstapeln på höjden i sydöst.

 

     

5. Håbo Tibble     

    

7.      Understenshöjden                                                 8. (pinterest) 

    

9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
 
                                                              
 

 

 

 

Håbo-Tibble kyrkby, exempel på friliggande småhus i trä som lig-
ger i kulturhistorisk miljö.

Understenshöjden i Björhagen- ekoby, radhus i trä.

 

     

5. Håbo Tibble     

    

7.      Understenshöjden                                                 8. (pinterest) 

    

9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
 
                                                              
 

 

 

 

Lillsjönäsvägen i Ulvsunda.Friliggande småhus i trä. Småskaligt bebyggelsemönster med lantlig bykaraktär.
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Område Härnevihage Gestaltningsriktlinjer
Området planeras för en variation av tätare radhusbebyg-
gelse blandat med kedjehus, parhus och fristående småhus i 
en småskalig, varierad och småstadsmässig kvartersstruktur 
med två- och trevåningshus. Närmast Ginnlögs väg prövas 
en något högre stadsradhusbebyggelse, i tre våningar, som 
föreslås som u-formade kvarter för att skydda mot trafik-
buller. Siktlinjer in och ut ur området ska beaktas i utform-
ningen av kvarteren. Radhus i två våningar föreslås mot 
öppna landskapet i väster. Ett mindre område med frilig-
gande enbostadshus föreslås i områdets sydvästra del mot 
golfbanan. Bostadsgårdar kan förses med odlingsytor och 
växthus för att skapa möjlighet för odling. Byggnaderna 
inom planområdet föreslås utformas med traditionella fär-
ger och material. 

Området angörs via en ny cirkulationsplats vid nuvarande 
korsning till Ginnlögs väg, vilket blir en fortsättning på det 
planerade huvudstråket genom Trädgårdsstaden i Bro. Ga-
tan fortsätter genom området som en huvudgata som förses 
med en gång- och cykelbana samt trädplanteras. En mindre 
park placeras centralt längs huvudgatan och parken föreslås 
som en del i ett öst-västligt grönstråk. Möjlighet finns att ut-
nyttja del av fjärrvärmestråket för t.ex. mindre parkeringar 
utmed en angöringsgata i norr. En trädplantering i anslut-
ning till parkering kan förstärka grönkilen i öst-västlig rikt-
ning. Gatustrukturen inom området ska tillvarata utblickar 
och siktaxlar genom området. En ny promenadväg planeras 
söder om programområdet för att ansluta till befintliga pro-
menadvägar i väster och Upplands-Broleden i öster. Natur-
stigen direkt öster om programområdet bevaras. 
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 20. Lobelian Södertälje 

    

                                                                                                                      17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån. 

     

     

 20. Lobelian Södertälje 

    

                                                                                                                      17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån. 

     

     

 20. Lobelian Södertälje 

    

                                                                                                                      17. Ulriksdal är stadsradhus i 3 vån. 

                                                                                     
 

   

18. Kvarnskogen är små flerbostadshus i Sollentuna. beskuren 
                                     2. Lobelian 2 

 

 

   

10. (pinterest) 

    
14. Vilhelmsro                                                                     
16. Vilhelmsro 

 

                                                                                     
 

   

18. Kvarnskogen är små flerbostadshus i Sollentuna. beskuren 
                                     2. Lobelian 2 

 

 

   

10. (pinterest) 

    
14. Vilhelmsro                                                                     
16. Vilhelmsro 

 

                                                                                     
 

   

18. Kvarnskogen är små flerbostadshus i Sollentuna. beskuren 
                                     2. Lobelian 2 

 

 

   

10. (pinterest) 

    
14. Vilhelmsro                                                                     
16. Vilhelmsro 

 

Exempel på stadsradhus mot Ginnlögs väg. Exempel på stadsradhus mot Ginnlögs väg. Älta i Nacka, exempel på fristående enbostadshus med trädgård.

Kärrtorp, exempel på radhus.

Exempel på friliggande småhus. Lobelian i Södertälje, stadsmässig småskalig bebygelsestruktur. Vilhelmsro i Falköping.

Lobelian i Södertälje. Vilhelmsro, exempel på passager i bebyggelse som knyter ihop 
gårdar.
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Fortsatt planering
I detaljplaneskedet bedöms följande utredningar nedan be-
höva tas fram.

Geoteknik
I Utrednings-PM Geoteknik-Markförhållanden, framtagen 
av Structor 2017, rekommenderas fördjupad utredning av 
geoteknik och geohydrologi. Ett antal grundvattenrör re-
kommenderas installeras, eventuellt tillsammans med en 
översiktlig geoteknisk fältundersökning. Grundvattnets 
trycknivå påverkar både schakter, uppfyllnader, sättnings-
känslighet, lokalt omhändertagande av dagvatten, höjdsätt-
ning och möjlighet till källare i området. I nästa skede re-
kommenderas att utreda lerdjup, lerans sättningsegenskaper 
och skjuvhållfasthet samt avgränsa fastmarksområden inom 
området för mer detaljerad planering av området.  

Trafikbuller
Bullerutredning behöver tas fram vid byggnation närmast 
Ginnlögs väg inom område Härnevihage. 

Dagvatten, vatten och avlopp
Dagvattenlösning och dammstorlekar behöver utredas mer 
nogrannt i nästa skede. Markhöjder som möjliggör självfall 
ska eftersträvas så långt möjligt för att undvika pumpning 
av dagvatten. En dagvattenutredning behöver tas fram där 
hänsyn även tas till resultat av tidigare genomförda dag-
vattenutredningar för andra pågående planer för att få en 
samlad bild av påverkan på recipienten Broviken. 

Vatten- och avloppsförsörjning behöver studeras och mat-
ning bör ske från flera håll för att öka säkerheten. Placering 
av pumpstationer för spillvatten behöver utredas vidare ti-
digt i detaljplaneskedet för att undvika framtida olägenheter 
för lukt.

Gatusektioner 
Gatusektioner för olika gatukaraktärer behöver tas fram i 
detaljplaneskedet. Utrymme och platser för snöupplag be-
höver även studeras.

Kulturmiljö
Kulturmiljöutredningen kommer tillsammans med natur-
värdesinventeringen att vara styrande för hur struktur och 
gestaltning i området ska placeras och hur områdena ska 
utformas.

Naturmiljö
Naturvärdesinventering 2020-05-19 ligger till grund för 
fortsatt planering. Kompensation för naturvärden som för-
svinner ska utredas vidare i planarbetet.

Trafik

För att skapa ytterligare tillfartsvägar och koppla samman 
Tegelhagen, Klockaren och Bro med flera förbindelser bör 
möjligheten att öppna upp Assurs väg för allmän fordons-
trafik utredas. Genom att öppna denna väg skulle belast-
ningen Ginnlögs väg kunna lättas. Dock måste detta stude-
ras närmare i detaljplaneskedet.

Skola och förskola
Planberedskapen för skolor och förskolor i Bro bedöms 
vara god och lokaliseringen av Klockaren och Härnevihage 
bedöms ge goda förutsättningar för att  behovet av förskole- 
och skolplatser ska kunna mötas utanför planområdena.

Vy från Ginnlögs väg mot Härnevihage. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade.
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Konsekvenser
5
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Behovsbedömning

Ekologiska konsekvenser
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt med tillkom-
mande bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med samman-
hängande gång- och cykelvägnät till centrum. Områdena 
har dessutom förutsättningar för utbyggnad av anslutande 
ledningsnät för fjärrvärme.  

Vid utbyggnad av bebyggelseföreslaget inom programom-
rådet Klockaren bedöms inte gröna sambanden påverkas 
negativt då inga naturvärden påverkas, bebyggelsen är små-
skalig och bebyggelsegränser anpassas till gröna stråk inom 
intilligande utbyggnadsområdet Tegelhagen. Odlingsröse 
inom programområdet sparas inom parkmark och gröna 
förbindelser till ansgränsande naturområden säkerställs. 
Biologiska mångfalden inom gröna kilen kan öka genom att 
området kompletteras med trädgårdar för odling. 

Vid en nybebyggelse på tidigare åkermark inom program-
område Härnevihage påverkas inte den gröna kopplingen 
eftersom värden främst är knutna till naturområdet Härne-
vihage, Brobäcken och Brogårds allé.

Sammantaget bedöms inte förslaget bilda barriärer för djur 
och friluftsliv inom Görvälnkilen eftersom områdena tar 
huvudsakligen tidigare åkermark i anspråk och påverkar 
inga värdefulla landskapselement såsom åkerholmar och 
odlingsrösen. Planteringar inom bebyggelseområdena kan 
på sikt stärka Görvälnkilen.

Vid en byggnation inom programområde Härnevihage ris-
kerar fågellivet att störas. Men fågellivet sammansättning 
riskerar också att ändras om området lämnas för fri utveck-
ling då ett trädskikt successivt kommer att ta överhand al-
ternativt fortsatt användning för drift av golbanan. Större 
delen av programområdet är även planlagt för golfbana 
idag. Så länge området har en öppen karaktär som innehål-
ler vass och salix kommer arten sävsparv, som är rödlistad, 
att kunna häcka. Sävsparven förekommer på flera lokaler i 
närområdet och är allmän inom Broängarnas naturreservat. 
Sånglärka och ängspiplärka finns även i området, dock inte 
längre rödlistade arter. Både sånglärka och ängspiplärka 
finns i närområdet. Sånglärkan förekommer på åkermark 
runt Bro kyrka och ängspiplärkan uppträder frekvent utmed 
Mälaren, bland annat inom Broängarnas naturreservat.

Kompensation- fågelliv                              

Kompensationsåtgärder för fågellivet ska utredas vidare 
under planarbetet. Exempel på kompensationsåtgärder för 
fågellivet inom programområde Härnevihage har tagits 
fram av Biomedia Omberg, 2020-05-31. Dessutom planeras 
minst en dagvattendamm planeras för planområdet vilket 
bedöms ha positiv betydelse för fågellivet.

Friluftsliv
Tillgängligheten till naturområdet Härevihage och Upp-
lands-Broleden förbättras även för funktionshindrade ge-
nom utbyggnad av gator och tillgängliga gångvägar. Skogs-
områdena intill bebyggelseområdena och promenadvägarna 
blir en tillgång för de boende.

Öppen yta i södra delen av område Klockaren
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Vy från Bro kyrka med markerat läge för ny bebyggelse som begränsas visuellt bakom Brogårds alle och trädvegetation utmed Brobäcken.

skada på kulturmiljövärden, om den anpassas till intillig-
gande och i en del fall bakomliggande bebyggelse och an-
läggningar vad avser höjd, form och placering. Se sektioner 
på sida 37.

Norra delen av Brogårds allé föreslås restaureras med bort-
tagande av sly och nyplantering av träd för att förstärka 
upplevelsen av allén som del av kulturmiljön. Sett från 
marknivån är området visuellt väl avgränsat från övriga de-
lar av kulturhistoriska värden inom tidigare riksintresseom-
rådet. Om vegetation längs Brobäcken finnas kvar samt en 
förbättring av trädmiljön sker längs allén kommer vegeta-
tionen än tydligare avgränsa området. Av detta är det rimligt 
att bedöma att påverkan på kulturmiljövärden är att betrakta 
som ringa. Området ligger långt från kärnvärdena som kyr-
kan och Assurs sten, ca 1 km. Om bebyggelsen anpassas i 

Kulturmiljö och landskapsbild
Bedömning av påverkan på Kulturmiljövärden har tagits 
fram i rapport, ”Antikvariska synpunkter på förslag till 
bebyggelseområden inom riksintresset Bro, Upplands-Bro 
kommun, Arendus 2018:27. Efter rapporten tagits fram har 
riksintresset för kulturmiljö tagits bort av Länsstyrelsen. 
Området Klockaren påverkar inte direkt några av kärnvär-
dena inom kulturmiljövärden inom tidigare riksintresset, 
även om det är beläget tämligen nära Klockstapeln, den 
gamla bytomten och torpet Klockargården. Nivåskillna-
derna mot det öppna området vid Assurs sten, liksom till 
kyrkan, är förhållandevis stora vilket gör att en fråga om 
bebyggelse inom område Klockaren i hög grad handlar om 
form och storlek som grund för visuell påverkan eller inte 
på kulturmiljövärden. Nyttjas området för radhusbebyg-
gelse, villor eller hus om högst ett par våningar bedöms 
påverkan på kulturmiljövärden vara ringa. Planeras det 
högre hus, över två våningar, blir den visuella påverkan 
större. Av betydelse är också att befintliga skogsområden 
i anslutning till området behålls i sitt nuvarande skick. Då 
bebyggelsen dragits in från Assurs väg och Klockstapeln 
och ansluter till planerad bebyggelse inom detaljplanen för 
Tegelhagen, bedöms påverkan på omgivande kulturläm-
ningar som begränsad. Om bebyggelsen anpassas till dessa 
förhållanden och i harmoni med den bebyggelse som avses 
tillkomma inom detaljplanerat område väster om område 
Klockaren, bedöms påverkan på kulturmiljövärden vara 
ringa.

Programområde Härnevihage ligger i den nordöstra delen 
av tidigare riksintresset för kulturmiljön. Enligt analysen 
bedöms en bebyggelseetablering inte innebära påtaglig 

Tak på Bro sporthall

Vattenmiljö
Tillkommande bebyggelse får inte äventyra vattenförekom-
stens ekologiska eller kemiska status. Avledning sker till nya 
dagvattendammar som bidrar till fördröjning och ytterligare 
rening av dagvatten. Dagvattenlösning ska utformas enligt 
gällande lagstiftning och så att naturvärden i Brobäcken och 
Natura 2000-området Broviken i söder inte påverkas.

Buller
Nya bostäder kan utformas och lokaliseras så att riktvär-
den för buller uppnås. Förslaget medför ökning av antalet 
fordon, men bedöms inte medföra att bullerriktvärden för 
bostäder överskrids.

storlek och form till vad som kommer inom Trädgårdssta-
den och vad som finns i omgivningen, bedöms påverkan på 
kulturmiljövärden vara ringa.
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boende i närheten av Bro station skapar förutsättningar för 
tätare turer med pendeltåget. 

Ekomnomiska konsekvenser
Befintlig infrastruktur med vägar och ledningar samt när-
het till god kollektivtrafikförsörjning utnyttjas vid utbyg-
gandena av bostadsområdena. En tillkommande bebyggelse 
behöver planeras på ett sådant sätt att det blir så effektivt 
som möjligt att sköta driften av allmänna anläggningar så-
som gator och parker. 

Fler inflyttare till Bro ger ökat underlag för kommersiell 
service.

Social konsekvenser
Planen bedöms ge goda förutsättningar för att skapa en god 
bebyggd miljö. En blandning av olika bostadstyper och 
upplåtelseformer eftersträvas i förslaget, vilket underlättar 
en allsidigt sammansatt social struktur.

De områden som föreslås för planläggning ligger båda i 
anslutning till andra områden som är under utbyggnad, Te-
gelhagen och Trädgårdsstaden i Bro. Majoriteten av bostä-
derna i dessa områden utgörs av lägenheter i flerbostads-
hus. Då tätheten i de föreslagna områdena är förhållandevis 
låg finns goda förutsättningar att planera för markbostäder 
vilket skulle kunna bidra till en ökad blandning av boende 
former på södra sidan av Bro. Blandade områden har bättre 
förutsättningar att vara socialt hållbara än ensartade. Fler 

Barnkonsekvenser
En bostadsbebyggelse i denna del kan bli en bra miljö för 
barn och unga att växa upp i där de kan få en relativt nära 
koppling till kommunal service i form av skolor och idrotts-
anläggningar, men också en närhet till naturområden som 
kan stimulera till fri lek och rörelse. 

Programområdena har närhet till flera planerade förskolor 
i utbyggnadsområdet Tegelhagen respektive Trädgårdssta-
den och Kockbacka gärde.
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Underlagsmaterial

Kommunala dokument
Grönplan (2008) Upplands-Bro kommun

Miljöplan med lokala miljömål 2010-2030 (2010) Upp-
lands-Bro kommun

Översiktsplan för Upplands-Bro kommun: ÖP 2010 
(2011). Upplands-Bro: Upplands-Bro kommun

Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro
Antagen av Kommunfullmäktige 14 juni 2017

Detaljplan för Brogård, Bro Gård 1:88 och 1:84, nr 0315

Detaljplan för BroGård 1:84 mfl, (Tegelhagen), nr 1402

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1, nr 1302

Planprogram, Trädgårdsstaden i Bro, april 2008 

Naturvärdesinventering av Härnevihage och Klockaren, 
Upplands-Bro kommun, 2020-05-19

Övriga dokument
Utrednings PM Geoteknik- Markförhållanden, Structor 
Geoteknik Stockholm AB, 2017-07-07

Bro Gård skede 1, delunderlag planansökan Gata (mark) 
och Va, Structor, 2017-07-13

PM Antikvariska synpunkter på förslag till bebyggelseom-
råden inom riksintresset Bro, Arendus, 2018-10-20

Områdesprogram för bostäder på Brogård – påverkan på 
gröna kilar, riksintresset för kulturmiljövården, skyddad 
natur m.m, Biomedia, 2018

PM - Översiktlig bedömning av miljömässiga och miljöju-
ridiska förutsättningar, Bro Hof, Structor, 2017-08-16 

RUFS 2050 - Regionala utvecklingsplan för Stockholms-
regionen

Härnevihage, kompensationsåtgärder, Biomedia Omberg, 
2020-05-31

Bilaga
PM Antikvariska synpunkter på förslag till bebyggelseom-
råden inom riksintresset Bro, Arendus, 2018-10-20 
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i 
naturen med flera större städer på lagom avstånd. 
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av 
två världar, storstadens puls och lantligt boende.

Här möts en mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att 
allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. 
Här finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som 
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och 
åldrar.
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Naturvärdesinventering av Härnevihage och Klockaren  
 

2 
 

  

1. Tolkning av naturvärdesklasserna enligt SIS-standarden 
Grönplanen, som antogs 2008, ska utgöra ett underlag för den fysiska planeringen i 
Upplands-Bro kommun. I den finns det listade rekommendationer inför framtida 
exploateringar som säger att: 

Samtliga områden som har avgränsats och bedömts ha naturvärden av riksintresse, 
länsintresse eller kommunalt intresse bör i möjligaste mån lämnas utanför 
exploateringsområden.  

Det vill säga klass 1 och 2 enligt SIS-standarden. Dessa områden ska undvikas helt och 
enligt principen om skadelindringshierarkin (Naturvårdsverket) som kommunen bör 
använda.  

Det är ett hierarkiskt synsätt där skador i första hand ska: 
1. Undvikas  
2. i andra hand, så långt det är praktiskt möjligt, minimeras och avhjälpas på plats och  
3. endast i sista hand kompenseras 
 

 

Klass 1 - Hösta naturvärde 

Värdeklassen omfattar naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken eller där 
skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. Naturmiljön i 
värdeklassen har så höga naturvärden att de kan anses ha nationellt intresse. Klassen ska 
dock inte blandas ihop med utpekade Riksintressen för naturvård, enligt miljöbalken.  

Klass 2 – Högt naturvärde 

I klassen återfinns miljöer som är så ovanliga eller hyser en så rik biologisk mångfald att 
de är viktiga att bevara för att behålla den biologiska mångfalden i länet och kan liksom 
klass 1 anses omfatta naturmiljöer som antingen har skydd enligt miljöbalken eller där 
skydd av miljöerna krävs för att uppnå de nationella miljömålen. I denna klass ingår bland 
annat skogliga nyckelbiotoper utpekade av Skogsstyrelsen och områden som är utpekade 
som värdefulla i äng- och betesmarksinventeringen. 

Klass 3 – Påtagligt naturvärde 

I klassen återfinns miljöer som hyser en påtaglig biologisk mångfald eller är ovanliga ur ett 
kommunalt perspektiv. Miljöerna är viktiga att bevara för att behålla den biologiska 
mångfalden i den berörda kommunen.  

Klass 4 – Visst naturvärde 

I denna klass ingår bland annat områden med naturvärden utpekade av skogsstyrelsen.  
I klassen återfinns miljöer som hyser en biologisk mångfald som gör dem viktiga att bevara 
för att behålla den biologiska mångfalden på lokal nivå. Med lokal menas stadsdel, socken 
eller annan begränsad geografisk enhet som definieras i inventeringen. 

Områden med naturvärdesklass 1 och 2 bör bevaras.  

Endast i områden med naturvärdeklass 3 och 4 kan kompensationsåtgärder vara tänkbart. 
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Naturvärdesinventering av Härnevihage och Klockaren  
 

3 
 

  

2. Metodik 
Inventeringen har utförts enligt svensk standard SS 199000:2014 (SIS Swedish Standard 
Institute) med ambitionsnivån NVI på fältnivå medel med tillägget naturvärdesklass 4. Det 
innebär att inventeringen har varit så noggrann så att alla naturvärdesobjekt större än 0,1 ha 
har eftersökts och kartlagts i fält och att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 
(visst naturvärde) identifieras och avgränsas. Naturvärdesklass 4 används ofta i områden 
som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet, till exempel stadsnära miljöer, men där det 
trots allt finns mindre områden med vissa biotopkvaliteter eller arter av positiv betydelse 
för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga förekommande 
landmiljöer i området. Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4) 
samt lågt naturvärde: 

• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde - störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde - stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, värdekärnor i naturreservat samt 
fullgoda Natura 2000-naturtyper. 

• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde - påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald. Motsvarar ungefär Skogsstyrelsens objekt med naturvärde och ängs- och 
betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark. 

• Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde - viss positiv betydelse för biologisk mångfald 



56 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) - KS 18/0120-8 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) : Harnevihage_Klockaren_NVI_20200519

Naturvärdesinventering av Härnevihage och Klockaren  
 

4 
 

  

3. Klockaren 

 

1.1 Allmän beskrivning 
Området utgör till största delen av åkermark som inte brukas aktivt längre. På åkern finns 
några åkerholmar med odlingsrösen på. I mitten av östra delen av planområdet övergår 
marken till en lövrik brynmiljö som tidigare har varit betesmark. Området besöktes i fält 
den 7 maj 2020. 
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1.2  Naturvärdesobjekt 
Objekt 152 - Naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde 

 
Beskrivning: Området utgörs av en relativt varierad miljö där det finns spår av 
hävdgynnad flora som vittnar om att området tidigare har betats. Området är omväxlande 
gräsmark, tallskog med hällar och buskrik mark, vilket gör att området är rikt på småfågel. 
Här finns även enbuskar och inslag av äldre tallar.  

Vidare noterades även ett odlingsröse i området vilket är skyddade i det generella 
biotopskyddet. Odlingsröset kan även utgöra en livsmiljö för ormar vilka alla är skyddade i 
artskyddsförordnigen, det måste undersökas vidare.  

Vid fältbesöket hade inte alla växter kommit gått i blom än vilket medför att många 
naturvårdsintressanta arter har missats. 

Naturvårdsarter: mistel, myskbock, tofsmes, granbarkgnagare, stjärtmes, mandelblom, 
gulmåra, bockrot, brudbröd. 

Motivering: Varierad miljö där det finns spår av hävdgynnad flora. Rik på småfågel. 
Förekomst av naturvårdsarter. 
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Objekt 286 - Naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde 

 
Beskrivning: Åkerholmar med stenröse, hällar och blottad jord.  

Åkerholmar och odlingsrösen är skyddade i det generella biotopskyddet. 

Vid fältbesöket hade inte alla växter gått i blom än vilket medför att många 
naturvårdsintressanta arter har missats. 

Motivering: Generellt biotopskydd. Naturvårdsarter, hällar och blottad jord.  

Naturvårdsarter: gulmåra, mandelblom 

Objekt 151 - Naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde 

 
Beskrivning: Uppvuxen öppen tallskog med inslag av äldre träd. Området gränsar mot en 
lövrikt bryn och åkermark.  

Naturvårdsarter: reliktbock, stjärtmes 

Motivering: Äldre tallar och förekomst av naturvårdsarter. 
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4. Härnevihage 

 

1.3 Allmän beskrivning 
Området utgör av en delvis sank gammal åkermark som inte brukas längre. Området 
nyttjas delvis som upplagsplats för golfbanana. Till väster om planområde går en allé med 
höga naturvärden som knyter ihop Bro tätort med golfbanan. Till öster ligger Bro IP och en 
igenväxande betesmark med höga naturvärden. Området besöktes i fält den 8 maj 2020. 
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1.4  Naturvärdesobjekt 
Objekt 679 - Naturvärdesklass 2 högt naturvärde 

 
Beskrivning: Området utgörs av en bitvis sank gräsmark som delvis utnyttjas som 
upplagsplats av golfbanan. Vid fältbesöket noterades tre spelande sånglärkor, jagande 
tornfalk, entita, och stenskvätta. Och 2019 när området besöktes noterades även spelande 
enkelbeckasin, ängspiplärka, sävsparv och hämpling. Området är en artrikt i miljö för 
fåglar och häckmiljö för flera rödlistade arter. 

Naturvårdsarter: sånglärka, entita, enkelbeckasin. 

Motivering: Området är en artrikt i miljö för fåglar och häckmiljö för flera rödlistade 
arter. Förekomst av naturvårdsarter 
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Bilaga - Områdesanalys för bostäder på Brogård – påverkan på gröna 
samband, riksintresset för kulturmiljövården, skyddad natur m.m. 

Biomedia har fått i uppdrag av Anders Henriksson, Kvantio AB, att titta på vilken påverkan 
en utveckling för bostäder på Bro gård skulle kunna få på gröna kopplingar, några valda 
riksintressen, skyddad natur m.m.. I uppdraget ingår även att studera hur tillgängligheten kan 
förbättras i närområdet. Områdena är benämnda A-E efter karta från 2016-08-19 (Tengbom). 
Fältbesök har genomförts i områdena och i närmiljön 2017-05-21. 

 

Kartan ovan visar var områdena A-E är belägna.  

Områdena A-E består idag av jordbruksmark som inte har brukats konventionellt på närmare 
20 år. Natur- och kulturmiljövärden finns i flera fall intill bebyggelseområdena, främst i form 
av åkerholmar och brynzoner kopplade till jordbrukslandskapet. Men här finns även Brogårds 
allé, dammar, skogsdungar samt ett flertal äldre naturvårdsträd som hyser naturvärde. Strax 
intill bebyggelseområdena finns ett flertal kulturhistoriska lämningar, dessa är främst 
lokaliserade till jordbrukslandskapet och framgår av kartbilaga 2. 

Här nedan ges en översiktlig beskrivning av de fem områdena. Beskrivningen gör ingalunda 
anspråk på att vara komplett vad gäller förekomst av djur- och växtarter inom de skilda 
områdena. För att få en komplett bild av naturvärdena behövs en naturvärdes-inventering 
göras enligt svensk standard SS199000:2014. Avslutningsvis görs en samlad 
bedömning/analys på vilket sätt en eventuell exploatering påverkar naturvärdena och 
riksintresset för kulturmiljövården.  

A
A 

C
A 

 

D
A 

 

E
A 

 

B
A 
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Område A 

 

 

Beskrivning: Området utgörs i sin helhet av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 
åren. Vegetationen på åkermarken består huvudsakligen av ogräsarter såsom kvickrot, 
hundäxing, rajgräs och åkertistel. Tall, gran och björk har fått ordentligt fotfäste på senare år 
och expanderar nu in på åkermarken. Törnskata1 hävdar revir ca 100 meter norr om området 
samt vid Klockartorp. Landskapselement i form av åkerholmar saknas. I sydväst intill 
Klockartorp (utanför bebyggelse-området) finns ett värdefullt bryn med slånbuskar. Norr om 
området finns flera åkerholmar och odlingsrösen som ingår i det generella biotopskyddet. Här 
finns också flera stora slånbuskar som är värdefulla för fågellivet och den gröna kilen. 

Bedömning: Vid en nybebyggelse bedöms inte den gröna kopplingen i landskapet påverkas 
eftersom den främst är knuten till de skogsbryn som finns väster och öster om området samt 
till de åkerholmar som finns norr om bebyggelseområdet. Eftersom nybebyggelsen planeras 
på åkermark som saknar naturvärden och att skogen öster därom sparas, blir bebyggelsen inte 
särskilt framträdande i landskapet. Skogsområdena intill nybebyggelsen samt natur- och 
kulturpromenaden väster om området, blir en tillgång för de boende. 

 

                                                           
1 Rödlistad (LC), livskraftig. 
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Område B   (Obs! ingår ej  i ansökan) 

 

 

Beskrivning: Området utgörs i sin helhet av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 
åren. Idag finns i anslutning till området ett upplag som hör till golfbanan. Vegetationen på 
åkern består av kvickrot, hundäxing, rajgräs och åkertistel. Sånglärka2 finns inom området. 
Bro kyrka utgör ett dominant inslag i landskapet. Brogårds allé i öster är iögonfallande och 
ger området godskaraktär. I sydost slingar sig Brobäcken fram i landskapet med gröna 
trädridåer på ömse sidor. Norr om bebyggelseområdet finns Ginlögs väg. 

Bedömning: Vid en nybebyggelse bedöms inte den gröna kopplingen påverkas i någon 
nämnvärd grad eftersom den främst är knuten till allén och Brobäcken. Fornlämningar och 
landskapselement saknas i området. Riksintresset för kulturmiljövården bedöms inte påverkas 
påtagligt eftersom bebyggelsen ligger i riksintresseområdets norra utkant. Det är en fördel om 
bebyggelsen kan lokaliseras i områdets östra del, eftersom påverkan på riksintresset blir då 
mindre (avstånd måste dock hållas till Brobäcken). Allén bedöms inte påverkas av 
nybebyggelsen om ett respektfullt avstånd hålls. Närmsta grönområde är Härnevi hage (350-
400 m) där även Upplands-Broleden går igenom. Avståndet till Broängarnas naturreservat är 
ca 2 km. Närheten till Bro samhälle (Bro tågstation) är positivt för de boende. 

 
                                                           
2 Rödlistad (CT), nära hotad. 
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Område C 

 

 

Beskrivning: Området utgörs av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 åren. Viss 
täktverksamhet (ris och jordupplag) finns i södra delen. Vegetationen består av ogräsarter som 
kvickrot, hundäxing, rajgräs och åkertistel. I ett fuktigt delar har vass etablerat sig. Sävsparv3 
och sånglärka4 hävdar revir i vassområdet. Söder om området finns en damm som är belägen 
inom golfområdet. Brobäcken passerar i sydväst. Allén i den västra delen hyser natur- och 
kulturmiljövärden och ger området karaktär. I öster är Härnevi hage belägen med 
skogsbackar, öppna gläntor, hällar, enbuskmarker som hyser stor biologisk mångfald. Hagen 
är också rik på kulturlämningar.  

Bedömning: Vid en nybebyggelse på åkermark påverkas inte den gröna kopplingen eftersom 
den främst är knuten till Härnevi hage, Brobäcken och allén. Fornlämningar och landskaps-
element saknas i området. Riksintresset för kulturmiljövården bedöms inte påverkas påtagligt 
om bebyggelsen hålls på avstånd från allén. Alléer omfattas av det generella biotopskyddet. 
Bebyggelseområdet ligger intill Härnevi hage vilken därmed kommer bli till stor tillgång för 
de boende. Avståndet till Broängarnas naturreservat är idag ca 2 km. Tillgängligheten till 
naturreservatet bör förbättras så att även de med olika funktionshinder kan besöka området. 

                                                           
3 Rödlistad (VU), sårbar. 
4 Rödlistad (NT), nära hotad. 
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Område D 

 

 

Beskrivning: Området utgörs i sin helhet av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 
åren. Viss täktverksamhet (risupplag) finns i söder. Vegetationen består av hundäxing, 
baldersbrå rajgräs, åkertistel, gåsört m.fl. I fuktiga delar har vass etablerat sig. I väster är 
Härnevi hage belägen (se beskrivning omr. C).  

Bedömning: Vid en nybebyggelse på åkermark påverkas inte den gröna kopplingen eftersom 
den främst är knuten till Härnevi hage och skogen vid Rysstorpet (söder om området). 
Fornlämningar och landskapselement saknas inom området. Närheten till Härnevi hage och 
Broängarnas naturreservat blir en stor tillgång för de boende. Tillfartsväg bör studeras med 
hänsyn till natur- och kulturmiljövärdena.  

 



56 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) - KS 18/0120-8 Beslut om programsamråd - detaljplan för Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) : BroGårdBilaga Områdesanalys Miljövärden.pdf 608973_1_1

6 
 

Område E 

 

Beskrivning: Området utgörs av åkermark som inte brukats de senaste cirka 20 åren. Viss 
täktverksamhet (risupplag) finns i norr. Vegetationen på åkermarken består av kvickrot, 
hundäxing, rajgräs, åkertistel, nässlor, hundloka m.fl. På ett par åkerholmar finns bergsyra, 
styvmorsviol, gul fetknopp och värdefulla slån- och hagtornsbuskar. Gulärla5 och 
ängspiplärka6 hävdar revir inom området. Törnskata7 finns strax utanför och hävdar revir på 
åkerholmar (slånbuskar). Vid Rysstorpet finns en skogsdunge som är förhållandevis artrik. 
Upplands-Broleden går intill området. Stigar leder till naturreservatet. 

Bedömning: Vid en nybebyggelse på åkermark påverkas den gröna kopplingen marginellt 
eftersom den främst är knuten till Broängarnas naturreservat, kulturlandskapet väster om 
bebyggelseområdet samt skogen vid Rysstorpet Ett par åkerholmar (Biotopskydd, MB 7 kap. 
11 §) ligger mycket nära planerad bebyggelse. En utmaning blir att anlägga tillfartsväg till 
området utan att påverka natur- och kulturmiljövärdena. Att gå igenom Härnevi hage kan 
komma att försvaga den gröna kopplingen. Möjligheten att besöka Broängarnas naturreservat 
kommer förbättras om stig/parkering anordnas i södra delen av bebyggelseområdet. Närheten 
till Rysstorpet och naturreservatet blir en stor tillgång för de boende. 

 

 

                                                           
5 Rödlistad (LC), livskraftig. 
6 Rödlistad (NT), nära hotad. 
7 Rödlistad (LC, livskraftig. 
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Samlad bedömning 

Görvälnkilen som sträcker sig genom Upplands-Bro får sin karaktär av Mälarens stränder, 
Brobäcken, skogsdungar, kulturlandskapet med brynzoner och hagmarker. Här finns vida 
utblickar över vatten, historiska miljöer och artrika strandområden. Friluftsområden med 
motionsspår, leder och bad finns på flera platser i kilen. Kulturarv, biologisk mångfald och 
landskapets identitet är värden som kan komma att påverkas vid en nybebyggelse om den inte 
gestaltas på ett sådant sätt att hänsyn tas till grön infrastruktur. Kartbilaga 1 ger en schematisk 
bild som visar några gröna kopplingar (två stråk) i väst-östlig riktning. Bebyggelseområden A-
E bedöms inte bilda barriärer för djur och friluftsliv inom Görvälnkilen eftersom områdena 
tar huvudsakligen åkermark i anspråk som saknar värdefulla landskapselement såsom 
åkerholmar och odlingsrösen. Det är väsentligt att de grönområden som finns intill planerad 
nybebyggelse sparas. Småskalig betesdrift med får bör komma till stånd vid Härnevi hage 
(som tidigare har betats). Plantering av träd i bebyggelseområdena kan på sikt stärka 
Görvälnkilen. 

Områdets västra (A) och norra del (B och C) ingår i sin helhet i riksintresse för 

kulturmiljövården, enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Riksintresseområdet Bro är en centralbygd 
med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som domineras av Bro kyrka och 
intilliggande gravfält samt Bro Hof Slott. I närområdet finns även runstenen ”Assursstenen” 
som berättar om bygget av den bro som gett namn åt socknen (och kommunen). Riksintresset 
består av olika delar som tillsammans har betydelse för helheten. Påverkan i en del kan 
därmed få konsekvenser för förståelsen inte bara av den specifika platsen i sig utan för hela 
riksintresset. Samtidigt har renoveringen av Brogårds huvudbyggnad (idag Bro Hof Slott) och 
flera bostadshus, ekonomibyggnader, återskapande av ångbåtsbryggan och restaurering av 
allén söder om slottet samt återupptagen beteshävd av strandängar, stärkt riksintresset i valda 
delar. Därför måste den förändring som planerad nybebyggelsen innebär för landskapet 
bedömas utifrån flera perspektiv. Sedan området avsattes som riksintresse har några av de 
uttryck som låg till grund för värdena försvunnit eller förändrats medan några har stärkts. 
Områdena i väster (A) och centralt (B och C) berör riksintresseområdets norra delar. Med 
tanke på de förändringar som redan skett sedan riksintresset formulerades kommer den 
planerade utbyggnaden att innebära en ytterligare påverkan på helheten, men bedöms ändå 
blir marginell eftersom nybebyggelsen planeras i riksintressets norra del som anknyter till 
Bro samhälle samt att riksintresset har stärkts i valda delar. 

Bebyggelseområdet ingår i sin helhet i riksintresset för Mälaren med öar och 

strandområden enligt 4 kap 2 § Miljöbalken, med avseende på turism och friluftsliv. 
Riksintresset innebär bland annat att exploatering och andra ingrepp i miljön endast får 
komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur och 
kulturvärden. I bebyggelseområdena och i dess närhet skall det rörliga friluftslivets intressen 
särskilt beaktas. När tillgängligheten förbättras i bebyggelseområdena, främst C, D och E 
kommer turism och friluftsliv att bli lättare att utöva. 

Bebyggelseområdet ingår i sin helhet i riksintresset för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 

§ miljöbalken med avseende på friluftsliv. Riksintresset innebär bland annat att exploatering 
och andra ingrepp i miljön endast får komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdets friluftslivsvärden. I bebyggelseområdena och i dess närhet bedöms 

inte skada riksintresset för det rörliga friluftslivet. 
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Natura 2000- området Broviken består av två grunda vikar samt en mindre del av de 
omgivande Broängarna. Området i sydost (D och E) ligger skilt från Broviken och 
bevarandestatusen för Natura 2000-området och bedöms inte påverkas om 
dagvattenavrinningen utformas enligt gällande lagstiftning. 

Artskyddsförordningen. Inom bebyggelseområdena förekommer spel/sång av de rödlistade 
fåglarna gulärla, ängspiplärka, sävsparv och sånglärka. Dessa skyddas enligt 
artskyddsförordningens paragraf 4 i artskyddsförordningen. 
Tillgängligheten till området söder om Bro pendeltåg station har under de senaste åren 
förbättrats genom bildandet av Broängarnas naturreservat och Upplands-Broleden. 
Naturreservatsskyltar och biotopskyltar har satts upp och foldrar har tagits fram. Upplands-
Bro kommuns webbsida informerar om naturreservatet och Upplands-Broleden etc. Till-
gängligheten kommer ytterligare förbättras när den nya kultur- och naturpromenader blir 
färdigställd (i området Tegelhagen). Om bebyggelseprogrammet genomförs krävs 
genomtänkta insatser för att förbättra tillgängligheten för de boende. Det finns ett stort behov 
av att förbättra gång- och cykelkopplingarna från Bro tätort till Bro kyrka och Bro IP samt till 
Broängarnas naturreservat samt göra dessa tydliga och trafiksäkra.  

Här nedan ges några förslag på hur tillgängligheten kan förbättras i närheten av 
bebyggelseområdet: 

 Det är viktigt att friluftsanordningar och skyltning får en inbjudande utformning som 
är tydligt offentlig. Detta kan åstadkommas genom tydligare entréer, bättre anlagda 
motionsspår/vandringleder, nya gång och cykelstråk, skyltning och nya busshållplatser 
eller parkeringar i anslutning till dem. Skyltar av privat karaktär som hindrar det 
rörliga friluftslivet tas bort. 

 Vid Bro tågstation skall adekvat information finnas som leder besökare till 
Mälarområdet söder om Bro samhälle. 

 Från det sydöstra bebyggelseområdet (D och E) finns utmärkta möjligheter att enkelt 
ordna så att allmänheten kan ta sig vidare till Broängarnas naturreservat. 

 Ett urval av grönområden ska utformas så att de även kan besökas av de som har 
funktionshinder. 

 Flera av de skogsdungar som ligger i anslutning till bebyggelseområdena är utmärka 
att använda inom grundskolan eller att rastar hundar. Naturgym kan anläggas i 
skogsdungen öster om bebyggelseområde A och utmed Upplands-Broleden i Härnevi 
hage. 

 Upplands-Broleden kan kompletteras med rastbord, infoskyltar, etc  
 

 
 
Biomedia 

 

2017-05-24 
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Bilaga 1. Grön koppling 

 

I bebyggelseområdet finns gröna kopplingar som sträcker sig i väst-östlig riktning som utgörs 
av skogsdungar, brynzoner, åkerholmar, Brobäcken och Broviken. 
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Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm 
(del av Säbyholm 5:1 m.fl.) 

Förslag till beslut 
1. Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för Säbyholm (del av 

Säbyholm 5:45 m.fl) godkänns 

2. Detaljplaneförslaget för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl) sänds ut 
för granskning enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900) 

Sammanfattning 
Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och 
cirka 500 meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett 
naturbruksgymnasium, med elevhem och verksamhetslokaler. Dock har skolan 
en historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet och området är utpekat som 
ett riksintresse för kulturmiljövården. Befintliga har byggts om till 
bostadsrättslägenheter och en del olika verksamheter har etablerats i befintliga 
lokaler. 

Som ett första steg i planarbetet togs ett program fram. Detta var ute på samråd 
under hösten 2014 och ett reviderat förslag godkändes av Kommunfullmäktige 
i juni 2015. 

Det riktlinjer som fastslogs i planprogrammet utvecklades till ett 
samrådsförslag som skickades ut till hösten 2018. Under samrådet inkom ett 
trettiotal yttranden och synpunkterna från dessa har sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 

Efter samrådet har området har bytt ägare. I dialog med de nya ägarna har ett 
förtydligande gjorts där det i granskningsförslaget är tydligare beskrivet hur 
möjligheten att bygga olika bostadstyper ska tolkas utifrån de byggrätter som 
finns i detaljplanen. En ökad möjlighet att blanda markbostäder med lägenheter 
föreslås. 

En miljöbedömning har gjorts där kommunen har tagit ställning till att planen 
kan medföra en risk för betydande miljöpåverkan Därför har en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram där riskerna och åtgärder för att 
motverka dessa har beskrivits. Denna har uppdaterats utifrån de förändringar 
som har gjorts inför granskning. 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-09-24 KS 15/0282 

  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021 

 Beslut om samråd, § 114 den 13 juni 2018 

 Beslut om planuppdrag, § 85 KS, den 27 maj 2015 

 Godkännande av planprogram, § 63 KF, den 3 juni 2015 

 Samrådsredogörelse, den 13 oktober 21 

 Plankarta och illustrationsplan, den 29 september 21 

 Planbeskrivning, den 13 oktober 2021 

 Gestaltningsprogram den 11 oktober 2021 

 Miljökonsekvensbeskrivning, den 11 oktober 2021  
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Ärendet 

Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro och 
cirka 500 meter från Mälaren. Inom planområdet låg tidigare ett 
naturbruksgymnasium, med elevhem och verksamhetslokaler. Dock har skolan 
en historia som sträcker sig tillbaka till 1910-talet och området är utpekat som 
ett riksintresse för kulturmiljövården. Hösten 2013 sålde Landstingets 
fastighetsbolag Locum, hela fastigheten Säbyholm 5:1. Detta var startskottet 
för ett planarbete som syftar till att utreda möjligheterna att omvandla området 
till ett bostadsområde med inslag av verksamheter. En sådan omvandling har 
delvis påbörjats då områdets befintliga elevhemsbyggnader har byggts om till 
bostadsrättslägenheter. 

Som ett första steg i planarbetet togs ett program fram. Detta var ute på samråd 
under hösten 2014 och ett reviderat förslag godkändes av Kommunfullmäktige 
i juni 2015. 

Det riktlinjer som fastslogs i planprogrammet utvecklades till ett 
samrådsförslag som skickades ut till hösten 2018. Under samrådet inkom ett 
trettiotal yttranden och synpunkterna från dessa har sammanställts i en 
samrådsredogörelse. 

Efter samrådet har området har bytt ägare. I dialog med de nya ägarna har ett 
förtydligande gjorts där det i granskningsförslaget är tydligare beskrivet hur 
möjligheten att bygga olika bostadstyper ska tolkas utifrån de byggrätter som 
finns i detaljplanen. En ökad möjlighet att blanda markbostäder med lägenheter 
föreslås.  

Huvuddragen i planen är desamma sedan samrådet men ett antal förtydliganden 
har gjorts utifrån de synpunkter som har framförts Likt samrådsförslaget är det 
viktigt att tillkommande bebyggelse kan anpassas till den befintliga 
kulturmiljön. Vidare föreslås också en ny väganslutning till Rösaringsvägen för 
att klara av den ökade trafiken. 

I planen ingår också att den gamla skolans huvudbyggnad även fortsättningsvis 
används för skolverksamhet och att andra befintliga byggnader används för 
småindustriändamål. I dagsläget finns ett mikrobryggeri i området. 

En miljöbedömning har gjorts där kommunen har tagit ställning till att planen 
kan medföra en risk för betydande miljöpåverkan Därför har en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram där riskerna och åtgärder för att 
motverka dessa har beskrivits. Denna har uppdaterats utifrån de förändringar 
som har gjorts inför granskning. 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-09-24 KS 15/0282 

  

Barnperspektiv 
Området har goda möjligheter att erbjuda en uppväxt med god tillgång till 
naturnära miljöer och därmed goda förutsättningar för lek. Detta gäller också 
för den planerade förskola/skolverksamheten. Området ligger relativt långt från 
centrala Bro och för äldre barn- och ungdomar kan det ses som begränsande att 
inte ha tillgång till bil. 
 

 
Jerker Parksjö  

T.f Verksamhetschef Henric Carlson 

 Planchef 

 

Bilagor 
1. Samrådsredogörelse, den 13 oktober 21 

2. Plankarta och illustrationsplan, den 29 september 21 

3. Planbeskrivning, den 13 oktober 2021 

4. Gestaltningsprogram den 11 oktober 2021 

5. Miljökonsekvensbeskrivning den 11 oktober 2021 
 

Beslut sänds till 
 Säbyholm intressenter AB 
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Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl., nr 1505  Samrådsredogörelse del 2 
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Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.), nr 1505  Samrådsredogörelse del 2 

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 

Detaljplanearbetet inleddes 22 januari 2014, då beslut togs om programuppdrag av Kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott. Den 11 juni 2014 tog Kommunstyrelsen beslut att det framtagna förslaget 
på detaljplaneprogram skulle skickas ut på samråd. Programsamråd skedde sedan mellan 21 augusti 
och den 1 oktober 2014. 
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 27 maj 2015 och Kommunfullmäktige godkände 
programmet den 3 juni 2015. Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2018 om plansamråd och detta 
genomfördes mellan den 28 november 2018 – 7 januari 2019. Planen handläggs enligt utökat 
förfarande enligt plan-och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet. 
Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga 
område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en ny exploatering skapas förutsättningar 
för att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras och skyddas från förvanskning och 
annat nyttjande, som inte främjar områdets kulturmiljö.  
En utveckling av den tidigare lantbruksskolans område planeras för att lägga till ytterligare 
bostadshus. En stor del av dels parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande 
skogsområdet i öster bibehålls. 

Den nya bebyggelse som föreslås placeras på det stora traktorkörfältet i norr, på den befintliga 
fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra kanten av åkern. Den nya 
bostadsbebyggelsen kommer att möjliggöra boende i både villor, radhus och lägenheter men för alla 
föreslagna nya bostadshus är skalan anpassad till den befintliga kulturmiljön i området. 

Hur samrådet har bedrivits 

Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2018, § 114 om plansamråd. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 28 november 2018 – 7 januari 2019 utsänt för samråd och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. 
Under remisstiden var detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i 
Brohuset i Bro centrum. Handlingarna fanns också på kommunens webbplats 

Samrådet annonserades i Upplands-Bro bladet  och i Mitt i Upplands-Bro 

Öppet hus hölls den 5 december i Tengbomsalen i huvudbyggnaden i Säbyholm. Cirka 50 personer 
deltog. 
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Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.), nr 1505  Samrådsredogörelse del 2 

Inkomna yttranden, lista 

Med anledning av förslaget till detaljplan har 36 yttranden inkommit till kommunen.  

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2019-02-25 
2 Lantmäteriet inkom 2018-12-11 

3 Skogsstyrelsen  inkom 2019-01-03 
4 Trafikverket  inkom 2019-01-07 

Kommunala nämnder 
5 Äldre- och omsorgsnämnden  inkom 2019-02-08 
6 Socialnämnden  inkom 2019-02-08 

7 Tekniska nämnden  inkom 2019-02-14 
8 Bygg- och miljönämnden  inkom 2019-04-03 

Övriga remissinstanser 
9 Skanova  inkom 2018-12-12 

10 Vattenfall  inkom 2018-12-11 
11 Svenska kraftnät  inkom 2018-12-20 

12 Brandkåren Attunda  inkom 2018-12-20 
13 Swedavia Swedish Airports  inkom 2018-12-21 

14 E.ON Energidistribution  inkom 2019-01-03 
15 E.ON Energilösningar  inkom 2019-01-07 

16 Stockholms läns landsting (Region Stockholm) inkom 2019-01-07 
17 Norrvatten inkom 2019-01-11 

Fastighetsägare 
18    inkom 2018-12-20 

Privatpersoner och övriga 
19    inkom 2019-01-03 

20   inkom 2019-01-04 
21 inkom 2019-01-04 

22 inkom 2019-01-04 

23 inkom 2019-01-05 
24 inkom 2019-01-05 

25 inkom 2019-01-06 
26 inkom 2019-01-06 

27 inkom 2019-01-06 
28 inkom 2019-01-07 

29 inkom 2019-01-07 
30 inkom 2019-01-07 
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31 inkom 2019-01-07 

32 inkom 2019-01-07 
33 inkom 2019-01-07 

34 inkom 2019-01-08 
35 inkom 2019-01-09 

36 inkom 2019-01-10 

 

Inkomna yttranden med kommentarer 

I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45, 
m.fl.). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan 
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens 
kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2019-02-25  
1.1 Sammanfattande bedömning: Länsstyrelsen inleder med att göra en sammanfattande bedömning 

i vilket man skriver att kommunen behöver komplettera och revidera planförslaget med 
avseende på risk med hänsyn till gasoltank och gasoltransporter inom planområdet, geoteknik, 
översvämning till följd av skyfall samt förorenad mark. 
Länsstyrelsen har också synpunkter på planförslaget med avseende på fornlämningar och 
strandskydd. 
Vidare saknar Länsstyrelsen fortfarande den översiktliga lämplighetsbedömning av en 
bebyggelseutveckling i området, i relation till utvecklingen av södra Bro och till närliggande 
utrednings- och omvandlings-/förtätningsområden, som påtalades i programskedet. 
Förutsatt att kommunen tar hänsyn till Länsstyrelsens synpunkter nedan bedömer dock 
Länsstyrelsen att förslaget inte strider mot de intressen som Länsstyrelse har att bevaka enligt 
11 kap. 10 § PBL.L.  

1.2 Översiktligt sammanhang: Under programsamrådet påtalade Länsstyrelsen att den föreslagna 
utbyggnaden i Säbyholm inte har stöd i kommunens översiktsplan 2010 där området är utpekat 
som ”grönkil efter föreslagen tätortsutveckling”. Länsstyrelsen konstaterade att det i 
programmet saknades en översiktlig lämplighetsbedömning och att underlaget i programmet 
inte var tillräckligt för att bedöma hur förslaget förhåller sig till en lämplig 
bebyggelseutveckling i denna del av kommunen. Kommunen har sedan programmet färdigställt 
den fördjupade översiktsplanen för landsbygden, Landsbygdsplan FÖP 2016. I denna är 
Säbyholm utpekad som en landsbygdskärna för de sydvästra kommundelarna och ska innefatta 
bebyggelse och service samt fylla viktiga samhällsfunktioner för landsbygdsdelarna runt 
omkring (t ex förskola, grundskola, idrottsplats, samlingslokal, bostäder och icke störande 
verksamheter). Inte heller i FÖP:en gör dock kommunen någon översiktlig 
lämplighetsbedömning över föreslagen bebyggelseutveckling på landsbygden. 
Landsbygdskärnan Säbyholm har vidare inget stöd i RUFS 2050, i vilken området ingår i en 
utpekad grön värdekärna i en grön kil (Görvälnkilen) och även är ett utpekat så kallat tyst 
område. I RUFS:en har sådana strategiska landsbygdsnoder och serviceorter identifierats. 
Säbyholm utgör inte en av dessa. Planområdet är idag inte särskilt tillgängligt med avsaknad av 
bl a cykelvägar och låg turtäthet för kollektivtrafik. Trafikverket framhåller i sitt yttrande över 
planen att en exploatering med utökade byggrätter i det aktuella läget riskerar att medföra ökad 
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biltrafik och ökat bilberoende snarare än att, som kommunen anger i planbeskrivningen, bidra 
till ökat underlag för kollektivtrafikresande. För att uppnå det övergripande målet om en 
långsiktigt hållbar utveckling i regionen anser Länsstyrelsen att det är angeläget att begränsa 
bebyggelseutveckling i områden som inte ligger i goda kollektivtrafiklägen. Länsstyrelsen har 
svårt att se att det finns förutsättningar att skapa en god tillgänglighet med kollektivtrafik i 
området. 

1.3 Synpunkter kopplade till prövningsgrunder 10 kap. 11 § PBL 
Riksintresse för kulturmiljövård: Planförslaget berör område av riksintresse för 
kulturmiljövården, benämnt Låssa (AB 34). Riksintresseområdet utgörs av ett agrart präglat 
landskap som kan förmedla en äldre centralbygd med förhistoriska anor.  
Godset Säbyholms centrala delar mellan kyrkan och ekonomigården har sedan tidigt 1900-tal 
präglats av en större skolanläggning, ursprungligen Sunnerdahls hemskola, senare 
naturbruksskola. Denna bebyggelse, som har betydande kulturhistoriska egenvärden, ingår dock 
inte i riksintresseberättelsen och har därmed inte pekats ut som värdebärande uttryck för 
riksintresset. Planens utbyggnadsförslag berör i första hand denna kulturmiljö som är av lokalt 
intresse för kommunen. 
Länsstyrelsen hade i programskedet synpunkter på föreslagen bebyggelse i det öppna 
odlingslandskapet sydost om skolbebyggelsen, ett avgränsat landskapsrum invid Säbyholms 
tidigare ladugårdsbacke som utgör en entré till området. Utbyggnadsförslaget, som i det 
remitterade programmet tog i anspråk i princip hela detta gärde, har i samrådsförslaget minskats 
ner betydligt, varmed förslaget sammantaget förbättrats betydligt från riksintressesynpunkt. 
Husen längst fram får en våning för att följas av tvåvåningsbyggnader, vilket leder till en 
avtrappning.  
Upplevelsen av denna del av riksintresset bedöms alltså skadas men förståelsen av gärdet 
kommer i huvudsak kvarstå då största delen av de öppna ytorna inte bebyggs. Med tanke på 
detta och att det mycket större sammanhängande landskapet väster om kyrkan och upp mot 
Rösaring förblir oförändrat bedöms inte riksintresset påtagligt skadas. 
En fråga som dock tydligare bör redovisas är hur denna frontbebyggelse ansluts mot befintliga 
marknivåer. I det släta, svagt böljande landskapet kan en terrassering med skarpa slänter mot 
gärdet förstärka den negativa effekten på upplevelsen av landskapsbilden. 

1.4 Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och dagvattenhantering. Kommunen behöver, utöver 
berörd recipient, även beskriva påverkan på den närmaste vattenförekomsten nedströms som 
berörs av detaljplanen, och ange dess ekologiska och kemiska status samt MKN. Baserat på 
nuvarande underlag bedömer Länsstyrelsen att MKN för vatten inte äventyras av detaljplanens 
genomförande. Eftersom detaljplanen avses att genomföras med enskilt huvudmannaskap anser 
Länsstyrelsen att dagvattenhanteringens utformning och drift över tid behöver klargöras av 
kommunen och befästas i avtal. De åtgärder/anläggningar som behövs för dagvattenhanteringen 
behöver också säkerställas med planbestämmelser i plankartan så att krav kan ställas på enskild 
huvudman utifrån plankartan. 

1.5 Strandskydd: Det är i planhandlingarna otydligt om kommunens avsikt är att upphäva 
strandskyddet i detaljplanen eller om planerade åtgärder inom strandskyddat område ska prövas 
med strandskyddsdispens. Det finns ingen administrativ bestämmelse som upphäver 
strandskyddet inom planområdet men i planbeskrivningen anger kommunen ändå på vissa 
ställen att strandskyddet föreslås upphävas. Det är endast udden i södra delen av 
detaljplaneområdet som berörs av strandskydd. På udden planerar kommunen ett 
rekreationsområde med badplats och bryggor med båtplats för närområdet. Länsstyrelsen anser 
att det är lämpligt att strandskyddet ligger kvar inom planområdet då berörda områden utgör 
allmän plats (främst Natur) och vattenområde. Både udden och vattenområdet är 
allemansrättsligt tillgängliga och har höga naturvärden. Planområdet ingår också i riksintresset 
enligt 4 kap 1-2 §§ miljöbalken för Mälaren med öar och strandområden. Säbyholmsviken är 
dessutom ett utsett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO-område). Området har sålunda 
stor betydelse för strandskyddets syften. Länsstyrelsen bedömer vidare att det kan bli svårt att 
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tillämpa något av de särskilda skäl som krävs för att medge dispens för planerade åtgärder på 
udden. Kommunen anger i planbeskrivningen att marken historiskt har varit ianspråktagen och 
att bryggor och strand ska restaureras. För att kunna hävda att marken är ianspråktagen som 
särskilt skäl för dispens, måste marken dock ha varit kontinuerligt ianspråktagen av bryggor och 
sandstrand. Att anlägga en större småbåtsbrygga och en konstgjord sandstrand innebär vidare ett 
stort ingrepp i vatten- och strandmiljön med negativa konsekvenser för växt- och djurliv. 
Kommunen anger att anläggandet av bryggor och sandstrand kommer att öka de rekreativa 
värdena i området. Bryggor, båtplatser och strand kan emellertid vara faktorer som påverkar 
allemansrätten negativt då det kan bli konflikter mellan de som bor i området, som anser sig ha 
exklusiv rätt till bryggan/stranden, och det rörliga friluftslivet. En sådan konflikt är mer trolig 
om den allmänna platsen har enskilt huvudmannaskap och sköts av t ex en 
gemensamhetsanläggning bestående av fastighetsägare inom planområdet. 
Om behov av fler båtplatser inom kommunen är stort bör kommunen i första hand planera för 
att utöka de småbåtsbryggor som redan finns i kommunen.  

1.6 Risk med hänsyn till gasoltank och gasoltransporter: Ett mikrobryggeri för ölproduktion finns 
etablerat inom planområdet. Mikrobryggeriet har en gasoltank installerad i marken som fylls på 
via tankfordon två gånger per kvartal. Kommunen har inte gjort någon redogörelse för risker 
med hänsyn till gasoltanken i planbeskrivningen. En sådan redogörelse finns dock i 
miljökonsekvensbeskrivningen, och baseras på ett brandtekniskt utlåtande från Brandkonsulten. 
Kommunen behöver komplettera med en redovisning av var gasoltransporterna kommer att gå 
samt även göra en bedömning av risken med transporterna i relation till planerad bebyggelse 
och antalet påverkade människor.  

1.7 Geoteknik: Kommunen gör ingen bedömning av planförslagets lämplighet med avseende på 
geotekniska förutsättningar inom området. Kommunen antar att normal grundläggning kan 
användas, men planerar ändå för kompletterande grundundersökningar i samband med bygglov. 
Gällande skredrisken anger kommunen att inga upplagda fyllningsmassor finns i området och 
att de nya husens höjdsättning ska anpassas till befintliga marknivåer så att eventuell skredrisk 
elimineras. Vid bedömningen av markens lämplighet behöver kommunen också beakta att de 
geotekniska egenskaperna kan komma att ändras i ett framtida blötare och varmare klimat. 

1.8 Hantering av skyfall: Vid planering av ny bebyggelse behöver kommunen studera vad som 
händer med vattenflöden vid ett skyfall, dvs ett klimatanpassat 100-årsregn. En sådan analys 
saknas helt i planhandlingarna. Länsstyrelsen anser att kommunen till nästa skede behöver 
utreda hur området påverkas av ett 100-årsregn med klimatfaktor. De åtgärder som krävs för att 
hantera en eventuell översvämningsrisk ska regleras med planbestämmelser. 

1.9 Förorenad mark: I Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden, EBH-stödet, 
finns två objekt registrerade inom planområdet. Dessa har nämnts av kommunen i 
planhandlingarna. Det kan dock ha funnits andra miljöfarliga verksamheter på platsen som inte 
Länsstyrelsen har någon kännedom om. Enligt den utredning kommunen tagit fram år 2015, 
”Översiktlig miljöteknisk markundersökning på f.d. Lantbruksgymnasiet, Säbyholm” (COWI, 
2015-11-24), saknas det svenska riktvärden för DDT, DDD och DDE. Länsstyrelsen anser att 
denna provtagning behöver genomföras till nästa skede i planprocessen. En bedömning av 
markens lämplighet för planerat ändamål med hänsyn till provresultaten behöver också framgå i 
planbeskrivningen.  

1.10 Rådgivande synpunkter 
Kulturmiljövård: Skolanläggningen är en utpekad kulturmiljö i kommunens 
kulturmiljöprogram. Skolan uppfördes på 1910-talet och består av en för miljön omsorgsfullt 
anpassad bebyggelse i tidens nationalromantiska stil av arkitekterna Ivar Tengbom och Sigge 
Cronstedt. Länsstyrelsen konstaterar att byggnaderna håller hög klass från arkitekturhistorisk 
synvinkel. Med tanke på de enskilda husens höga värden ställer Länsstyrelsen sig frågande till 
att husen inte har rivningsskyddats i detaljplanen, som nu föreslås omfattas av endast 
varsamhetsbestämmelser. 
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1.11 Övriga frågor av betydelse för planens genomförbarhet 
Fornlämningar: Det så kallade ”Trädgårdskvarteret” är planerat mycket nära det gravfält som 
ligger i planens norra del, RAÄ Låssa 64:1. Då gravfältet inte avgränsats mer än okulärt kan det 
krävas kompletterande undersökning i form av avgränsande förundersökning i enlighet med 
Länsstyrelsens meddelande efter den arkeologiska utredningen, daterat 2014-10-29. Alternativt 
kan länsstyrelsen ställa krav på skyddsåtgärder i samband med byggskedet. Det kan exempelvis 
gälla krav på stängsling av gravfältet för att det inte ska komma till skada vid markåtgärder. 
Länsstyrelsen vill också påpeka att gravfältets utbredning inte justerats i MKB:n och att dess 
kartor vad gäller fornlämningsinformationen därför är inaktuell. En okulär kartering av 
gravfältet gjordes 2015 där en justering av ytan gjorts (den rätta ytan syns i plankartan). 

1.12 Huvudmannaskap: Kommunen har inte redovisat några särskilda skäl till varför planområdet 
ska ha enskilt huvudmannaskap. Enligt PBL är huvudregeln att kommunen ska vara huvudman 
för allmän plats. I planbeskrivningen ska det tydligt framgå vilka avvägningar som gjorts 
gällande huvudmannaskapet samt vad huvudmannaskapet innebär för dem som blir berörda. 
Om kommunen anser att allmänhetens tillträde till platsen är viktig bör kommunen planlägga 
med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen uppger att syftet med planläggningen är att 
möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet och att målsättningen är att skapa en 
nod i kommunen. Vidare planerar kommunen att anlägga både en ny badplats samt bryggor med 
båtplatser som ska vara tillgängliga för allmänheten. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till 
ovanstående att det är lämpligt med kommunalt huvudmannaskap inom planområdet. 

1.13 Formalia – planbeskrivning och planbestämmelser: Kommunen anger med planbestämmelse att 
en gemensamhetsanläggning ska vara huvudman för allmän plats. Någon sådan specificering 
om vem eller vilka som ska ha ansvaret går inte att göra enligt PBL. Kommunen kan endast 
ange om det ska vara kommunalt eller enskilt huvudmannaskap.  
Kommunen anger vidare med planbestämmelse att ”skötselplan skall upprättas för naturmarken 
inom området”. En sådan bestämmelse är inte en lämplig och har inget stöd i PBL. Kommunen 
kan dock bestämma hur de allmänna platserna inom planområdet ska användas och utformas. 
Flera planbestämmelser är utformade som ”skall så långt möjligt…” Dessa är olämpliga och 
uppfyller inte PBL:s tydlighetskrav. Prickad mark på plankartan behöver ses över.  
Under avsnittet ”Strandskyddsdispens” i planbeskrivningen uppger kommunen felaktigt att det 
finns kvartersmark på udden inom planområdet. Hela udden utgörs av allmän plats enligt 
planbestämmelserna. 

Kommentar 

1.1 Kommunen noterar synpunkterna och bemöter dem i kommentarerna under respektive punkt i 
yttrandet.  

1.2 Som Länsstyrelsen själva påpekar är Säbyholm utpekat som en landsbygdskärna i kommunens 
fördjupade översiktsplan för landsbygden. Detta utpekande utgör ett ställningstagande till att 
området är lämpligt för en utveckling i linje med det som föreslås i detaljplanen. Avseende 
kollektivtrafiken har utvecklingen varit positiv i området och turtätheten har ökat. 

1.3 Kommunen noterar synpunkterna. I granskningsförslaget till detaljplan har mötet med den 
öppna åkern i sydost förtydligats. 

1.4 Dagvattenhanteringen har förtydligats i detaljplanen och planbestämmelser som säkrar 
dagvattenhanteringen har införts. 

1.5 Kommunen har utvecklat sitt resonemang om strandskydd i planbeskrivningen. 
Huvudmannaskapet föreslås i granskningsförslaget vara kommunalt. 

1.6 Riskutredningen har uppdaterats och resultatet beskrivs i planbeskrivningen. 
Planbestämmelser har införts som syftar till att begränsa risker från verksamheter.  

1.7 En geoteknisk undersökning har gjorts och resultatet beskrivs i planbeskrivningen.  



57 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) - KS 15/0282-79 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) : 211013 Samrådsredogörelse Säbyholm nr 1505 WEBB

8(33) 

 
 

Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.), nr 1505  Samrådsredogörelse del 2 

1.8 En skyfallsutredning har gjorts och resultatet beskrivs i planbeskrivningen. 

1.9 En uppdaterad undersökning av markföroreningar har gjorts och resultatet har förts in i 
planhandlingarna. 

1.10 Ett rivningsskydd har införts som planbestämmelse. 

1.11 En varsamhetsbestämmelse avseende stängsling under byggtiden är införd. Illustrationer i 
planhandlingarna är uppdaterade. 

1.12 En motivering till det enskilda huvudmannaskapet har utvecklats i planbeskrivningen. 
Badplatsen föreslås i granskningshandling få kommunalt huvudmannaskap. 

1.13 Innehållet i planhandlingarna har setts över inför granskningen. 
 

2  Lantmäteriet  inkom 2018-12-11  
2.1 Lantmäteriet anser att grundkartan inte bör vara äldre än tre månader. Uppgifterna kan annars 

vara inaktuella.  
Det ska finnas två koordinater med koordinatkryss i öst-västlig riktning och två koordinater med 
koordinatkryss i nord-sydlig riktning. Finns det? 

2.2 Det är inte nödvändigt att med g signalera att den allmänna platsen ska ha enskilt 
huvudmannaskap. Det g som finns bland planbestämmelserna representerar många olika 
ändamål, vilket gör tolkningen av bestämmelsen svår. 

2.3 Vissa områden för allmän plats, tex L-GATA 3 i den västra delen på plankarta blad 1 och g - 
området mitt ute i naturmarken på plankarta 1, ser inte ut att kunna nås med bil för allmänheten 

2.4 Vad är ändamålet på de vita allmänplatsområdena med plusmark? 
2.5 För att genomföra detaljplanen fastighetsrättsligt ska en gemensamhetsanläggning bildas för den 

allmänna platsen. I anläggningslagen uppställs bl.a. krav på att gemensamhetsanläggningen ska 
vara av väsentlig betydelse för deltagande fastighet och att fördelarna av 
gemensamhetsanläggningen ska överväga kostnaderna och olägenheterna. Mot denna bakgrund 
kan det ifrågasättas om det är nödvändigt för fastigheterna inom planområdet att ha tillgång till 
de relativt stora arealer naturmark som detaljplanen anger.  

2.6 Redovisningen av exploateringsavtalet i planbeskrivningen uppfyller inte kraven i 4 kap. 33 § 
PBL. 

2.7 Genomförandet av W-områdena är alltför summariskt beskrivet i planbeskrivningen. 
Överhuvudtaget är det fastighetsrättsliga genomförandet alltför summariskt beskrivet. Det 
framgår t.ex. inte tydligt att ersättningsfrågor aktualiseras för de olika fastighetsrättsliga 
åtgärderna. 

2.8 Detaljplanen genomförs med enskilt huvudmannaskap vilket kräver särskilda skäl enligt 4 kap. 
7 § PBL. Någon redovisning av sådana särskilda skäl har Lantmäteriet inte kunnat återfinna i 
genomförandedelen av planbeskrivningen. 

2.9 En konsekvens av planen är att fastighetsägarna kommer att få betala för utförande och drift av 
anläggningarna som utgör allmän plats, var framgår det av planbeskrivningen? 

2.10 Med anledningar av de oklarheter som föreligger på plankartan och planbestämmelserna 
rörande g-områdena är det svårt att bedöma det fastighetsrättsliga genomförandet med avseende 
på vilka nyttigheter som kan komma att utgöra gemensamhetsanläggningar. 
 

Kommentar 

2.1 En ny grundkarta beställs och införs till granskningen. Koordinatkryss förs in.  
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2.2 Justeringar är gjorda i plankartan  

2.3 Justeringar är gjorda i plankartan 

2.4 De områden Lantmäteriet frågar om har ändamålet parkering och yta för miljöstugor. 

2.5 En tydligare motivering av nyttan med gemensamhetsanläggningen har införts i 
genomförandebeskrivningen. 

2.6 Exploateringsavtalet är omnämnt i handlingarna. 

2.7 De fastighetsrättsliga konsekvenserna har tydliggjorts i planhandlingarna. 
2.8 En motivering till det enskilda huvudmannaskapet har utvecklats i planbeskrivningen. 

2.9 De ekonomiska konsekvenserna är beskrivna och förtydligade i planen. 

2.10 Kommunen noterar synpunkten. 
 

3 Skogsstyrelsen   inkom 2019-01-03 
3.1 Skogsstyrelsen har inga synpunkter. 

Kommentar 

3.1 Kommunen noterar detta 

4 Trafikverket  inkom 2019-01-07 
4.1 Planområdet ligger inom gångavstånd till befintlig busshållplats men få avgångar och långa 

restider gör att kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen är låg i detta läge. Trafikverket ser 
därför att utökade byggrätter i på platsen riskerar medföra ökad biltrafik och ökat bilberoende 
snarare än att bidra till ökat underlag för kollektivtrafikresande. Trafikverket önskar därför en 
tydligare beskrivning av hur kommunen avser säkerställa att så många som möjligt inte väljer 
bilen som huvudfärdmedel vid pendling. 

4.2 I området är det mycket smala vägar, väg 902 är cirka 5-5,5 meter bred och väg 902,2 är cirka 
3,75 m. Planförslaget innebär ökad trafik. Det innebär att på vissa delar av väg 902 kan tyngre 
fordon inte mötas på vägen. Det innebär också en risk för oskyddade trafikanter som t ex ska gå 
på vägen för att komma till bussen, skolan eller för att vänta på buss på busshållplats. 
Detaljplanen behöver till granskningsskedet presentera lösningar som på ett gent och 
trafiksäkert sätt tillser att man som gående och cyklist kan ta sig till busshållplats från 
planområdet. 

4.3 Befintlig anslutning väg 902 och 902.2 har en busshållplats. När del av trafiken styrs ut via ny 
anslutning ”B”, ökar avståndet att gå för de oskyddade trafikanterna till busshållplatsen. 
Trafikverket anser att det behövs ytterligare gång/cykelkoppling till busshållplats samt översyn 
av busshållplatser. 

4.4 Busslinje 555 avses förlängas och vända vid Säbyholm. Det är troligt att busshållsplatser 
behöver ses över eller ändras, för att möta behov på fler resenärer. I planbeskrivningen står att 
ny hållplats ska studeras, vilket Trafikverket instämmer i behöver samrådas och presenteras. 

4.5 Planbeskrivningen, sidan 19, beskriver att en vägbreddning på 0,5 meter samt mötesplatser 
behövs. eventuella förändringar på det statliga vägnätet behöver samrådas och godkännas och i 
så fall prioriteras (både tids- och kostnadsmässigt) i Trafikverkets organisation. Det råder 
osäkerhet kring om och när detta är möjligt. Som underlag till dialog behövs utredningar över 
planerade åtgärder och konsekvenser på vägnätet. Ett eventuellt alternativ är att kommunen tar 
över väghållarskapet för vägarna och därmed kan vägutformningen. Dock kvarstår 
Trafikverkets bedömning om kulturvägsskydd. 
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4.6 Det framgår inte tydligt vad som avses göras inom/utom vägområdet. Bl a presenteras så 
kallade ”svackdiken” som lösning för hantering av dagvattnet. Trafikverket vill upplysa om att 
ändringar inom vägområdet inte får göras utan tillstånd enligt väglagen. Vidare får ingen 
negativ påverkan avseende dagvatten och skyfall ske på Trafikverkets anläggningar efter 
exploatering. 

4.7 Trafikverket kan acceptera föreslagen placering av ny anslutning till väg 902, under 
förutsättning att befintlig ”anslutning C” stängs samt att anslutningen justeras enligt 
principillustration. Det innebär att enskild väg C måste få utfartsförbud i detaljplanen samt 
tydliggöras i planbeskrivningen. 

Den nya lokalvägen är ritad med en väldigt snäv sväng alldeles direkt efter anslutningen till 
allmän väg. Det medför att fordon norrifrån som svänger in kommer att gena genom kurvan och 
det därigenom i praktiken inte blir en vinkelrät anslutning. Anslutningen bör därför dras om så 
att kurvan hamnar längre från allmän väg och att den nya vägen görs till primär och enskild väg 
norrifrån blir sekundär.  
 
Trafikverket rekommenderar även att kommunen samråder med Trafikverket om de 
anslutningar som finns till väg 902,2, om det finns behov av justering av dessa med tanke på 
utökad trafik. 

4.8 Trafikverket har i en översyn av vägsystemet i Upplands-Bro kommun utifrån ett statligt 
perspektiv sett möjlighet att ändra väghållarskapet för väg 902 och 902,2 till kommunalt. 
Kommunen har inte varit helt avvisande till väg 902 fram till Säbyholm, bl a med tanke på 
exploateringen i Säbyholm, men kommunen och Trafikverket har inte landat i någon 
överenskommelse som fört frågan framåt. Möjligheten kvarstår att återigen ta upp frågan om 
väghållarskap kopplat till denna detaljplan. 

4.9 Då kommunen eller annan aktör utför en åtgärd på eller i anslutning till Trafikverkets 
anläggning och det finns risk för påverkan på anläggningen behöver arbetet kontrolleras genom 
ett så kallat bevakningsärende. Genomförandet av åtgärden regleras först i ett föravtal om 
bevakning och därefter ett genomförandeavtal. Föravtal om bevakning tas fram mellan 
kommunen och Trafikverket före detaljplanens antagande. 

Kommentar 

4.1 Ett ställningstagande har förtydligats i planbeskrivningen.  

4.2 En lösning redovisas i plankarta och illustrationsplan 

4.3 En lösning redovisas i plankarta och illustrationsplan  

4.4 En lösning redovisas i plankarta och illustrationsplan  

4.5 De är endast de gator som omfattas av planen som avses. De statliga vägarna ingår inte i 
planområdet. 

4.6 De åtgärder som är föreslagna bedöms inte ha någon påverkan på Trafikverkets vägar. 

4.7 En ny utformning av anslutningen har studerats och samråtts med Trafikverket. 

4.8 Kommunen och Trafikverket har en pågående dialog kring väghållarskapet på de statliga 
vägar som går i kommunen. 

4.9 En diskussion om upprättande av föravtal är inledd. 
 

Kommunala nämnder  
5 Äldre- och omsorgsnämnden   inkom 2019-02-08 
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5.1 Det är av vikt att det förekommer täckning för mobiltelefoni och data i området om behov av 
insatser inom hemtjänst och/eller trygghetslarm finns eller uppstår hos de boende. 

5.2 Det måste säkerställas att vägarna till och från området underhålls även vid stora mängder snö 
eller dylikt. Brukare utav hemtjänst är beroende utav sina insatser och att de utförs 
oberoende väder. Brukare som är beroende utav färdtjänst måste kunna åka till och från 
området vid dåligt vägunderlag. 

5.3 De är positiva till att det byggs senior- eller trygghetsboende i kommunen och anser att 
Säbyholm kan vara ett lämpligt område för detta med sitt natur- och kulturnära läge. Senior- och 
trygghetsboenden kan både byggas i kommunal regi eller av privata aktörer och riktar sig till en 
äldre målgrupp som erbjuds trygghet och gemensamma lokaler för aktiviteter. Kollektivhus kan 
vara ett annat alternativ som passar den tilltänkta målgruppen. 

Kommentar 

5.1 Ett nytt fibernät är förberett i området 

5.2  Snöröjning inom området kommer att skötas av de boende i området. Snöröjningen av 
vägarna till området är Trafikverkets ansvar. 

5.3 Synpunkten noteras. 

6 Socialnämnden   inkom 2019-02-08 
6.1 Socialkontoret vill påpeka vikten utav kollektivtrafik i området. 
6.2 Det måste säkerställas att vägarna till och från området underhålls även vid stora mängder snö 

eller dylikt. Invånare med funktionshinder som är beroende utav färdtjänst för att åka till och 
från området, ska kunna ta sig till sin till exempel dagliga verksamhet även vid dåligt väder och 
dåligt vägunderlag. 

Kommentar 

6.1 En ökning av antalet boende i området stärker möjligheten att ordna goda 
kollektivtrafikförbindelser. 

6.2 Se kommentar 5.2  
 

7 Tekniska nämnden   inkom 2019-02-14 
7.1 Tekniska nämnden är positiv till föreslagna parkeringslösningar och har inga synpunkter 

eftersom de inte kommer att ligga på kommunal mark. 

7.2 Förslag på nya busshållplatser inom planområdet måste samråda med trafikförvaltningen (SLL) 
och bussentreprenören. 

7.3 Avfallsenheten önskar vara delaktiga under planprocessen för att säkerställa en väl fungerande 
avfallshantering, både ur arbetsmiljösynpunkt och utifrån framkomlighetskrav för 
hämtningsfordon och hämtningspersonal. 

7.4 Tekniska nämnden är positiva till att avfallshanter ing och sopseparering sker på 
gemensamma uppsamlingsplatser, med staket runt kärlen som utformas lika fasader i 
området. 

7.5 Tekniska nämnden har inga synpunkter på vatten- och avloppslösningar eftersom detaljplanen 
inte ingår i verksamhetsområdet för vatten- och avlopp. De är postiva till förslaget om 
dagvattenhantering. 

7.6 Tekniska nämnden ställer sig positiva till föreslagna park- och grönytor i planförslaget där 
områdets olika kvalitéer tas tillvara, såsom parkens och trädgårdens stora antal kulturväxter, 
exotiska träd och svenska lövträd samt den biologiska mångfalden. 
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Kommentar 

7.1 Synpunkten noteras 

7.2 Se kommentarer 4.2 - 4.4  

7.3 Inför antagande/genomförande kommer en fördjupad diskussion tas med avfallsavdelningen.  

7.4 Synpunkten noteras 

7.5 Området kommer att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. 

7.6 Synpunkten noteras 
 

8 Bygg- och miljönämnden   inkom 2019-04-03 
8.1 Bygglovsavdelningen har granskat detaljplanen med fokus på de aspekter som kan komma att 

försvåra en tydlig och rättssäker bygglovsbedömning. Exploateringsgraden bedöms som rimlig 
med en viss påverkan på landskapsbilden. Påverkan bedöms dock inte skada det riksintresse 
som finns för Låssa-området.  

8.2 Bygglovsavdelningen bedömer att det är otydligt att parkdelarna i planen inte ska bestämmas 
som park. Allt är nu benämnt natur vilket kan vara missvisande vad gäller skötsel under längre 
tid. De delar som utgörs av park bör vara bestämda som park i detaljplanen för att säkerställa 
användningen och skötsel på lång sikt.  

8.3 Bestämmelse B1 för samlingslokal kan vara otydlig och bör förtydligas med ett syfte gällande 
samlingslokal då detta omfattar ett flertal användningsområden. Ska den användas som 
samlingslokal för specifik verksamhet som gemensamhetslokal så bör detta förtydligas. Även 
användningen kontor bör begränsas då det också som samlingslokal är ett begrepp som kan 
tillåta väldigt många olika verksamheter. Till exempel hotell. Planavdelningen kan lägga till 
”icke hotell” i bestämmelsen.  

8.4 E1 bör ha en användningsbestämmelse som förtydligar och även en tillåten byggnadshöjd.  

8.5 Det förekommer flertalet gemensamma byggrätter i plankartan. Detta blir ofta problematiskt för 
bygglovshandläggningen på lång sikt då grannar kan förbruka gemensam byggrätt. Det bör 
förtydligas hur många huvudbyggnader som får finnas per tomt eller fastighet och att de om 
möjligt ges var sin del av byggrätt.  

8.6 Möjligheten till att bygga parkering till bostadshusen begränsas av prickad mark. Det bör anges 
var på plankartan som boende kan parkera. Bygglovsavdelningen ställer sig frågande till om de 
boende ska anlägga sina parkeringsytor mellan byggnaderna eller i garage mellan byggnaderna. 

8.7 Tillåten byggnadshöjd på miljöbyggnad saknas.  

8.8 Takvatten är dagvatten om takvatten inte ska föras direkt till dränering. Formulera om 
bestämmelsen gällande detta. Dagvatten ska tas omhand lokalt i infiltration.  

8.9 Lokalgator går genom prickad mark vilket skapar otydlighet. Ska det vara lokalgata så ska den 
inte täckas av kvartersmark.  

8.10 Det anges fel beteckning på bestämmelsen för största taklutning.  

8.11 Bygglovsavdelningen bedömer att det finns skäl att utreda om de så kallade attefallsreglerna ska 
kunna tillämpas. När kommunen inte är huvudman för allmän plats innebär det en friare 
placering av attefallsåtgärder. Detta bör utredas och klargöras i planen för att undvika framtida 
missförstånd om reglerna ska gälla för detta område eller inte.  

8.12 Solceller kan bli populärt i detta område och bygglovsavdelningen bedömer att det är svårt att 
hantera frågan inom områden som anger takmaterial, till hur och var man kan sätta upp 
solcellspaneler.  
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8.13 Våningsantal ska förslagsvis vara I-II. Det står i samrådskartan I-III men utan att någon byggrätt 
har bestämmelsen III.  

8.14 Inget byggnadssätt är angivet i detaljplanen. Detta leder till att en bananformad byggrätt kan 
bebyggas med en bananformad byggnad och stänga passage till kvartersmark och andra 
byggrätter. Detta kan förtydligas med byggrätt avsedd för friliggande enbostadshus eller 
enbostadshus i radhus/kedjehus.  

8.15 Begreppet varsamhet är otydligt då all bebyggelsemiljö och alla byggnader har ett 
varsamhetskrav enligt plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelser gällande förvanskningsförbud 
ska anges som förvanskningsförbud och kan då kopplas till rätt lagparagraf i PBL. Om 
kommunen ska ge förutsättningar för allmänhet, fastighetsägare och Bygg- och miljönämnd att 
skydda bebyggelse så ska detta ske med förvanskningsförbud i detaljplan.  

8.16 Icke störande verksamheter inom området bör förtydligas. Vilka former av verksamhet kan 
tillåtas?  

8.17 Bygglovsavdelningen gör bedömningen att det är viktigt att exploatören har utrett 
brandvattenfrågan och fått lösning godkänd av Attunda Brandkår innan detaljplanen antas. 

8.18 Det saknas angiven våning och byggnadshöjd för byggrätten skola- och kontor. 

8.19 Bygglovsavdelningen bedömer att cirkeln för marklovsplikt för trädfällning bör förtydligas i 
bestämmelserna. 

8.20 Miljöavdelningen har tagit del av Länsstyrelsen Stockholms samrådsyttrande daterat 2019-02-
25, dnr 402-50949-2018. Länsstyrelsen har formulerade synpunkter kring bland annat 
miljökvalitetsnormer för vatten, strandskyddsområde, risk med hänsyn till gasolhantering, 
geoteknik, skyfall och förorenad mark som miljöavdelningen ställer sig bakom.  

8.21 Detaljplanen bör säkerställa möjligheten att installera solceller. 
 

Kommentar 

8.1 Synpunkten noteras  

8.2 Användningsbestämmelserna är ändrade och Park är infört. 

8.3 Planavdelningen delar inte oron kring att det är ett problem att användningsbestämmelsen 
ger olika möjligheter. Det viktigaste är att byggnaden inte förvanskas och detta regleras med 
andra bestämmelser. 

8.4 Bestämmelsen har förtydligats 

8.5 En formulering kring detta har förts in i plankartan med syfte att reglera så att detta problem 
inte ska uppstå. 

8.6 Meningen är att styra parkeringen till vissa angivna platser. Det är inte lämpligt att ordna 
parkering vid de enskilda bostäderna. 

8.7 För hela området gäller att ny bebyggelse ska inpassa sig i kulturmiljön. En tillåten 
byggnadshöjd bör gå att ta ställning till utan att den exakt anges i plankartan. 

8.8 Bestämmelserna har uppdaterats utifrån BMN:s synpunkter 

8.9 Ett förtydligande kring detta har införts i planen med z-bestämmelse. 

8.10 Symbolen för taklutning är ändrad 

8.11 Förtydliganden kring Attefallsregler är införda i planen. 

8.12 Förtydliganden kring solceller är införda i planen 

8.13 Symbolen i teckenförklaringen är ändrad. 



57 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) - KS 15/0282-79 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) : 211013 Samrådsredogörelse Säbyholm nr 1505 WEBB

14(33) 

 
 

Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.), nr 1505  Samrådsredogörelse del 2 

8.14 De formuleringar som förts in angående av utnyttjande av byggrätt, i kombination med 
gestaltningsprogrammet, bör räcka för att åtgärda det påpekade problemet. 

8.15 Skyddsbestämmelser har införts i plankartan. 

8.16 Bestämmelser kopplade till buller finns i plankartan. En bestämmelse kopplad till risk från 
gasolhantering har lagts till. 

8.17 I samband med att kommunalt vatten- och avlopp dras ut bör frågan kunna lösas. 

8.18 Våningsantalet ses inte som avgörande för denna byggrätt. Byggnadshöjden är styrd i planen. 
8.19 Utseendet har förtydligats. 

8.20 Synpunkten noteras. (Se kommentarer till Länsstyrelsen yttrande) 

8.21 Se kommentar 8.12 
 

Övriga remissinstanser 
9 Skanova   inkom 2018-12-12 
9.1 Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för 

att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Skanova vill 
att denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 

9.2 Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

9.1 Det framgår av planbeskrivningen att ett fast nät finns. 

9.2 Synpunkten noteras  
 

10 Vattenfall   inkom 2018-12-11 
10.1 Vattenfall har ingen elnätanläggning inom planområdet eller närområdet och har därför inga 

synpunkter. 
Kommentar 

10.1 Synpunkten noteras  
 

11 Svenska kraftnät   inkom 2018-12-20 
11.1 Svenska kraftnät har svarat på remiss gällande Säbyholm 2014-09-11. Utöver tidigare remissvar 

har de inga synpunkter på förslaget. De vill inte delta i det fortsatta remissförfarandet om inte 
planområdet skulle förändras. 

Kommentar 

11.1 Synpunkten noteras  
 

12 Brandkåren Attunda   inkom 2018-12-20 
12.1 Inom planområdet finns ett befintligt bryggeri med en nedgrävd gasolcistern. Brandkåren 

Attundas bedömning är att skyddet som beskrivs i utlåtandet från Brandkonsultern AB är 
otillräckligt.  

Syftet med skyddsavstånd mellan tankfordonets anslutningspunkt och byggnad är att minska 
konsekvenserna vid olycka i samband med lossning från tankbil. I det fallet är cisternens volym 
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och att den är nedgrävd av relativt mindre betydelse.  
Brandkåren Attundas bedömning att leverans av gasol två gånger per kvartal är en generellt 
normal frekvens och inte att betrakta som låg. 

Osäkerheten i om skyddet genom utformningen kan anses vara tillräckligt innebär att 
bryggeriverksamheten i framtiden kan komma att krävas på åtgärder enligt lag om brandfarliga 
och explosiva varor vid tillsyn av cisternen, beroende av vilken enskild bedömning som görs i 
det ärendet. Detta trots att förändringen av riskbilden varit utanför bryggeriverksamhetens 
rådighet. 

Sett till ovanstående bedömer Brandkåren Attunda att avskiljning EI 60 mellan tankfordonets 
anslutningspunkt och bebyggelsen bör säkerställas i detaljplanen. Förslaget är i enlighet med 
allmänt råd i SÄIFS 2000:4 där det anges att skyddsavståndet kan minskas till hälften genom 
sådan avskiljning. 

12.2 I planområdet finns begränsningar i möjligheterna till att utrymma med hjälp av 
räddningstjänstens medverkan. Detta eftersom att insatstiden överstiger 10 minuter från den 
närmsta brandstationen med höjdfordon. Insatstiden understiger dock 20 minuter från den 
närmsta brandstationen med bärbar utskjutsstege, vilket enligt Boverkets byggregler kap. 5:323 
medger viss möjlighet till utrymning med hjälp av räddningstjänsten. BA anser att dessa 
begränsningar ska beskrivas i planen. 

12.3 Planhandlingarna beskriver inte hur brandvattenförsörjningen kommer att tillgodoses. 
Brandvattenförsörjningen kan alltid utgöras med så kallat konventionellt system som utgörs av 
brandposter. Detta under förutsättning att tillräckligt tryck och flöde kan åstadkommas. För 
bostadshus med högst fyra våningar (ej radhus) kan brandvattenförsörjningen under vissa 
förutsättningar även tillgodoses med så kallat alternativt system. Detta bygger på att brandvatten 
hämtas med räddningstjänstens tankbilar från brandposter i närheten. Tillämpning och 
utformning av alternativt system ska ske i samråd med Brandkåren Attunda 

Kommentar 

12.1 En riskutredning har gjorts och planbestämmelser har förts in. 

12.2 Bedömningen om lämpligheten avseende utrymningsmöjligheten görs i bygglovsskedet. Risken 
är att man annars skriver in bestämmelser som blir inaktuella. 

12.3 Frågan utreds i samband med projekteringen av anslutning till kommunalt VA. 
 

13 Swedavia Swedish Airports   inkom 2018-12-21 
13.1 Swedavia har inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar 

13.1  Synpunkten noteras 
  

14 E.ON Energidistribution  inkom 2019-01-03 
14.1 E.ON behöver förstärka upp och bygga ut elnätet i området, två nya nätstationer önskas placeras 

enligt bifogad karta. Samråd kring nätstations placeringarna och övrig hantering av 
elförsörjningen i området kan göras med kontaktperson på E.ON. 

Kommentar 

14.1 En anpassning av elnätet har skett sedan planen var utställd på samråd. 
  

15 E.ON Energilösningar   inkom 2019-01-07 
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15.1 E.ON har idag inga fjärrvärmeledningar inom aktuellt område. De ser positivt på att vara en 
partner inom planområdet och hjälper gärna till med lösningar för nyexploateringens 
energiförsörjning. 

Kommentar 

15.1 Den lösning på uppvärmning som är redovisad av exploatören är frånluftsvärmepumpar.  
 

16 Stockholms läns landsting (Region Stockholm)  inkom 2019-01-07 
16.1 I RUFS 2050 anges planområdet som en del av den gröna värdekärnan inom Görvälnkilen. 

RUFT 2050 innehåller förhållningssätt som ett stöd för planeringen i länet. Förhållningssätten 
till grönkil, grön värdekärna samt jordbruksmark bör användas i den fortsatta planeringen av 
planområdet. Region Stockholm vill påtala vikten av att utreda förslagets påverkan på 
Görvälnkilen och inkludera detta i miljökonsekvensbeskrivningen. 

16.2 Inom gröna kilar och gröna värdekärnor är det viktigt att bevara och stärka deras ekologiska 
funktioner och värden. Detta gäller särskilt i äldre barrskogsmiljöer. För vilka länet har ett 
särskilt nationellt ansvar. Det är också av stor vikt att långsiktigt bevara den högvärdiga 
jordbruksmark som finns. Exploatering av jordbruksmark klass 3-5 bör undvikas i möjligaste 
mån. 

16.3 En del av bebyggelsen planeras tillkomma på befintlig bollplan. En kompletterande bollplan bör 
därför anläggas på annat ställe inom området för att säkerställa tillgången till 
spontanidrottsplats. 

16.4 Region Stockholm önskar en beskrivning av förutsättningarna för kollektivtrafik i området, tex 
vilka vägar som är lämpliga att trafikera samt var busshållplatser, mötesplatser samt vändplatser 
är möjliga. För att möjliggöra attraktiv busstrafik krävs att infrastrukturen är anpassad enligt 
trafikförvaltningens riktlinjer RiBuss. Förslaget skulle vinna på att kompletteras med 
beskrivningen av hur tillgängligheten med cykel förbättras. 

16.5 Planområdet ligger inom gångavstånd till befintlig busshållplats men få avgångar och långa 
restider till följd av det perifera läget gör att kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen är låg i 
detta läge. Region Stockholm ser med anledning av detta att utökade byggrätter i det aktuella 
läget riskerar medföra ökad biltrafik och ökat bilberoende snarare än att bidra till ökat underlag 
för kollektivtrafikresande. Region Stockholm önskar mot bakgrund av detta en tydligare 
beskrivning av hur kommunen avser säkerställa att så många som möjligt inte väljer bilen som 
huvudfärdrnedel vid pendling. 

16.6 I planbeskrivningen står att läge för hållplatser ska studeras. Det är viktigt att gång- och 
cykelvägar till hållplatser utformas säkra, trygga, gena, attraktiva och tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning. Det är även viktigt att det finns möjlighet till säker och väderskyddad 
cykelparkering vid busshållplatserna. Region Stockholm är gärna med och diskuterar frågor 
kring kollektivtrafikförsörjnigen i ett tidigt skede. 

16.7 Det är även viktigt att eventuella störningar från busstrafik beaktas. Oftast maximalnivåerna 
som genererar klagomål. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att framförallt lågfrekvent 
buller vid tomgångskörning och start upplevs som störande. Dessa problem kan t.ex. uppkomma 
vid korsningar och busshållplatser. För de bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss 
ska utformning av byggnader ske så att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller 
inomhus för lågfrekvent buller uppfyllas i sovrum. 

Kommentar 

16.1 Den bedömning som görs i MKB är att påverkan på Görvälnkilen är försumbar. 

16.2 Den mark som föreslås för bebyggelse har idag inget värde som jordbruksmark. Den del av 
planområdet som idag brukas kommer till största del att sparas från bebyggelse. 
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16.3 En alternativ placering av bollplan är införd. 

16.4 Möjligheterna för buss visas i illustrationsplanen 

16.5 Se kommentar 4.1 

16.6 Synpunkten noteras 

16.7 Busshållplatsen ligger så långt från föreslagen bebyggelse att bedömnibng är att detta inte 
ska utgöra något framtida problem. 
 

17 Norrvatten inkom 2019-01-11 
17.1 Norrvatten framför följande synpunkter. Planområdet ligger utan vattenskyddsområdet för östra 

Mälaren. Den dominerande riktningen är på vattenströmmen är från Mälaren-Prästfjärden till 
Mälaren-Görväln vilket innebär att en påverkan på Mälaren-Prästfjärden kan ge en påverkan på 
Mälaren-Görväln.  
Skötsel och trafik av båtar kan ge en föroreningsbelastning och grumling. 

17.2 Länsvatten från schakter får inte pumpas direkt till vattendragen. Vid markbearbetning och 
ytliga schakter behöver arbetet planeras så att avrinnande regnvatten inte direkt tillrecipienterna. 

17.3 Vid arbeten i vattenområde måste arbetet planeras och skyddsåtgärder vidtas för att minska 
grumling. 

17.4 I samrådshandlingen beskrivs att dagvatten ska ledas till Kalmarviken och till Säbyholmsviken. 
Norrvatten påpekar att Mälaren-Prästfjärden har dålig status med avseende på Tributyltenn men 
att detta inte har bedömts i dagvattenutredningen. 

17.5 Norrvatten påpekar att dagvattenutredning även bör ta hänsyn till eventuell påverkan på 
grundvattenförekomsten Uppsalaåsen-Toresta. 

17.6 Utöver dagvattenhanteringen menar man att byggmaterial bör väljas som ger en liten 
föroreningsbelastning. 

Kommentar 

17.1 Bedömningen är att tillkommande småbåtshamn inte utgör någon fara för vattenkvalitén. 
Regler kopplade till detta styrs inte i detaljplanen. 

17.2 Vattenhantering i byggskedet bevakas i kommande avtal och i bygglovsskedet. 

17.3 Tillstånd för arbete i vatten söks separat. 
17.4 Bedömningen i dagvattenutredningen är att dagvattnet inte kommer att äventyra 

vattenförekomsternas status. 

17.5 Synpunkten noteras. Se kommentar 17.4  

17.6 De materialval som föreslås ska vara anpassade till befintlig kulturmiljö. Trä och tegel är 
önskvärt men kan inte helt styras i detaljplanen. 

 
 Fastighetsägare 
18 Fastighetsägare 1   inkom 2018-12-20 
[Fastighetsbeteckning]   

18.1 Personen motsätter sig att befintlig utfart C stängs eftersom de använder den för skog, viltbruk 
och lantbruksdrift. Utfarterna A och B ger längre och krångligare transportväg för de stora 
maskinerna för att åka till skog och åker söder om Smidö/Lindormsnäsvägen. Den befintliga 
utfarten gör det möjligt att direkt korsa den allmänna vägen. Med det nya förslaget måste de 
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köra på den allmänna vägen.  
Om utfarten tas bort ska en värdering göras för att se vilka merkostnader som uppstår och 
ersättning för detta ska utgå. Utfarten måste vara anpassad efter maskiner med totalbredd på 4,5 
meter om de ska kunna odla och hålla landskapet öppet till förmån för allmänheten och en 
levande landsbygd. 

Kommentar 

18.1 Utfarten föreslås vara stängd för allmän trafik men kvar för jordbruksmaskiner. Detta 
föreslås lösas med att en bom sätts upp.  

 
 
Privatpersoner och övriga 
19 Privatpersoner 1 och 2    inkom 2019-01-03 
19.1 De anser att nybyggnationen på fotbollsplanen/gräsplanen skulle konkurrera ut annan värdefull 

aktivitet. Gräsplanen har funnits sedan Magna Sunnderdahls Hemskolors tid. Både då och nu 
användes den för idrott, spel och lekar samt som samlingsplats för elever och boende i området. 
 
Gräsplanen fungerar som ett socialt nav där grannar träffas och umgås. Tillsammans med Låssa 
kyrka är det gräsplanen som skapar bykänslan genom sina sociala funktioner. Denna kontaktyta 
ger boende möjlighet till gemensamma aktiviteter som stärker gemenskapen. Gräsplanen kan 
stärka områdets attraktionskraft både för byggbolag och kommunen. Med tanke på framtida 
skolverksamhet som lär planeras här vore det oklokt att frånta barnen och skoleleverna en 
naturlig plats för gymnastiklektioner, friskvård, sport- och fritidsaktiviteter. 

Gräsplanen tillhör den ursprungliga miljön i lika hög grad som husen och fruktlundarna och bör 
därför bevaras precis som de. 

Kommentar 

19.1 Fotbollsplanen föreslås ersättas på åkern i den sydöstra delen av området.  
 
 

20 Privatperson 3   inkom 2019-01-04 
20.1 Personen sökte sig till området på grund av dess natursköna och kulturella omgivning. Personen 

visste att det skulle byggas i området men hade nog inte förstått vidden av den nya detaljplanen, 
vilket klargjordes på informationsmötet före jul. 
 
Önskan är att området som är inom ”ringvägen” i området (Magna Sunnerdahls väg) lämnas 
orört. Detta gäller fotbollsplanen och området runt omkring (där dagis ligger), äppellunden och 
den lilla parken samt äppellunden som nu är inhägnad på andra sidan kullen  
 
Personen anser att grönområdena behövs om området ska växa. Det behövs lekplatser för 
barnen och områden för umgänge och gemensamma aktiviteter. Om dessa områden förstörs 
försvinner själen, hjärtat och charmen i området. 

20.2 Personen vill inte att ett stort hus byggs på baksidan av området mot huset ”Haga”. Att klämma 
in ett nybyggt hus emellan Haga, Boda och Lillstugan kommer ge ett inklämt och malplacerat 
intryck. Personen tror inte heller att de som är bosatt i Haga köpte och bosatte sig där för att få 
ett stort nytt hus in på knuten. 

20.3 Personen menar att många fler i området håller med i sak, men är dock rädd att många inte 
känner att deras åsikt spelar någon roll, att kommunen ändå kommer göra som de vill. 
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Kommentar 

20.1 De grönytor som tas i anspråk för bebyggelse kommer att ersättas på annan plats. (Se 
kommentar 19.1) 

20.2 En justering av läget på den nya bebyggelsen vid Haga-Boda har gjorts. 

20.3 Alla synpunkter som kommer in under planprocessen beaktas. 
 

21 Privatperson 4   inkom 2019-01-04 
21.1 Oavsett vad det blir för verksamhet eller boendeform i Huvudbyggnaden önskar personen att 

eventuella parkeringsplatser för Huvudbyggnaden läggs på dess framsida. Som boende bakom 
huvudbyggnaden är denne redan störd av den trafik samt boende som står parkerade där. Ljudet 
från bildörrar, motorer som startar och bilar som kör i väg påverkar redan trivseln negativt. 
Personen har markerat på en karta var parkeringar inte bör finnas, var parkering är lämpligt 
samt en väg bakom huvudbyggnaden som bör göras om och bli promenadväg för att få bättre 
trivsel i området. 

Kommentar 

21.1 Ambitionen i planen är att parkeringsplatser ska ha så liten påverkan som möjligt på befintlig 
och tillkommande bebyggelse. Huvuddelen av parkeringen vid huvudbyggnaden är tänkt på 
dess framsida.  
 

22 Privatperson 5   inkom 2019-01-04 
22.1 Området kring Boda/Haga/Vika/Lillstugan och Stugan är ett av tre tydliga äldre 

strukturområden inom planområdet. Området har förblivit orört utan tillkommande bebyggelse 
sedan byggnadsåren 1910-1915. Detta är unikt för området i stort. Personen hänvisar till delar 
av detaljplaneprogrammet och att det särskilt har angivits vikten av att placera ny bebyggelse så 
att viktiga samband och siktlinjer inte bryts. Det bör tas hänsyn till detta vid uppförande av 
Parkvilla i denna norra del. En parkvilla i denna äldre miljö bör infogas varsamt och uppföras 
som ett enplanshus för en familj, inspirerad av Boda. Byggnaden bör kunna vara något högre, 
1,5 eller 2 plan i mitten, likt Boda. Byggnaden bör vara gediget byggd i stil med de övriga 
nationalromantiska byggnaderna. Byggnadens bottenplatta bör vara betydligt mindre än 
förslaget och mindre än Boda och Haga för att smälta in i miljön och tydligt underordna sig den 
äldre bebyggelsen. Byggnaden bör förskjutas mot sydost på den upphöjda mark där parkvillan 
är planerad, för att inte störa parkkaraktären, fruktallén och skogen vid promenadstråket. Tak 
och takvinklar bör harmonisera med Boda och Haga. 

22.2 Personen föreslår att parkering för parkvillan samlas med befintlig parkeringsyta vid Boda. 
Möjligen kan parkeringen utökas med 1-2 platser. Alternativt föreslår personen att parkering 
sker sydost om parkvillan intill bostaden, som det föreslås i gestaltningsprogrammet. 

22.3 Hagas grusade väg bör inte belastas med mer trafik ur underhållssynpunkt då den 
karaktärsskapande grusade vägen genom fruktallén är tänkt att bevaras. Att anlägga en utfart 
mot Hagas östra gavel bedöms inte vara en lämplig placering varken ur säkerhetsperspektiv för 
gående på stigen eller estetiskt för områdets karaktär. En sådan utfart påverkar också Hagas 
gemensamma uteplats i söder då utfarten planeras i höjd med denna. Parkvillans in- och utfart 
bör flyttas sydost om nybygget med infart via Bodas infart. 

22.4 Det torde vara av nationellt historiskt, kulturellt och arkitektoniskt intresse att bevara området 
för eftervärlden. Området kring Boda/Haga/Vika/Lillstugan och Stugan borde ha samma 
fredade status som områdena kring Låssa kyrka och gamla skolbyggnaden 

Kommentar 

22.1 Bedömningen är att föreslagen tillkommande bebyggelse har anpassats till befintliga hus. 
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22.2 Strävan är att tillkommande parkeringsplatser inte ska göras för stora och att de ska smälta in 
på ett naturligt sätt i omgivningarna. 

22.3 Placeringen av utfarten har flyttats. 

22.4 Befintlig bebyggelse kommer att skyddas med rivningsförbud. Tillkommande bebyggelse ska 
anpassas till befintlig kulturmiljö. 
 

23 Privatpersoner 6 och 7  inkom 2019-01-05 
23.1 De anser att det är för mycket bostäder som planeras eftersom området är utpekat som 

riksintresse för kulturmiljön och med tanke på den historiska miljön. De invänder mot hur 
bostäderna är placerade. Hus i rader är inte förenligt med den historiska miljön. Det hade varit 
lämpligare att planera in ett antal hus av samma karaktär som redan finns där.  

Av 2 kap. 6§ PBL framgår att vid planläggning ska bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde skyddas. Ändringar och tillägg ska göras 
varsamt så befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. De tycker att planen bryter mot 
det mesta av detta. Hela områdets karaktär förändras, stora grönytor försvinner också,bl.a 
fotbollsplanen i områdets mitt. Enligt kommunens kulturmiljöprogram bör ny bebyggelse 
placeras och anpassas till befintlig helhetsmiljö vad gäller placering. Då byggnaderna i planen 
dels är för många och ligger tillsammans i grupper eller på rad, förändras områdets karaktär och 
landskapsbild avsevärt. 

23.2 I en tjänsteskrivelse 2013 (BYGG,2013.266) gjorde Bygg- och miljöavdelningen bedömningen 
att det inte är rimligt med en förtätning i kulturhistoriskt värdefulla områden som Säbyholm 
utgörs av. Tjänsteskrivelsen citeras: ”förtätningen av nya bostadshus uppställda som radby 
skulle påverka hur vi människor upplever kulturlandskapet vilket därmed skulle strida mot det 
allmänna riksintresset. De upplever det märkligt att avdelningen verkar resonera annorlunda nu. 

23.3 De menar att det inte är förenligt med bestämmelser att bebygga åkern. Åkermarken är 
klassificerad till 4 av 5 (de har sett graderingar både på 4 och 5 i olika handlingar). Åkern har 
brukats fram till för något år sedan och därefter använts som slåtteräng. De ifrågasätter om det 
är ett väsentligt samhällsintresse enligt 3 kap 4 § Miljöbalken att bygga hus där. De menar att 
det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark bör väga tyngre. 

23.4 De hänvisar till 3 kap 4 § Miljöbalken. De menar att det öppna odlingslandskapet som ett 
uttryck konstituerar riksintresset för kulturmiljövården. Placering av hus på åkern innebär att 
avläsbarheten av kulturlandskapet påverkas negativt ur riksintressesynpunkt. Upplands-Bro 
kommun hänvisar i FÖP 2016 till att areella näringar ska prioriteras för att fortleva och 
utvecklas. De menar att denna åker är användbar för de näringar som finns i närheten och att det 
bör prioriteras. De skriver att riksintressen ska hävdas i den kommunala planeringen och andra 
beslut om markanvändning. Då bör inte landskapsbilden förändras i ytterkant. 

23.5 I åkerkanten är en ny väg placerad. De anser att denna placering är olämplig med tanke på 
risken för olyckor i den skarpa kurvan. Det finns redan två utfarter där olycksrisken är hög. I 
Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse från 2013 uppges att det är olämpligt att planera 
fler in/utfarter till den allmänna vägen. 

23.6 De menar att det också finns mycket att tillägga om högre trafikintensitet, luft, buller med mera. 
Det finns också mer att tillägga om den tilltänkta badplatsen i Säbyholmsviken och vad det kan 
medföra ur miljösynpunkt. 

Kommentar 

23.1 Bedömningen är att föreslagen tillkommande bebyggelse har anpassats till befintliga hus. 
Riksintresset för kulturmiljö omfattar inte bebyggelsen den tidigare skolbebyggelsen. 

23.2 Anpassningar har gjort med hänsyn taget till riksintresset för kulturmiljö.  



57 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) - KS 15/0282-79 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) : 211013 Samrådsredogörelse Säbyholm nr 1505 WEBB

21(33) 

 
 

Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.), nr 1505  Samrådsredogörelse del 2 

23.3 Åkern kommer till största delen att lämnas obebyggd. 

23.4 Se kommentar 23.2 

23.5 En trafikutredning har gjorts där bedömningen är att föreslagen väganslutning är trafiksäker.  

23.6 Synpunkten noteras 
 

24 Privatperson 8 m.fl  inkom 2019-01-05 
24.1 De uppskattar att planförslaget har tagit fasta på Länsstyrelsens synpunkt vad gäller 

bebyggelsens omfattning på inägan i sydost. Skoga och Birka utgör ytterkanten av parkmiljön 
och kommer att gränsa till den nya bebyggelsen "Lantliv". För att bättre bevara Birkas och 
Skogas solitära karaktär bör den nya bebyggelsen placeras något längre sydost än i förslaget., 
gärna längs med den nya vägen. På så vis lämnas fria siktlinjer både till och från Rösaringvägen 
och inägan, samt de från Birka och Skoga mot inägan och Mälaren. Kulturmiljöutredningen 
(20140407) lyfter fram att nytillkommen bebyggelse inte bör begränsa möjligheten att förstå 
den äldre bebyggelsen.  

24.2 De hänvisar till detaljplaneprogrammets mål om bevarande av tydlig entré till Rösaring och 
Låssa kyrrka genom att hålla den sydöstra delen nästan fri från bebyggelsen. Att den föreslagna 
bebyggelsen enligt programmet skulle underordna sig de äldre elevhemmen samt att fria 
utblickar från elevhemmen skulle tillvaratas. Hänsyn skulle tas till siktlinjer och Lantliv skulle 
placeras så att de följer brynen i nordost och nordväst och lämnar fri sikt mot Rösaringsvägen. 
De menar att dessa punkter från programmet inte uppfylls i planförslaget. 

24.3 De är kritiska till placeringen av parkvillan mellan Skoga och Tuna. Den ligger placerad just där 
Birka och Skoga har sina brevlådor och kommer skymma kvällssolen till Skoga. Parkvillan 
ligger väldigt nära en av Skogas uteplatser. De vill se att en solstudie görs. Marken mellan 
Skoga och Tuna är berggrund vilket gör att ett tvåvåningshus blir högre än både Skoga och 
Tuna om inte berget sprängs och schaktas vilket enligt detaljplaneprogrammet ska undvikas. 

24.4 De menar att byggrätt felaktigt placerats på uteplats vid Skoga. Byggrätten är även för nära 
fasaden. En förrådsbyggnad på den platsen påverkar brandsäkerheten och hindrar även 
framkomligheten för räddningstjänsten.  
Eftersom Skoga och Birka saknar förråd vill de att byggrätterna finns kvar, men att placeringen 
ses över. De föreslår att de placeras på den tomma ytan mellan fastigheterna, gärna i anslutning 
till befintlig parkering. Även annan placering kan vara tänkbar om det inte påverkar 
brandsäkerhet och räddningstjänst. 

24.5 I planbeskrivningen finns felaktiga uppgifter under rubriken ägoförhållanden. Fastigheten 
Säbyholm 5:44 ägs av bostadsrättsföreningen Brf Säbyholm 5. Fastigheterna Säbyholm 5:42 
och 5:43 nämns inte trots att de ingår i planområdet. 

24.6 De tycker inte att planen har tagit hänsyn till det ökade behovet av parkeringsytor. Det är redan 
för snålt med parkeringar. Med fler boende ökar parkeringsbehovet både för boende och 
gästparkeringar. 

24.7 Vid Birka finns bilparkering som inte finns markerad i detaljplanen på samma sätt som andra 
parkeringar i området.  

24.8 De parkeringar som finns vid Birka, Skoga samt bergängen har servitut, som ligger för 
registrering hos Lantmäteriet. Detta bör anges i planbeskrivningen. 

24.9 De kan inte se hur planen ger möjlighet till egen odling för befintliga bostäder, vilket beskrivs i 
detaljplaneprogrammet. 

24.10 Standard och belysning för befintliga gångvägar från lokalgata behöver ses över. Vissa 
gångvägar är inte markerade i detaljplanen. 



57 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) - KS 15/0282-79 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) : 211013 Samrådsredogörelse Säbyholm nr 1505 WEBB

22(33) 

 
 

Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.), nr 1505  Samrådsredogörelse del 2 

24.11 Det är bra att de 40-talet inmätta träden får ett skydd i detaljplanen. 

24.12 Gestaltningsprogrammets intention att skapa samklang mellan ny och befintlig bebyggelse är 
positivt. Det är också positivt att schakt och sprängning undvikt. De stödjer att kommunen 
lägger vikt vid detta i bygglovskedet. 

Kommentar 

24.1 Se kommentar 22.1 

24.2 Föreslagen bebyggelse har minskat sedan programskedet. 
24.3 Någon solstudie har inte gjorts men bebyggelsen ligger inte så att den kastar skugga över 

befintlig bebyggelse under kvällstid. 

24.4 Förslaget har justerats i denna del. 

24.5 Planbeskrivningen har uppdaterats med dessa uppgifter. 

24.6 En översyn av parkeringsplatserna har gjorts. 

24.7 Förslaget har justerats i denna del 

24.8 Gällande servitut kommer att tas upp i fastighetsförteckning. 
24.9 Möjlighet till gemensamma odlingslotter finns i stora delar av planområdet. 

24.10 De gångvägar som finns är markerade i illustrationsplanen. 

24.11 Synpunkten noteras 

24.12 Synpunkten noteras 
 

25 Privatperson 9  inkom 2019-01-06 
25.1 I samrådshandlingarna har båtförrådet benämnts Sjöstugan. Detta är felaktigt. Det är fastigheten 

intill som bär det namnet. Båtförrådet har inget namn och är ingen stuga, utan är ett oinrett 
båtskjul för förvaring av mindre båt. Båtförrådet saknar golv, men är försett med räls för torr- 
och sjösättning av båt. Taket är av eternit och bör hanteras varsamt. 

25.2 I princip alla kommentarer som gäller flora och fauna i samrådshandlingarna baserar sig på två 
utredningar som utfördes under en och samma dag. Personen menar att dessa utredningar delvis 
friskriver sig på grund av tidsbrist. Undersökningarna borde ha varit mer vittgående och 
omfattat alla årstider. Personen ifrågasätter tillförlitligheten i underlaget, tex med tanke på att 
utredningen inte gjordes under häckningsperioden för fåglar. 

25.3 Personen menar att det är svårt att ge exakta synpunkter på uddens exploatering då planerna 
endast beskrivs med allmänna formuleringar utan detaljer. Dessutom ges olika bedömning av 
konsekvenserna och bedömning av till exempel muddring och påverkan på utrotningshotade 
arter. 

25.4 Stora delar av udden är strandskyddad av flera skäl. I planen beskrivs det som att udden görs 
mer tillgänglig för allmänheten. Personen menar att den redan är allmänt tillgänglig och alltid 
varit det. Vem som helst kan röra sig fritt på udden. 

25.5 Det finns tre bryggor idag. Den östra bryggan är den gamla ångbåtsbryggan. Den är nyligen 
renoverar och tillhör ett antal fastigheter från Säbyholm genom servitut. Den har tidigare varit 
tillgänglig för allmänheten. 

Den västra bryggan är en badbrygga i form av en flytbrygga. Den har alltid varit en badbrygga 
för allmänheten och renoverades 2018. Intill denna finns en anlagd badstrand. 
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Den södra bryggan var tidigare ett hopptorn. Den finns endast kvar i form av resterna av pålar 
som delvis sticker upp ur vattnet. Den södra bryggan bestod tidigare av en smal spång/gångbro 
som ledde fram till hopptornet, som låg nästan 100 meter ut. 

Tidigare i exploateringsprocessen har man planerat att återställa den södra bryggan för att 
användas för småbåtar. Om hopptornet nämns inget i dessa planer. Personen kan inte hitta 
dokument som visar att södra bryggan skulle varit avsedd för småbåtar eller att den varit byggd 
på det viset. 

25.6 I vissa dokument nämns fritidsbåtar, men begreppet småbåtar definieras inte. Om det med 
småbåtar avses rodd- och mindre segelbåtar utan motor samt kajaker och kanoter tycker 
personen att det skulle kunna vara acceptabelt. Lämpligheten beror också på antalet båtar. 
Personen tvivlar på att det går att ha så många båtar som 50-150 stycken utan att det går ut över 
allmänhetens plats för rekreation. Antalet små båtar utan motor bör begränsas för att udden inte 
ska överetableras och påverka floran och faunan negativt. 
Om begreppet småbåtar avser båtar och segelbåtar med motor anser denne att det är fel med 
tanke på rödlistade växter och djur utanför udden, fåglar och fiskar. Motorer så nära badet är 
ingen bra kombination. Motorbåtar skulle påverka det tysta området som pekats ut i RUFS.  

25.7 Om motorbåtar tillåts måste även varvsplats erbjudas samt möjlighet att sjö- och torrsätta 
båtarna, vilket skulle medföra att stor del av udden behöver tas i anspråk för det ändamålet, 
istället för det som nämnts om rekreation och bad. Var och hur ska båtarna vinterförvaras? På 
udden? Behövs elektricitet och byggnader? Hur löses sanitet och sopor? Det finns ingen 
information om detta i planhandlingarna. Innan det går att ta ställning till exploateringen av 
udden behövs en detaljerad beskrivning av planerna. 
Personen beskriver ett värstascenario kring om platsen används för en båtklubb med varv med 
en grusplan för båtuppställning, miljöstation för miljöfarliga kemikalier, container för skräp och 
tunga fordon för tömning av dessa samt fordonstrafik för båtservice och bränslehantering för 
tankning av båtar. Sommartid upptas ytan ofta av de tillfälliga båthusen och trailers med mera. 
Personen uppmanar beslutstagare att titta på ett småbåtsvarv efter upptagning. Det passar inte i 
en kultur- och naturhistorisk miljö som är ekologiskt känsligt och har strandskydd. 
Denne hänvisar till befintliga båtklubbar för de som vill ha båt. Bro båtklubb som ligger i 
närheten vore lämpligare att utöka än att anlägga en ny. 

25.8 I Mälaren råder strikta bestämmelser för bottenmålning av båtar. De flesta äldre motor- och 
segelbåtar är bottenmålade, Personen undrar vem som ser till att dessa båtar inte hamnar på 
udden. Dessa ämnen är knappast lämpliga för flora, fauna eller badande människor. Det är 
ofrånkomligt att bränsle och olja spills i vattnet och båtar slipas och målas på land vilket bidrar 
till nedsmutsning och kontaminering av varvsområdet. 

25.9 I planhandlingarna nämns att södra bryggan ska rekonstrueras genom att använda befintlig 
pålning. Personen menar att det är omöjligt att bygga en stabil brygga enligt dagens stränga krav 
på det gamla pålverket som är nästan 100 år. Om det innebär att en ny brygga måste byggas 
ovanpå den gamla utgår personen från att de gamla pålarna får stå kvar. Om pålarna skulle tas 
bort riskerar bottensedimentet att rivas upp. Man bör istället påla på nytt på båda sidor om den 
ursprungliga bryggan. På så vis riskerar varken båtar eller människor skadas av de gamla 
pålarna. Att anlägga en brygga här är ett stort och omfattnde projekt som kräver stora maskiner 
både i vattnet och på land. 

25.10 Planhandligarna beskriver hur det ska gå att ta sig till udden via nya gångstigar. Biltrafik nämns 
inte. Personen ser det som positivt att biltrafik inte nämns. Det går en enskild väg genom allén 
till en vändplan där dennes infart ligger som vore tacksam om vägen till badet rätades ut 100 
meter före fastigheten så att det annars utsatta läget respekteras. 

25.11 Badstranden iordningställdes 2018 intill den västra bryggan. Om badstranden ska utökas må det 
väl vara hänt. Problemet är att det förmodligen krävs muddring för detta, vilket man har avrått 
från med hänsyn till flora och fauna. 
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25.12 Personen saknar flera djur och fåglar i beskrivningen av faunan kring udden. Denne har själv 
observerat örn, häger, uggla, dopping, sothöna, svan, skarv, älg, rådjur, vildsvin, bäver, mink, 
räv, större salamander, grodor, padda, huggorm, snok och fladdermöss. Personen undrar hur det 
är med kräftor. De flesta djurarter kommer säkert finnas kvar om exploateringen sker varsamt 
och bara gäller bad och mindre båtar utan motor. Om det blir motorbåtar och biltrafik på udden 
hotas dessa djur. Några av de nämnda djuren är väl även fridlysta? 

25.13 Udden borde återställas till ursprungligt skick genom att fylla igen och ta bort dammen som 
ligger mitt i området. Dammen har funnits i mindre än 10 år och personen tycker att tillkomsten 
av den är märklig. Personen beskriver tillkomsten av dammen som enligt uppgift skulle anlagts 
av skolan för jakt av sjöfågel, något som dock aldrig förekommit. Denne undrar vem som 
beviljat detta och vem som finansierat den. Personen anser att det är en skandal att den byggdes. 
Den fyller ingen funktion utan kommer att utgöra en drunkningsrisk för besökare till 
rekreationsområdet. Går det att äska pengar från EU för att återställa odlingsmarken till öppet 
landskap här? 

25.14 Personen undrar om allén söder om Smidövägen mot udden kommer att vara kvar i samband 
med exploateringen. Misteln har fått fäste i träden. Personen har förstått att allén kommer att dö 
ut om misteln får härja fritt. Misteln är ju fridlyst, men allén är K-märkt. Om personen fick välja 
skulle allén prioriteras. Om misteln inte tas bort kommer även allén dö ut. Vem utför och 
finansierar detta? 

25.15 Säbyholm är idag självförsörjande på vatten och avlopp. Ytterligare sju fastigheter intill är 
anslutna till VA-nätet söder och sydväst om Smidövägen. Personen är osäker på om dennes 
fastighet är inkluderad i dessa eller om den borde läggas till. Det är svårt att de anslutningen i 
bifogade kartor (VA-plan). Fastigheten har servitut för dessa ledningar. Personen önskar att 
denna anslutning behålls även i farmtiden. 

Kommentar 

25.1 Synpunkten noteras 

25.2 Synpunkten noteras 

25.3 Planhandlingarna har uppdaterats med beskrivningar av strandområdet. 

25.4 Ambitionen är att iordningställa udden så att det är lättare att ta sig till den för allmänheten. 
25.5 Synpunkten noteras 

25.6 Någon bestämd definition av småbåtshamn finns inte i detta läge. 

25.7 Trycket på att ordna båtplatser är stort och möjligheten finns inte på andra platser. Driften av 
en kommande verksamhet regleras inte i detaljplanen. Ytor bedöms vara tillräckligt stora för 
att verksamheten ska kunna utföras på ett lämpligt sätt. 

25.8 Att tillkommande verksamheter håller sig till gällande regler och föreskrifter styrs inte i 
detaljplan. 

25.9 Byggande i vatten kräver att separata tillstånd söks. 

25.10 Sedan samrådet har huvudmannaskapet för vägen förts över till kommunen. Anledningen till 
det är att säkerställa möjligheten till ordnande tillfarter för bilar och möjligheten att undvika 
felparkering och tillgänglighet för utryckningsfordon. 

25.11 Se kommentar 25.9 

25.12 Synpunkten noteras 

25.13 Planen tar inte ställning till om dammen ska finns kvar eller tas bort. 

25.14 Alléer är biotopskyddade. Inga planer finns på att ta bort dessa. 
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25.15 Säbyholmsområdet planeras att anslutas till kommunalt VA. 
 

26 Privatperson 10   inkom 2019-01-06 
26.1 Innan personen flyttade hit läste denne att alla boende som ville skulle kunna få en kolonilott på 

området. Kolonilotter finns tyvärr inte med i detaljplaneförslaget. Personen föreslår att dessa 
kan ligga i förlängningen av äppellunden bredvid ”gröna rummet” som det hette på skolans tid. 
Här låg tidigare en plantskola där det odlades frukt- och prydnadsträd så vatten bör finnas 
framdraget. Att odla ligger i områdets karaktär och historia och det vore synd om den 
möjligheten försvann. De som har odlingsintresse i området idag har fått använda ”västhus 2” 
för odling, men då detta blir förråd blir detta extra viktigt att tänka på. 

26.2 Personen tycker att det är olyckligt att bebygga fotbollsplanen. Den är både en social yta och en 
central punkt i byn och kommer att behövas än mer då det flyttar in fler barnfamiljer i området 
och skolan öppnar alldeles intill. Det verkar inte finnas några planer på lekplats i detaljplanen 
och då är väl det minsta man kan begära att få ha fotbollsplanen kvar där barnen kan rasa av sig 
på någorlunda behörigt avstånd från närmsta granne. Denne ser även att både förskola och skola 
kommer att ha nytta av den ytan i sin verksamhet. 

26.3 Det vore toppen om det gick att få tillgång till grovtvättstuga någonstans i område, kanske i 
anslutning till förråden i ”växthus 2”? 

26.4 Bort med "Bygatan" till förmån för fotbollsplan och kolonilotter! (möjligtvis med undantag för 
punkthuset i "gröna rummet"?) 

Kommentar 

26.1 I illustrationsplanen visas var plats för odling kan skapas. 

26.2 Fotbollsplanen kommer att ersättas med nya ytor för gemensamhet och idrott. 

26.3 Synpunkten noteras 

26.4 Synpunkten noteras 
 

27 Privatpersoner 11 och 12  inkom 2019-01-06 
27.1 De önskar att träd 808 behålls. Detta är en stor vacker björk som hjälper ett nybyggt område att 

kännas genuint och levande. De tycker att det är positivt att det byggs på grusplanen, men 
björken ger en utsikt som inte bara är bebyggelse. Vägen som planeras borde kunna dras 
annorlunda för att slippa fälla ett så magnifikt träd. 

27.2 De tycker att texten i planbeskrivningen som beskriver vikten av att bevara områdets 
parkkaraktär med smala och slingrande vägar, omväxlande natur med frukträdsodlingar, 
gräsytor och naturmarkspartier blir motsägelsefull då det föreslås byggas på hela fotbollsplanen. 
Det försvinner en viktig yta att samlas på. 

27.3 Det vore önskvärt med en lekpark med anslutande gräsplan. Gräsplanen skulle kunna nyttjas till 
träning som bedrivs på större yta. Kanske ett utegym? 

Kommentar 

27.1 En noggrann inmätning över vilka träd som ska bevaras har gjort. Dessa är skyddade i 
detaljplanen. 

27.2 Se t.ex. kommentar 26.2 

27.3 Möjligheten att ordna lekplats och utegym finns. 
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28 Privatpersoner 13 och 14   inkom 2019-01-07 
28.1 Kulturmiljövärdet i området ligger i bevarandet av befintlig miljö och de befintliga 

byggnaderna. Förutom byggnaderna ritade av Tengbom och Cronstedt finns känsliga 
fornlämningar och Låssa kyrka att beakta. Att bygga ut området till ytterligare ett 
bostadsområde i kommunen är inte förenligt med önskan att bevara kulturmiljön Säbyholm, det 
kan endast skada området. De menar ett de planerade byggnaderna vore förkastliga för den 
känsliga kulturmiljön i och kring Säbyholm. Upplands-Bro kommun är just nu den mest 
byggnadsintensiva i Stockholms län. Att då ytterligare exploatera en av de få riksintressanta 
kulturområdena i kommunen anses tondövt. Kommunen borde snarare vara extra aktsam om de 
bevarandevärda områdena. Med tanke på den expansion som pågår i Bro torde kommunen avstå 
förtätning av Säbyholm och vårda de få tillgängliga kulturintressanta gröna lungor som finns. 
Kommunens behov av ytterligare 90 bostäder inom detta område torde vara obefintligt. 

28.2 De betraktar den utförda konsekvensanalysen som en ren partsinlaga från exploatören. De anser 
att samrådsmaterialet är vinklat i positiv anda för att byggandet av det nya bostadsområdet ska 
fullföljas. 

28.3 Säbyholmsviken i Mälaren är en ytterst känslig och skyddsvärd miljö med sin grunda vik som 
gynnar flora och fauna. Häger, trana, ugglor, rovfåglar samt groddjur kan ta skada vid 
exploatering av området. De gör en jämförelse med hur strandängarna vid Bro gård skadades 
vid anläggningen av Bro Hofs golfbanor. 

28.4 Området ingår i Görvälnkilen. Riksintresset för området ligger i att det varit ett ovanligt glest 
bebyggt jordbrukslandskap med kvarvarande strukturer från forn- och medeltid. 
Jordbrukslandskapet ar bara brutits av den bebyggelse som Säbyholm utgör. Skolan har i alla 
tider haft få bofasta och få besökare, vilket skyddat miljön. Bevarandet av skolans äldre 
byggnader har gjorts genom att bygga om dem till bostäder. Ett insprängt bostadsområde tar 
bort det arkitektoniska och kulturhistoriska värdet och förstör den ursprungliga miljön, vilket 
strider mot nuvarande skyddsintressen. 

28.5 RUFS klassar området som ett tyst område, vilket borde avskräcka från ytterligare exploatering. 

28.6 Oavsett om exploateringen utförs omsorgsfullt och med anpassad bebyggelse kan man inte 
komma från det faktum att ett bostadsområde på skolmarken helt tar bort Säbyholmskolans 
skyddsvärda karaktär.  De menar att 300 permanent boende i området riskerar att minska 
tillgängligheten för andra att uppleva området och upplevelsen av den unika miljön som finns 
idag. 

28.7 De anser att utredningen om trafikmatning grovt underskattar antalet bilrörelser. De anser att en 
familj genererar mycket mer än 3-5 bilrörelser per dag. Antalet beräknade bilrörelser/familj 
borde dubblas. 

28.8 De saknar beräkningar för hur mycket trafik den planerade grundskolan kommer att generera. 
De beräknade 100 bilrörelserna/dygn kan väl inte har räknat in dessa? Transporter och besökare 
samt genomfartstrafik för besökande till Rösaring verkar inte heller vara med i beräkningen. I 
beräkningarna saknas även att cykel- och gångtrafikanter, ryttare till häst samt bilister ska 
samsas på Rösaringsvägen. De ifrågasätter lämpligheten med tät busstrafik in i området. 

28.9 Gällande alternativa vägdragningar vill de påpeka att hela Låssa kyrka, Säbyholm, Säbyholms 
gård, Stora Ekeby, Sanda samt Ålbrunna är klassade som kulturmiljöer av riksintresse. Det 
ålderdomliga smala vägnätet hör till skyddsintressena. Möjligheten att behålla det hänger på att 
området är glest befolkat.  

28.10 Om kommunen låter bli att exploatera Säbyholm kan kulturmiljön bevaras och vägnätet kan 
behållas. Då behöver inte heller matarvägen bebyggas. I så fall skulle de områden som nu 
planeras istället kunna användas av boende i området. Fotbollsplanen kan navändas till 
gemensamma aktiviteter samt eventuella odlingslotter. Grusplanen skulle kunna bli 
gästparkering samt besöksparkering för Rösaring eller återställas till grönområde. 
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28.11 Med den takt som kommunen har sålt ut mark till olika exploatörer är det kommuninvånarnas 
och riksintressets intresse att behålla den glesa bebyggelsestrukturen. De jämför en exploatering 
här med att det kanppast skulle vara intressant med 90 nya bostäder på Skansen i Stockholm. 
Det lilla tillskott som skulle kunna ske i Säbyholmsområdet är så litet att det inte tillför något 
positivt till kommunens bostadsbehov, med tanke på de 3000-5000 bostäder som ändå planeras. 

28.12 Utredningsmaterialet är bristfälligt gällande flora och fauna och är i vissa delar vilseledande 
formulerat. Rapporterna baseras på ett besökstillfälle i september. Eftersom inga fåglar häckar 
vid den tiden och vår och sommarblommor inte blommar anser de att underlaget inte kan vara 
komplett. Om besöket gjordes dagtid är det inte konstigt att ugglor och fladdermöss inte har 
påträffats.  

28.13 De menar att det inte är tillräckligt med ett enda vattenprov för att bedöma vattenkvaliteten.  

28.14 De saknar undersökningar om vattenlevande djurliv och dess reproduktionsplatser. Den grunda 
viken bör vara viktig som reproduktionsplats.  

28.15 De saknar ett resonemang kring hur ett aktivare båt- och badliv kan inverka på fiskar och andra 
vattenlevande djur. 

28.16 De menar att det måste vara omöjligt att inga fridlysta djur påträffades under besiktninen då alla 
vilda svenska fågelarter är fridlysta. blåmes, nötskrika, bofink, svarthätta, grönfink, ormvråk, 
duvhök, talgoxe, gröngöling, korp, kråka, ringduva och ladusvala” har alla noterats under 
besöket. 
De menar att fågellivet är rikt, framförallt på våren, med sång- och knölsvanar, gråhäger och 
trana, sånglärkor, tofsvipor, starar,och dopping. Bl.a. stare, sånglärka och tofsvipa är rödlistade. 

28.17 Den översiktliga naturmiljöutredningen som gjorts är baserad på ett fältbesök samt hänvisar till 
det fältbesök som de andra rapporterna baseras på. Ingen omfattande naturinventering enligt 
SIS-metodik har genomförts eftersom det enligt utredningen inte kommer ha någon negativ 
påverkan på kulturmiljön. De menar att det kan stämma när det gäller naturmiljön vid 
skolområdet, men att den negativa påverkan på kulturmiljön blir fullständig. 

28.18 Nere på udden är planerna att häva strandskyddet och att anlägga badplats, båthamn, stigar, p-
platser, toalett med mera. De menar att det kommer att ha en mycket stor negativ påverkan på 
naturmiljön.  

28.19 Båtar måste del av året förvaras på land, var ska detta ske? 

28.20 Det står i handlingarna om vikten av att vårda vyer, siktlinjer och horisonter. De menar att det 
rimmar illa tillsammans med planerna att bygga ut den känsliga Säbyholmsviken med badplats 
och båtbryggor. 

28.21 De tycker att det är besynnerligt att kommunen inte köpte in hela skogsområdet runt Rösaring, 
inkluderat anlagd och fungerande badplats vid Vållsvik/Trollstupet och därmed utmärkta 
rekreationsområden för en växande skara kommuninnevånare då det nyligen var till salu för en 
högstrimlig summa.Kommunen valde istället endast att skydda det lilla (strax under 100 ha), 
riksintressanta området Rösaring genom att göra det till ett naturreservat. 

28.22 Området vid vattnet har historiskt sett varit mycket sparsamt nyttjat av människor. Främst på 
grund av att det nyttjats för bete men också i senare tid p.g.a. att våtmarkerna, de vassbevuxna 
områdena mot de dyiga bottnarna, i den grunda vikens strandkanter inte lämpar sig för badliv. 
Området har på så sätt blivit ett naturligt reservat för kulturlandskapets flora och fauna. Att åter 
låta marken betas vore en välgärning ur naturvårdssynpunkt. 

28.23 De menar att de bryggfundament som föreslås restaureras inte är kvarvarande bryggfundament. 
Det som finns är rester i form av hundra år gamla, äldre, stolpar i vattnet vid sydspetsen av 
udden.  
Det finns två moderna mindre bryggor. Den östra bryggan ligger sannolikt vid den fd 
ångbåtsbryggan. Av ångbåtsbryggan finns endast ett fåtal stolpar vid stranden intill vattenlinjen. 
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Stolparna är minst 100 år gamla och utgör inget fäste för fundament till en ny brygga. Den nu 
befintliga bryggan är en enkel konstruktion med bryggfästen av järnrör och anlades för att 
möjliggöra för sopbåten att angöra land eftersophämtning vid öarna. 
Den västra bryggan är en modern liten flytbrygga vars landkontakt är en metallspång. Det finns 
inga fundament. Den har fungerat som badbrygga för skolungdomarna sominte spenderade 
sommaren på skolan. 
Den södra bryggan som omnämns SB i samrådshandlingarna har inget fundament i land. Den 
består av stolpar i vattnet som är rester av en 70 meter lång spång till ett hopptorn som uppförts 
av skolan, sannolikt på 1920-30-talet. Denna fanns kavr till slutet av 1950-talet. Spången var 
ingen bad- eller båtbrygga. 
De menar ett det är närmast bedrägligt att tala om renovering av gamla fundamentoch bryggor 
när det istället handlar om nybyggnation för helt nya ändamål och användningsområden. 
Båthantering och byggande av badplats är två helt malplacerade verksamheter som förstörett 
känsligt naturmiljöområde av riksintresse och som är klassat som tyst område. 

28.24 I utredningsmaterialet står att riksantikvarieämbetet har fornminnesmärkt en brygga med ett 
hopptorn. I rapporten ”Växt- och fågelliv…” uppges felaktigt att det så kallade 
bryggfundamentet är kulturminnesklassat enligt källan Fornsök. I Fornsök finns inget att läsa 
om brygga och hopptorn. Det ensa som anges är en osäker placering av före detta 
ångbåtsbrygga. 

28.25 I miljökonsekvensbeskrivningens sammanfattning står att inga negativa konekvenser bedeöms 
uppstå för stränder och vattenmiljö förutsatt att ingen byggnation, grävning eller muddring sker. 
De menat De menar att det kommer medföra negativa konsekvenser att nyanlägga badplats och 
båthantering eftersom det inte finns några fundament eller bryggor att restaurera. I 
planbeskrivningen såt att badplats och båthamn anläggs i Säbyholmsviken, i motsats till 
miljökonsekvensbeskrivningens rekommendation. Detta skulle innebära att inga hänsyn tas till 
naturvärden och riksintresse samt att inventeringar ör undermåliga och bristfälliga. En båthamn 
och badstrand innebär en kraftig omstrukturering av strand- och bottenförhållanden. Det medför 
ett omfattande bad- och båtliv som är ett betydande ingrepp i faunans livsbetingelser. 

28.26 Säbyholmsviken har klassats som ESKO av riksintresse. En utbyggnad enligt planen strider mot 
intentionerna för ESKO. Kommunens tidigare översiktsplan har angivit att ”Säbyholmsvikens 
känsliga grunda bottenområden är viktiga för den biologiska mångfalden. Viken är extra känslig 
p.g.a att ersättningstiden för vattnet är lång då cirkulationen begränsas av det relativt smala 
inloppet mot Björköfjärden”. De har svårt att föreställa sig ett olämpligare område avd gäller 
bad- och båtliv. 

Kommentar 

28.1 Kommunens bedömning är att den föreslagna bebyggelsen är resultatet av en avvägning 
mellan önskan att tillföra nya bostäder med hög kvalité och att bevara en värdefull 
kulturmiljö. 

28.2 Synpunkten noteras 

28.3 Synpunkten noteras 

28.4 Bedömningen är att Görvälnkilen inte påverkas negativt av planförslaget.  

28.5 Planförslaget följer riktlinjerna i kommunens FÖP Landsbygd 

28.6 Synpunkten noteras 

28.7 Synpunkten noteras 
28.8 Den trafik som nämns i synpunkten är i stora delar redan befintlig.  

28.9 Synpunkten noteras 

28.10 Synpunkten noteras 
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28.11 Synpunkten noteras 

28.12 Synpunkten noteras 

28.13 Synpunkten noteras 

28.14 Påverkan på flora och fauna har utretts 

28.15 Påverkan på flora och fauna har utretts 

28.16 Synpunkten noteras 

28.17 Synpunkten noteras 
28.18 Synpunkten noteras 

28.19 Se kommentar 25.7 och 25.8 

28.20 I Säbyholmsviken finns redan idag båtplatser. Badplats och bryggor bedöms inte vara ett 
hinder för siktlinjer. 

28.21 Synpunkten noteras 

28.22 Synpunkten noteras 

28.23 Ett ställningstagande om dispens från strandskydd är utvecklat i planhandlingarna. 
28.24 Ställningstagandet i planen är inte påverkat av detta. 

28.25 Byggande i vatten kräver att särskilt tillstånd söks. 

28.26 Synpunkten noteras 
 

29 Privatperson 15   inkom 2019-01-07 
29.1 Personen är kritisk mot planerna eftersom denne bor i området och vet hur fantastiskt det är att 

bo i Säbyholm. Denne tycker framför allt att planerna inte tar vara på den unika miljön för 
kommande generationer. Denne anser att kommunen borde besöka Sunnderdahlföreningens 
träffar och arrangemang för att få en uppfattning om områdets historia och tillkomst. 

29.2 Personen anser att hjärtat i Säbyholm som planeras byggas genom att ta bort en stor del av 
äppellunden, ta bort fotbollsplanen och riva gamla mejeriet. Denne menar att det finns ett 
ekonomiskt och kommersiellt intresse i detta projekt som betyder mer än att bevara Säbyholms 
miljö. 

29.3 Personen önskar att kommunen tar till sig kritiken, ser över planeringen och återkommer med 
ett nytt förslag som presenteras för boende. Det ligger i vår generation att vårda och ömma för 
miljön både här och globalt. Det är därför vårt ansvar att se till att miljöer som Säbyholms 
karaktär bevaras och vårdas på bästa sätt för kommande generationer. 

Kommentar 

29.1 Synpunkten noteras 

29.2 Synpunkten noteras 

29.3 Planen har justerats sedan samrådet. Ambitionen är att skapa en god boendemiljö där 
kulturmiljön i området är en av dess kvalitéer. 
 

30 Privatperson 16 och 17  inkom 2019-01-07 
30.1 Personerna har samma synpunkter som de framförda av  privatpersoner i yttrande 28 

Kommentar 
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30.1 Se kommentarer för yttrande 28 
 

31 Privatperson 18   inkom 2019-01-07 
31.1 Personen ser fram emot expansion och nya hus. Denne uppskattar de tydliga direktiven om att 

skydda insyn och att befintliga byggnader ska dominera i den historiska miljön. 

31.2 De nya husen hamnar väldigt nära befintliga byggnader och påverkar livskvalitet och insyn till 
befintliga hus negativt. Insyn och inskränkning ökar avsevärt jämfört med idag om husen 
”Lantliv” byggs. Sjöutsikten försämras och påverkar värde på flera lägenheter. Ökat avstånd 
och placering från Birka är att föredra för att bibehålla dagens sikt.  

31.3 Att stora sociala ytor som skapar umgänge byggs bort är negativt. Tex fotbollsplanen skapar en 
god bykänsla och umgänge, en plats att umgås. 

31.4 ”Lantliv” bör planeras om eftersom den inskränker en stor del av ”Birka” och dess boende. Det 
bör i stället vara enplanshus med glesare mellanrum och större avstånd till befintliga byggnader 
som inte skymmer dagens utsikt samt öppenhet med solläge. 

Kommentar 

31.1 Synpunkten noteras 

31.2 Justeringar av den tillkommande bebyggelsen har gjorts sedan samrådet. Ambitionen är att 
tillkommande bebyggelse ska ha så lite påverkan på befintlig bebyggelse som möjligt.  

31.3 Se tidigare kommentarer. Ytan kommer ersättas på annan plats. 

31.4 Se kommentar 31.2 
 

32 Privatperson 19  inkom 2019-01-07 
Bostadsrättsföreningen Säbyholm 5. Har ansökt om lantmäteriförrättning avseende 
officialservitut för föreningens parkeringsplatser. Föreningen planerar att investera i laddstolpar 
för elbilar, och vill därför säkerställa att de aktuella parkeringsplatserna inte tillfaller 
gemensamhetsanläggningen. De vill att någon form av nyttjanderätt/servitut upprättas för 
föreningen. Att installera laddstolpar är en stor kostnad, och då de aktuella parkeringarna har 
tilldelats föreningen av markägaren (Säbyholm Fastigheter AB) ser de inte att detta ska medföra 
något problem för detaljplanen. Inga andra föreningar eller fastigheter använder idag dessa 
parkeringar, och de är dessutom de enda parkeringsmöjligheter som finns för föreningens 
medlemmar. Bygglovet för fastigheten Säbyholm 5:44 är villkorat med att de parkeringsplatser 
som finns i direkt anslutning till fastigheten ska tillfalla denna. De kan därför inte ingå i 
gemensamhetsanläggningen. 

Kommentar 

32.1 Frågan bör utredas i lantmäteriförrättning. Gällande servitut redovisas i 
fastighetsförteckning. 
 

33 Privatperson 20  inkom 2019-01-07 
33.1 Personen har redan i tidigare skede påpekat på konflikten mellan bebyggelse och naturområden.  

33.2 Denne menar att planerna inte har tagit hänsyn till den ökade ljudpåverkan som ett 
bostadsområde medför. Ljud från bilar, människor och maskiner mm kommer att generera en 
betydande störning för de tysta naturområdena. Därför bör hela kvarteret mellan Rösaring och 
husen c,f och g tas bort ur planen. 
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33.3 I miljökonsekvensbeskrivningen påpekas att det inte går att uppfylla målet att undvika att ta 
åkermark för bebyggelse. Personen menar att det går att undvika genom att avstå från 
bebyggelsen nedanför Birka och Skoga. 

33.4 Många förtätningsprojekt idag missar att se till områdets helhet och den historia som det 
berättar. Man ser till byggnaderna och glömmer ytorna mellan dessa. Dessa ytor har ofta ett eget 
kulturhistoriskt värde. De befintliga husen har varit spridda utifrån en tanke, arkitektoniskt och 
praktiskt. På den tiden då Säbyholm växte fram ville man ge möjlighet till egna odlingar, därför 
placerades husen glest. Förtätningarna kommer att dölja dessa och andra tankar från den tiden. 

33.5 När det gäller strandskyddet är det viktigt att kommunen genomför detta så att området ska vara 
tillgängligt för allmänheten i framtiden, inte bara för boende i Säbyholm. Personen vill inte se 
vägbommar, inhängnader och skyltar om privat område som förhindrar allmänhetens 
möjligheter att komma fram till stranden. Det är viktigt att säkerställa det på ett sätt så att inte 
avtal kan sägas upp eller liknande. Kommunen bör göra en överenskommelse med ägarna och 
skapa en samfällighet med kommunen som delägare för att garantera att området inte hägnas in. 

33.6 Personen förordar en halvering av planerad bebyggelse i Säbyholmsområdet. Området ovanför 
Torpa bör inte bebyggas med hänsyn till naturområden. Kvarteren nedanför Skoga och birka bör 
inte bebyggas med hänsyn till åkermarken. De hus som planeras nära befintlig bebyggelse bör 
också strykas för att bevara områdets äldre karaktär. Detta skulle leda till mindre trafik i 
området och en halvering av ljuden som bostadsområdet genererar. 

Kommentar 

33.1 Synpunkten noteras 
33.2 Kommunens bedömning är att tillskottet av bostäder är väl avvägt.  

33.3 Endast en mindre del av åkermarken kommer att tas i anspråk för bebyggelse. 

33.4 Se kommentar 33.2 

33.5 Området föreslås ges kommunalt huvudmannaskap. 

33.6 Synpunkten noteras 
 

34 Privatpersoner 21 och 22   inkom 2019-01-08 
34.1 De har samma synpunkter som privatpersoner yttrande 28 
Kommentar 

34.1 Se kommentarer för yttrande 28  
 

35 Privatperson 23   inkom 2019-01-09 
35.1 Motsäger sig en byggnation av en parkvilla vid Hagahuset. Huset skulle förstöra utsikten från 

dennes enda uteplats. Villan skulle skymma en mycket stor del av utsikten eftersom den 
höjdmässigt skulle hamna mitt i blickfånget. Huset är närmare än Hagas förråd. Dessutom 
skulle utsikten förstöras av en parkeringsplats framför huset. Idag är det en fin skog att njuta av. 

35.2 Det har uttryckts en vilja att inte förtäta området i onödan. Placeringen av parkvillan är en 
onödig förtätning av området äldsta del, där många av husen är byggda kring 1910. 

35.3 Att förtätning sker vid fotbollsplanen och vid växthusen är tråkigt men acceptabelt om husens 
utseende smälter väl in med resten av området. 

35.4 Om parkvillan ändå byggs är önskemålet att utseendet påminner om Bodahuset så att det 
smälter in samt att det är ett mindre hus som balanserar i proportion till Haga. Det måste kännas 
som om huset alltid stått där i mer än 100 år. 
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35.5 En önskvärd placering av parkvillan är närmare Bodahuset. Där kan man bygga en större 
gemensam parkeringsplats där den nuvarande parkeringen finns. En mindre vändplan kan 
placeras på parkvillans gavel. Huset blir då placerat norr om Boda. Detta skulle bli mindre 
störande för de som bor där eftersom de har sina uteplatser i söderläge på andra sidan. Då skulle 
det också bli mindre störning av biltrafik kring Haga. 

Kommentar 

35.1 Placeringen av bebyggelsen och tillfarten har justerats 
35.2 Synpunkten noteras 

35.3 Synpunkten noteras 

35.4 Bestämmelser finns i planen som syftar till att gestaltningen av tillkommande bebyggelse ska 
harmoniera med den befintliga. 

35.5 Se kommentar 35.1 
 

36 Privatperson 24  inkom 2019-01-10 
36.1 Personen tycker att planerna verkar bryta kraftigt mot tidigare bebyggelse och att det kommer 

påverka och förstöra Säbyholms unika karaktär. 

36.2 Genomförandet av bygget och dess konsekvenser kommer att ge svår miljöpåverkan genom 
ökat buller och trafik. 

36.3 Den öppna ytan på fotbollsplanen byggs bort. Det är en naturlig träffpunkt för lek och picknick 
för människorna i Säbyholm. 

36.4 Personen tycker inte att det känns bra att bygga i denna fina, unika miljö. Den borde bevaras för 
kommande generationer. Det finns gärden runt om som borde kunna användas i stället. 

Kommentar 

36.1 Synpunkten noteras 

36.2 Synpunkten noteras 

36.3 Planen kommer att ersättas. Se tidigare kommentarer 

36.4 Synpunkten noteras 

 

 
 

Resultat av samrådet 

Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet: 

 Ett förtydligande kring hur lägenhetsfördelningen ska se ut i den tillkommande bebyggelsen 
har gjorts.  

 Mindre justeringar i placeringen av ny bebyggelse har gjorts. 
 Mötet mellan bebyggelsen i den sydöstra delen och det öppna landskapet har förtydligats med 

illustrationer. 
 Nya utredningar har tagits fram/reviderats för att undersöka dagvattenhantering, riskfrågor, 

geoteknik, skyfall och markföroreningar. Där så har krävts har det följts upp med 
planbestämmelser. 
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 Ställningstaganden kring strandskydd har förtydligats. Udden vid Säbyholmsviken föreslås tas 
över av kommunen. 

 Motiveringen till enskilt huvudmannaskap och de ekonomiska konsekvenserna av detta har 
förtydligats. 

 Planbestämmelser har justerats/förtydligats och nya har införts. Dessa gäller bland annat 
rivningsskydd, varsamhet vid byggtiden, förtydliganden av riskfrågor, och förtydliganden av 
uppdelning av byggrätter för tillkommande fastigheter. 

 Trafiksituationen har förtydligats och placering av parkeringsplatser har justerats. Dragningen 
av vägar har justerats. 

 Området föreslås anslutas till kommunalt VA. 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd eller 

granskning framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 
 

Yttrande: 23, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36 
 

 

Underlagsmaterial 

 Kopior av inkomna yttranden under samrådet.  
  

 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2021-10-11 av 

Planavdelningen 
 

 

Henric Carlson    Andréas Silander  

Planchef    Projektledare exploatering 
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PLANKARTA
 Detaljplan för

Säbyholm del av Säbyholm 5:1
BRO, UPPLANDS-BRO KOMMUN

Erik Einarsson Henric Carlsson
Planarkitekt Planchef
 Upplands-Bro kommun

NR 1505,   blad   (2)

DETALJPLAN
NORMALT PLANFÖRFARANDE

UPPRÄTTAD…………………………………………………..….
SAMRÅDSREMISS……………………………………………… 
REVIDERING…………………………………………………….
UTSTÄLLNING…………………………………………………..
REVIDERING…………………………………………………….
ANTAGEN…………………………………………………..…….
LAGA KRAFT…………………………………………………..…
GENOMFÖRANDETIDEN UPPHÖR…………………………..

Till planen hör:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Gestaltningsprogram

Grundkarta upprättad av:
Mät och Gis enheten, Upplands-Bro kommun

Koordinatsystem i plan och höjd:
plan SWEREF 99 18 00 , höjd RH 2000

Ajourhållningsdatum:
Ajourhållen endast inom planerat Detaljplaneområde 2018-05-07
och övrigt endast utdrag ur ej ajourhållen Primärkarta 2018-05-15

2018-06-04

BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTAN

 GÄLLANDE KVARTERSGRÄNS
 GRÄNS FÖR FASTIGHET
 ELLER SAMFÄLLT OMRÅDE

 BYGGNAD

 RUTNÄTSPUNKT

                               1:11 FASTIGHETSBETECKNING
 FORNLÄMNING RESP.
 FORNLÄMNINGSOMRÅDE

 SLÄNT

 0.0 AVVÄGT HÖJD
 HÖJDKURVOR
 POLYGONPUNKT
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 STAKET
 HÄCK
 LUFTKABEL FÖR EL ELLER
 TELE MED INMÄTT STÖD
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.

GRÄNSER
 Detaljplanegräns
 Användningsgräns
 Egenskapsgräns
 Egenskapsgräns träd

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
AIlmänna platser
LOKALGATA  Lokaltrafik  och parkering
NATUR Naturmark
PARK Anlagd park

Kvartersmark
B Bostäder
B1 Bostäder med samlingslokal,  omsorgsboende och kontor
HKJ1 Handel, kontors- och småindustri ändamål
E1 Teknisk anläggning med högsta tillåtna byggnadshöjd 2,7 m
N1 Friluftsbad
SKJ1 Skola och kontor- och småindustri ändamål

Vattenområden
W Öppet vattenområde
WB1 Brygga för intilliggande fastigheter
WV1 Småbåtshamn

UTNYTTJANDEGRAD
Om respektive användnings/egenskapsområde indelas i mer än en fastighet ska
byggnadsarean fördelas proportionellt till respektive fastighet.

Utöver nedanstående byggnadsarea får komplementbyggnader på 6kvm per
bostad uppföras, balkong anordnas med sammanlagd area på 2 procent per
fastighetsarea  och gemensamhetsanläggning för parkering anordnas.

e1 000 Största byggnadsarea i m2 ovan mark

e2 Högsta exploateringsgrad  är 0,25 byggnadsarea per fastighet.
 Bebyggelsen ska uppföras som friliggande småhus

e3 Högsta exploateringsgrad  är 0,3 i byggnadsarea per fastighet.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
 Byggnad får inte uppföras. Balkong från huvudbyggnad får kraga
 ut max 1,2m.

 Marken får endast bebyggas med mindre uthus och garage.

z Marken skall vara tillgänglig för genomfart till lokalgata

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
 natur, lokalgata, lek, smärre förråd, pumpstation,  miljöstuga
 och ledningar för VA, el, tele/data.

MARKENS ANORDNANDE
Dagvatten omhändertas i första hand på egen fastighet. I andra hand sker
fördröjning på tomtmark innan avledning/fördröjning sker via svackdiken längs
gatan.

n1 Rumsavgränsande häckar, staket eller plank får ej utföras.
 Uteplatser skall ligga i nivå nära angränsande mark och vara
 med golv av stenmaterial.

n2 Träd får inte fällas.
 Träd som angrips av sjukdom, skadas eller på annat sätt
 medför betydande olägenheter får fällas efter marklov.
 Ersättningsplantering skall ske av borttaget träd.

n3 Odlingslotter får i begränsad omfattning anordnas

n4 Bollplan får anordnas

miljöstuga Miljöstuga för sopsortering med högsta byggnadshöjd 2,7 m får
 anordnas.

hpl Hållplats med väderskydd får anordnas

SKYDDSBESTÄMMELSER
r1 Hus får inte rivas

 Stängels ska finnas under byggtiden för att skydda fornlämning

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Placering
p1 Uthus och garage förläggs, i förhållande till gaturummet,
 innanför bostadshusets fasadliv och med en högsta
 byggnadshöjd om 3,5 meter. Tillbyggnader på förgård mot
 gata får ej göras.

p2 Bostadshusets förläggs, i förhållande till gaturummet,
 med 3 meters skillnad i fasadliv till granne.

Utformning
  00 Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad
     00 Största taklutning i grader
I-II Högsta antal våningar, vid 38° taklutning får vind inredas
v1 Enskild byggnads totala byggnadsarea får inte överstiga 300m2

Utseende
f1 Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k.
 pyramidtak. Förskjutet sadeltak tillåts inte.

f2 Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel
 och med tak av röda tegel- eller betongpannor. Fasader målas
 med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den röd-
 bruna färgskalan.

f3 Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger
  i den röd-svarta färgskalan.

f4 Solenergianläggningar som är integrerade i tak eller följer takets
 form är tillåtet.

Huvudbyggnads sockelnivå får inte placeras lägre än 2,3 meter över nollnivån
enligt RH2000.

Parkering
För lägenheter med en bruttoarea mindre an 100 kvm skall det finnas 1 p-plats.
För lägenheter med en bruttoarea större an 100 kvm skall det finnas 2 p-plats.
För verksamheter skall parkering ske inom respektive fastighet.

VARSAMHET
Hus skall utformas med hänsyn till platsens kulturmiljövärden.
k1 Fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas.
k2 Samlingssalarnas karaktärsdrag skall bevaras.

STÖRNINGSSKYDD
m1 Verksamheter får inte vara störande för omgivande bostäder.
 Ekvivalent ljudnivå för buller vid användningsgräns för bostad
 får inte överstiga 50 dB(A) dagtid 07.00-18.00, 45 dB(A)
 kvällstid 18.00-22.00, 40 dB(A) nattetid 22.00-07.00 samt
 55 dB(A) momentan ljudnivå nattetid 22.00-07.00.

m2 Gassoltank, avståndet mellan anslutningspunkt och bostadshus
 skall vara minst i 25 m, annat fall ska avskiljning i brandteknisk
 klass EI60 utföras, avståndet kan då minskas till 12,5 m
 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats med undantag för park och väg vid
udden. En gemensamhetsanläggning  är huvudman för allmän plats.

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt
Inom planområdet gäller utökad lovplikt för lovbefriade nybyggnader och
tillbyggnader enligt 9 kap 4§ och 4a-c §§ plan och bygglagen (PBL 4 kap 15§)

Marklov gäller för trädfällning inom område betecknat n2.

ILLUSTRATIONER
 Illustrationslinjer
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning
och utformning är tillåten.

GRÄNSER
 Detaljplanegräns
 Användningsgräns
 Egenskapsgräns
 Egenskapsgräns träd

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
AIlmänna platser
LOKALGATA  Lokaltrafik  och parkering
NATUR Naturmark
PARK Anlagd park

Kvartersmark
B Bostäder
B1 Bostäder med samlingslokal,  omsorgsboende och kontor
HKJ1 Handel, kontors- och småindustri ändamål
E1 Teknisk anläggning med högsta tillåtna byggnadshöjd 2,7 m
N1 Friluftsbad
SKJ1 Skola och kontor- och småindustri ändamål

Vattenområden
W Öppet vattenområde
WB1 Brygga för intilliggande fastigheter
WV1 Småbåtshamn

UTNYTTJANDEGRAD
Om respektive användnings/egenskapsområde indelas i mer än en fastighet ska
byggnadsarean fördelas proportionellt till respektive fastighet.

Utöver nedanstående byggnadsarea får komplementbyggnader på 6kvm per
bostad uppföras, balkong anordnas med sammanlagd area på 2 procent per
fastighetsarea  och gemensamhetsanläggning för parkering anordnas.

e1 000 Största byggnadsarea i m2 ovan mark

e2 Högsta exploateringsgrad  är 0,25 byggnadsarea per fastighet.
 Bebyggelsen ska uppföras som friliggande småhus

e3 Högsta exploateringsgrad  är 0,3 i byggnadsarea per fastighet.

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
 Byggnad får inte uppföras. Balkong från huvudbyggnad får kraga
 ut max 1,2m.

 Marken får endast bebyggas med mindre uthus och garage.

z Marken skall vara tillgänglig för genomfart till lokalgata

g Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
 natur, lokalgata, lek, smärre förråd, pumpstation,  miljöstuga
 och ledningar för VA, el, tele/data.

MARKENS ANORDNANDE
Dagvatten omhändertas i första hand på egen fastighet. I andra hand sker
fördröjning på tomtmark innan avledning/fördröjning sker via svackdiken längs
gatan.

n1 Rumsavgränsande häckar, staket eller plank får ej utföras.
 Uteplatser skall ligga i nivå nära angränsande mark och vara
 med golv av stenmaterial.

n2 Träd får inte fällas.
 Träd som angrips av sjukdom, skadas eller på annat sätt
 medför betydande olägenheter får fällas efter marklov.
 Ersättningsplantering skall ske av borttaget träd.

n3 Odlingslotter får i begränsad omfattning anordnas

n4 Bollplan får anordnas

miljöstuga Miljöstuga för sopsortering med högsta byggnadshöjd 2,7 m får
 anordnas.

hpl Hållplats med väderskydd får anordnas

SKYDDSBESTÄMMELSER
r1 Hus får inte rivas

 Stängels ska finnas under byggtiden för att skydda fornlämning

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Placering
p1 Uthus och garage förläggs, i förhållande till gaturummet,
 innanför bostadshusets fasadliv och med en högsta
 byggnadshöjd om 3,5 meter. Tillbyggnader på förgård mot
 gata får ej göras.

p2 Bostadshusets förläggs, i förhållande till gaturummet,
 med 3 meters skillnad i fasadliv till granne.

Utformning
  00 Högsta byggnadshöjd i meter för huvudbyggnad
     00 Största taklutning i grader
I-II Högsta antal våningar, vid 38° taklutning får vind inredas
v1 Enskild byggnads totala byggnadsarea får inte överstiga 300m2

Utseende
f1 Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k.
 pyramidtak. Förskjutet sadeltak tillåts inte.

f2 Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel
 och med tak av röda tegel- eller betongpannor. Fasader målas
 med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den röd-
 bruna färgskalan.

f3 Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger
  i den röd-svarta färgskalan.

f4 Solenergianläggningar som är integrerade i tak eller följer takets
 form är tillåtet.

Huvudbyggnads sockelnivå får inte placeras lägre än 2,3 meter över nollnivån
enligt RH2000.

Parkering
För lägenheter med en bruttoarea mindre an 100 kvm skall det finnas 1 p-plats.
För lägenheter med en bruttoarea större an 100 kvm skall det finnas 2 p-plats.
För verksamheter skall parkering ske inom respektive fastighet.

VARSAMHET
Hus skall utformas med hänsyn till platsens kulturmiljövärden.
k1 Fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas.
k2 Samlingssalarnas karaktärsdrag skall bevaras.

STÖRNINGSSKYDD
m1 Verksamheter får inte vara störande för omgivande bostäder.
 Ekvivalent ljudnivå för buller vid användningsgräns för bostad
 får inte överstiga 50 dB(A) dagtid 07.00-18.00, 45 dB(A)
 kvällstid 18.00-22.00, 40 dB(A) nattetid 22.00-07.00 samt
 55 dB(A) momentan ljudnivå nattetid 22.00-07.00.

m2 Gassoltank, avståndet mellan anslutningspunkt och bostadshus
 skall vara minst i 25 m, annat fall ska avskiljning i brandteknisk
 klass EI60 utföras, avståndet kan då minskas till 12,5 m
 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats med undantag för park och väg vid
udden. En gemensamhetsanläggning  är huvudman för allmän plats.

Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt
Inom planområdet gäller utökad lovplikt för lovbefriade nybyggnader och
tillbyggnader enligt 9 kap 4§ och 4a-c §§ plan och bygglagen (PBL 4 kap 15§)

Marklov gäller för trädfällning inom område betecknat n2.

ILLUSTRATIONER
 Illustrationslinjer

Översiktsbild, markerat område
visar del av planområdet
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Till planen hör:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning
- Gestaltningsprogram

Grundkarta upprättad av:
Mät och Gis enheten, Upplands-Bro kommun

Koordinatsystem i plan och höjd:
plan SWEREF 99 18 00 , höjd RH 2000

Ajourhållningsdatum:
Ajourhållen endast inom planerat Detaljplaneområde 2018-05-07
och övrigt endast utdrag ur ej ajourhållen Primärkarta 2018-05-15
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Handlingar 

Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i två delar, skala 1:1000, 210929 
Denna planbeskrivning. 
Illustrationsplan, 210929  
Gestaltningsprogram, 211011  
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse, del 1 (programsamrådsredogörelse), 150423 
Samrådsredogörelse, del 2, 211012 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  
 

Övriga handlingar 
Förutsättningar, 
 Planprogram, 140530, reviderad 140819 

Natur och Grönstruktur  
 Översiktlig naturmiljöutredning i Säbyholm, Ekologigruppen,151214 
 Trädinventering Säbyholm, Lena Biärsjö, 151217 
 Inmätta träd och trädinventering park och trädgård, Södergruppen, 1:4 000, 150929 
 Förslag skyddsvärd vegetation, Södergruppen,1:4 000, 150929 
 Karta träd koordinater, Cowi,151217 
 Illustrationsplan med inmätta träd, Södergruppen, 151217 
 Vattenkvalitet, växter och strandfauna i Säbyholmsviken, Friman ekologikonsult, 141027 
 Växt och fågelliv vid Säbyholmsudden, Conec, 141027 

Fornlämningar 
 Arkeologisk utredning, Arkeologistik, 140822 
 Resultat Arkeologisk utredning, Länsstyrelsen, 141029 

Kulturmiljö  
 Kulturmiljöutredning, Tyrens, 140407 
 Konsekvensbedömning avseende  kulturmiljö, Tyréns,151216 
 Karaktärsprogram, Södergruppen, 151026 

Geologi 
 PM Geo Säbyholm , Cowi, 190509 

Trafik och kommunikationer 
 Trafik PM, Sven Ekman Trafikkonsult, rev 170626 

Störningar och risker  
 Bullermätning Bryggeri, Akustikbyrån, 151118 
 Brandtekniskt utlåtande angående gasoltank, Brandkonsulten, 151028 
 PM brandvatten, Geosigma, 190502 
 Risk PM gasoltransporter  Prevecon, 190503 
 Risk PM gasoltank Brandkonsulten, 190610 
 Miljötekninsk markundersökning, översiktlig, Cowi, 151124 
 Miljöteknisk markundersökning, , Cowi, 190823 

Teknisk försörjning 
 Dagvattenutredning, Cowi, 190618 
 VA-plan, 5 ritningar, Cowi, 150914 
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 
Bro samhälle växer och det sker i huvudsakligen söderut mot Mälaren. Bro har ett strategiskt läge 
centralt i Mälarregionen med goda kollektiva förbindelser. Såväl Stockholm, Enköping och Arlanda 
ligger inom 30 minuters resväg bort. Utbyggnad mot Mälaren ger Bro en bättre kontakt med vattnet.  

Planområdet Säbyholm är beläget utanför tätorten, cirka fyra kilometer sydväst om Bro centrum. 
Området ligger cirka 300 – 500 meter från Mälaren och till Rösaringsåsen är det mellan en och två 
kilometer. Inom planområdet låg tidigare ett naturbruksgymnasium, med elevhem och 
verksamhetslokaler, vilket flyttade våren 2013. Hösten 2013 sålde Landstingets fastighetsbolag 
Locum, hela fastigheten Säbyholm 5:1. 

Områdets skönhetsvärden och de vackra, kulturhistoriskt intressanta omgivningarna bedöms attraktiva 
för boende. Befintliga lokaler lämpar sig väl för skolor, verksamheter och fritidsverksamheter. För 
planområdet finns ingen detaljplan. 

Efter att de nya fastighetsägarna tog över området har de tidigare skollokalerna anpassats till bostäder 
och nya verksamheter. Befintliga elevhemsbyggnader, småhus, skolbyggnader, verksamhetsbyggnader 
står på avstyckade fastigheter inom planområdet. Elevhemsbyggnaderna är ombyggda till cirka 60 
bostadsrättslägenheter under 2014 - 2017. Den befintliga huvudbyggnaden har också byggts om till att 
inrymma bostäder. En verksamhetslokal har byggts om till ett mikrobryggeri. På bollplanen i centrala 
delen av området har en förskola etablerats med tillfälligt bygglov.  
 

Huvuddrag 
En utveckling av lantbruksskolans område planeras för att lägga till ytterligare bostadshus. En stor del 
av dels parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster 
bibehålls. Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras. 

Den nya bebyggelse som föreslås placeras på det stora traktorkörfältet i norr, på den befintliga 
fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra kanten av åkern. Fyra större så kallade 
parkvillor planeras inne i parkmiljön. Den nya bostadsbebyggelsen kommer att möjliggöra boende i 
både villor, radhus och lägenheter men för alla föreslagna nya bostadshus är skalan anpassad till den 
befintliga kulturmiljön i området. 

På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde, där badplatsen återskapas och restaurering 
av två befintliga bryggor samt ombyggnad av den stora bryggan vid sydspetsen, där stolparna i vattnet 
finns kvar. Bryggorna planeras förse närområdet med båtplatser för mindre båtar. 
 

Planens syfte 
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet. 
Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga 
område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. Genom en ny exploatering skapas förutsättningar 
för att kulturhistorisk värdefull bebyggelse och miljö kan bevaras och skyddas från förvanskning och 
annat nyttjande, som inte främjar områdets kulturmiljö. 

Den största delen av den nya bebyggelsen utgörs av bostadshus. Planen ger möjlighet till bostäder som 
fristående villor, parhus och radhus eller som lägenheter i mindre flerbostadshus. Oavsett vilken 
bostadsform som uppförs är det viktigt att det är byggnader som passar in i den speciella kulturmiljö 
som finns inom och runt området. Detaljplanen beräknas möjliggöra cirka 170 bostäder. Det är viktigt 
att antalet bostäder håller sig så nära detta antal som möjligt. De beräkningar av till exempel antal 
parkeringsplatser som föreslås i planen utgår ifrån beräkningen av antalet bostäder. En avvikelse 
härifrån skulle kunna få oönskade effekter för helhetsintrycket. 
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Utöver att planera för ny bebyggelse är syftet med detaljplanen också att skapa förutsättningar för att
områdets befintliga bebyggelse ska kunna bevaras med en användning som är anpassad till en ny
situation. Det mesta av den ursprungliga bebyggelsen har gjorts om till boende och det planeras för att
de befintliga lokalerna, ursprungligen nyttjade för utbildningen, används till undervisning, omsorg,
gemenskap och produktion. P lanområdets unika park-och landskapskvaliteter tillvaratas, utvecklas och
tillgängliggörs.

En restaurering av anläggningar på udden i Säbyholmsviken kommer också öka attraktiviteten i
området, samt göra Mälaren mer lättillgänglig.

Syftet med detaljplanen är också att framför allt natur- och landskapsvärden och kulturhistoriska
intressen beaktas samt att skapa förutsättningar för teknisk försörjning.

Planpr ocessen
Planuppdrag
Detaljplanearbetet inleddes 22 januari 2014, då beslut togs om programuppdrag av Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott. Den 11 juni 2014 tog Kommunstyrelsen beslut att det framtagna förslaget
på detaljplaneprogram skulle skickas ut på samråd. P rogramsamråd skedde sedan mellan 21 augusti
och den 1 oktober 2014.
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 27 maj 2015 och Kommunfullmäktige godkände
programmet den 3 juni 2015. Kommunstyrelsen beslutade 13 juni 2018 om plansamråd och detta
genomfördes mellan den 28 november 2018 – 7 januari 2019.

Handläggning
P lanen handläggs enligt utökat förfarande enligt plan-och bygglagen (2010:900) i dess lydelse efter 1
januari 2015.

Det aktuella skedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av
förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna från samrådsskedet har sammanfattats i en
samrådsredogörelse. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där yttranden som
framförts under granskningen redovisas. Mindre justeringar och kompletteringar kan komma att göras
i planförslaget innan ett antagandeförslag upprättas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen
måste det skickas ut på granskning igen.

Preliminär tidplan
Samrådsbeslut (KS) juni 2018
Samrådstid november 2018 – januari 2019
Beslut om granskning (KS SBU) oktober 2021
Granskningstid november 2021 – december 2021
Antagande (KF) kvartal 1 2022

För enligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
P lanområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken 3 kap MB. De redovisade
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föreslagna åtgärderna bedöms inte skada riksintresset för kulturmiljön.  

Med hänsyn till de natur- och kulturvärden omfattas Mälaren med öar och strandområden i sin helhet 
av riksintresse enligt 4 kap MB. Inom detta riksintresse ska turismen och det rörliga friluftslivet, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön. Det rörliga friluftslivets intressen bedöms inte påverkas negativt, utan i 
stället blir det positiva konsekvenser av att udden restaureras och tillgängliggörs. 

Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet enligt miljöbalken kap 5 MB bedöms 
ej överskridas. Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren. Vattenförekomsten har god 
ekologisk status. Med de planerade åtgärderna för hantering av dagvattnet kommer statusen inte att 
försämras 
 

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
Alla detaljplaner ska redovisa ett ställningstagande om planen bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan. Detta avgörs genom en behovsbedömning. Om planen bedöms medföra betydande 
miljöpåverkan ska reglerna om miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som följer 
av Plan- och Bygglagen och Miljöbalken tillämpas. En behovsbedömning har gjorts. Kommunen gör 
bedömningen att planens genomförande kan antas medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 
MKB ska därför upprättas i kommande detaljplanearbete. Orsaken är bland annat förslagen till 
mikrobryggeri, småbåtshamn och hantering av dagvatten. Länsstyrelsen har därefter kompletterat med 
att MKB även skall behandla riksintresse kulturmiljö, riksintresse Mälaren med stränder och öar, 
skredrisk samt att påverkan på grönkilen enligt RUFS bör utredas. 
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Plandata
Läge och areal
Säbyholm är beläget ca fyra km sydväst om Bro centrum. P lanområdet utgör den egentliga kärnan av
det tidigare Naturbruksgymnasiet (ursprungligen stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet) och med
Rösaringsvägen som huvudsaklig gräns i sydväst. Vidare ingår en mindre del planområdesdel på
udden i anslutning till Säbyholmsviken. Området omfattade under plansamrådet cirka 28 hektar varav
4 hektar avser delen vid Säbyholmsviken och har under samrådet minskats till cirka 24hektar.

Fly gfot omed p lanområdet markerat .

Markägoförhållande
P lanområdet omfattar fastigheterna Säbyholm 5:27 – 45 och Säbyholm 5:47 - 48. Fastigheterna
Säbyholm 5:32, 37 och 45 ägs av Säbyholm Fastigheter AB, fastigheterna 5:47 – 48 ägs av
privatpersoner. Övriga fastigheter ägs av de bostadsrättsföreningar som har bildats i området..

Gällande planer och tidigar e ställningstaganden
Riksintresse

0 50 100 200 500m

N
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Cirka en kilometer nordväst om planområdet ligger Rösaringsåsen där delar av området är Natura 
2000-område och ett statligt naturreservat har bildats. Ungefär en halv kilometer väster om det 
centrala planområdet finns ett område klassat som Riksintresse för naturvård.  

Planområdet ligger inom område för Riksintresse för kulturmiljövård. Lagtexten är följande: 

Motivering: Centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den forna vattenleden Birka-
Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga kultplatsen Rösaring 
och gravfält som visar på en omfattande bosättning från bronsåldern till vikingatid. Det öppna 
sammanhängande odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av herrgårdar, 
bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka, som 
uppfördes som patronatskyrka till Säbyholms gård. (Sockencentrum). 

Uttryck 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 från 
1200-talet och flera gravkor samt förhistoriska gravhögar på kyrkogården. Prästgården och 
klockarbostället vilka ligger vid Stora Ekeby, ett stycke väster om kyrkan. 
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I lagtexten ingår inte den 4 ha stora åkern i sydost, men Länsstyrelsen har i sitt yttrande vid 
programsamrådet betonat att åkern är en viktig landskapsstruktur vid entrén till den historiska miljön. 

Miljön kring Säbyholms naturbruksgymnasium, ursprungligen Sunnerdahls hemskola, med ett 20-tal 
byggnader uppförda 1910–15 i nationalromantisk och klassicistisk stil och med omgivande park, 
nämns inte under lagtextens motiv eller uttryck men den anses ha höga kulturhistoriska värden, som 
bör beaktas i planeringen 

Vid planering kommer att ställas stora krav på att tillkommande bebyggelse tar tillvara på och passar 
in i den mycket speciella karaktär som platsen har idag.  

Hela området ingår i Riksintresse, Mälaren med öar och strandområden, för friluftsliv (MB 4 kap § 1 
och 2).  

Strandskydd 
Strandskyddskravet är för närvarande 300 meter. Utöver delen vid Säbyholmsviken berörs endast en 
mycket liten del längst i sydost av skyddsavståndet. 

Regionala planer och program 
RUFS 
I Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, ingår området i en grön värdekärna, 
Görvälnkilen. Säbyholm är också nämnt som ett tyst område. Lindallén från Rösaringsvägen ner till 
Säbyholmsviken, vegetationen kring Låssa kyrka och ett markområde i syd på ömse sidor av entrèn till 
området klassas av Länsstyrelsen som skyddsvärda trädmiljöer. 

Kommunala planer och program 
Översiktsplan 
Området ingår i Landsbygdsplanen FÖP2016.  Säbyholm utpekas där som landsbygdskärna och 
innehåller till exempel bostäder förskola, grundskola, samlingslokal, verksamheter som fyller viktiga 
samhällsfunktioner för landsbygdsdelarna runt omkring. 

Området ingår i Översiktsplan 2010, antagen den 15 december 2011, som ett område för kulturmiljö 
av lokalt intresse. Området närmast Säbyholmsviken inklusive udden, innehåller naturvärden av 
kommunalt intresse. Det vill säga att det hyser värden ur natur-, kultur-, landskapsbild- och/eller 
friluftssynpunkt 

Detaljplaneprogram 
Ett Detaljplaneprogram för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1) togs fram våren 2014, ställdes ut hösten 
2014 och godkändes i juni 2015. 

Detaljplaner och förordnanden 
Inga gällande detaljplaner finns i området. 
 

Förutsättningar och planförslag  

Natur 
Mark och vegetation 
Nuläge 

Vegetation och ekologi: 
Planområdet ligger i ett representativt Mälarnära landskap, där platsens naturförutsättningar, historia 
och tidigare markanvändning lett fram till en värdefull mosaik av dungar med ask, ek och andra ädla 
lövträd, brynmiljöer och öppen barrblandskog med stort inslag av äldre tallar  
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Görvälnkilen: 
Säbyholm ligger nästan längst ut i den regionala grönkilen Görvälnkilen, som slutar vid gränsen mot 
Bålsta. Platsen utgör en liten, men viktig del av värdekärnans kulturhistoriska landskap, med 
omväxlande öppna marker, skogsdungar och naturliga stränder. Särskilt värdefulla är områdets allèer, 
skogsbryn och dungar med ädla lövträd för kilens ädellövsamband. Områdets barrblandskog i nordost 
är också av högt värde, men ligger lite solitärt utan direkt kontakt med andra barrmiljöer. 

Parkmark och trädgårdar: 
Park och trädgårdarna innehåller en oerhört stor mängd av kulturväxter och exotiska träd och buskar, 
som planterats i pedagogiskt syfte. Där finns också svenska lövträd som stora askar, lind och björk. 
Trädgårdarna hyser också ett betydande antal av gamla äppelträd och andra fruktträd, många med 
grova stammar 

Längst i sydost finns en åkermark om cirka fyra hektar. Åkermarken har klass 4 enligt Länsstyrelsens 
klassificering, dvs ej högsta åkermarkskvalitet. 

Naturmiljöer: 
Områdets naturmiljöer består främst av skogsklädda kullar och höjder, som troligen varit utmark och 
skogsbete under tidigare epoker. På den stora skogsklädda höjden i nordöstra delen, till största delen 
utanför planområdet, är vegetationen gles och träden står ljusöppet i många delar, vilket är värdefullt. 
Vissa partier är hällbundna med inslag av stående och liggande död ved, vilket är en värdefull resurs 
för en lång rad av arter. Den glesa barrskogen har ett mycket högt naturvärde, motsvarande regionalt 
värde. Grova äldre tallar finns spridda i hela området, medan ekar främst står i brynmiljöerna ut mot 
trädgårdarna, men också i en sydvänd sluttning i söder.  

Delen av planområdet, som omfattar udden i Mälaren, utgörs av en frisk till fuktig högörtsäng med 
högväxta vanliga gräs och örter, samt en smal vassbård av homogena bladvassar utmed stora delar av 
stranden. De flesta av de förekomande arterna är vanligt förekommande och representativa för denna 
naturtyp. Vid halvöns sydvästra kant finns en aldunge med ett antal medelstora klibbalar, vilka börjat 
uppvisa sockelbildning. Dessa mikrohabitat är värdefulla småmiljöer för många arter. Vattenmiljön 
består av flytbladsväxter och andra växter utanför vassbården, med inslag av ovanliga arter. (Se nedan) 

Värdefulla arter: 
På flera av områdets träd i parkerna växer mistel, som är fridlyst. Misteln finns det gott om i Upplands 
Bro och i Mälardalen. I barrblandskogen har tallticka och grovticka påträffats, som indikerar 
värdefulla äldre skogsmiljöer. 

På udden i Mälaren visar inventering av växter att det finns en mycket stor variation av växter. Fem 
olika växtzoner kan urskiljas. Ytterst i vattnet finns en långskottszon ned till 3 m djup. I den 
vattenmiljön påträffades smal vattenpest, en främmande art som kommit in i Sverige från 
Nordamerika och som dominerar här. I den zonen påträffades också den rödlistade vattenväxten 
bandnate, klassad som nära hotad. Sannolikt var den övertäckt av vattenpesten.  Bandnaten har enligt 
Naturvårdsverkets bevarandeprogram minskat i många län men förefaller ändå ha starka populationer i 
Östra Svealand, i synnerhet i Mälarens östra delar. I flytbladzonen i vattnet dominerar gul näckros. 
Innanför den zonen finns bladvassbälte, som innehåller ett fåtal olika sorters vass. På strandkanten på 
land finns sen ett jättegröebälte med utöver gröe en mångfald olika arter och på land innanför en 
hårdvall med bland annat höggräs. I den urgrävda våtmarken på udden sågs ett fåtal larver av 
vattensalamander. Det gick dock ej att avgöra arten av salamander. Alla groddjur omfattas av 
artskydd. Udden med sina strandområden är också en mycket lämplig lokal för en mångfald av fåglar, 
en del av dem knutna till Mälaren. Att betet av udden har upphört, innebär att floran trivialiserats och 
att attraktiviteten för fåglarnas näringssök minskat. 

Från det centrala programområdet leder en lindallé ner till Säbyholmsviken. Rösaringsvägens allé mot 
Låssa kyrka i östra gränsen av planområdet bildar även ett tydligt inslag i landskapet.  
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Förslag 

Görvälnkilen: 
Större delen av områdets sammanhängande naturmiljöer planeras att bevaras intakta. Största delen av 
åkern i söder planeras att bevaras som ett öppet fält. Den kan till exempel brukas som en mindre 
bollplan, för odling, som betesmark eller slåttas som äng. Den har användningen parkmark i planen. 
En antal stora parkytor är utpekade som skyddsvärda vegetationsytor i illustrationsplanen. Med 
bevarande av dessa bedöms de ekologiska grundförutsättningarna kvarstå, och Säbyholms värde som 
en del i grönkilens värdekärna likaså. Områdets funktion i kommunala och regionala 
spridningssamband bedöms i huvudsak vara detsamma som idag. 

Parkmark och trädgårdar: 
Planen innebär i stort att värdefulla alléer i plangränsen, samt ovannämnda parkområden bevaras 
intakta och större delen av fruktträdgårdar likaså. Ett 40-tal träd har mätts in, de flesta inom de 
ovannämnda parkområdesdelarna och cirka 35 av dem skyddas i detaljplanen. I och med att de nya 
småhusen, som till största delen ligger i tre samlade grupper, på gamla traktorkörfältet, på befintliga 
bollplanen och på del av åkern i söder, så kommer deras trädgårdsytor att öka biologiska mångfalden 
där jämfört med dagens ensartade nyttjande. 

Naturmiljöer: 
Områdets skogsklädda partier och parkområden sparas som naturmark respektive parkmark i planen 
och undantas därmed från bostadsbebyggelse. Naturvärden kopplad till områdets träd, park och 
skogsmiljöer bedöms därför kunna kvarstå.  

Även udden i söder ut mot Mälarens stränder med sin frisk/fuktiga högörtsäng/strandäng bibehålls. 
Restaurering av bryggor och anläggande av badplats bedöms inte få negativa konsekvenser för 
stränder och vattenmiljö, förutsatt att ingen ytterligare grävning och muddring sker. Planeringen av en 
mindre sandstrand bör anpassas till att behålla alarna i sydväst, även om dessa inte historiskt funnits. 
Strandskyddsdispens kommer att sökas i samband med den fortsatta planeringen. 

Värdefulla arter: 
Sammantaget bedöms rödlistade arters fortlevnad i området som god, då större delen av deras 
livsmiljöer planeras att bevaras, främst i form av sparad naturmark eller parkmark och dungar av äldre 
träd. De flesta träd med mistel växer i områden, som planeras sparas som natur eller park och 
skyddsvärd vegetation. Rödlistade arter knutna till skogsmiljöer och äldre träd bedöms också kunna 
bevaras, förutsatt att träden inte fälls och att värdefull död ved bevaras i området. 

De bryggor som skall restaureras på udden planeras på redan befintliga fundament och i och med detta 
bedöms förutsättningarna för de rödlistade vattenväxterna kunna bibehållas. 

Anpassningar och åtgärdsförslag: 
Områdets större träd i park- och naturområdet har mätts in och i planen har förts in att förbuda gäller 
för trädfällning. Om ett träd behöver fällas på grund av sjukdom ska detta avgöras i ansökan om 
marklov. En gemensamhetsanläggning planeras ansvara för de större park-, natur- och grönytorna. 
Tomtmark intill småhusen kommer de boende att sköta om. För att säkerställa att områdets höga 
naturvärden finns kvar även i fortsättningen kommer en enkel och tydlig skötselplan tas fram för 
området. Det är viktigt att skolområdets parkkaraktär med sina smala och slingrande vägar, 
omväxlande natur med frukträdsodlingar, gräsytor, park- och naturmarkspartier behålls. 

Siktstråk mot vattnet och de stora fälten eftersträvas från såväl befintlig, men också från ny 
bebyggelse.  

Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Planområdets bebyggda huvuddel är belägen på en platå mellan två åshöjder, vilka i sin tur omges av 
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mycket stora, vidsträckta åkermarksstråk, som löper i riktning nordväst-sydost. Platån genom området 
övergår i sydost till en på lägre nivå liggande åker om cirka fem hektar. Huvuddelen av bebyggelsen 
inom planområdets huvuddel är uppförd under 1910-talet och med vissa tillägg från bland annat 1970- 
och 1990-talen. Marken har använts som ett skolinternatsområde med elevhem, skolbyggnader, 
parker, trädplanteringar, traktorövningskörfält, bollplan och växthus. Områdets parkkaraktär är tydlig 
med slingrande, smala och terränganpassade vägar. Under de senaste decennierna på 1900-talet har en 
omfattande nybebyggelse av undervisningslokaler skett. Odlingsmark har samtidigt omvandlats till 
övningsområden för fordon, för att tillgodose skolans behov för undervisning i modernt lant- och 
jordbruk. Under senare år har även delar av området blivit övervuxna. Skolan flyttade under 
försommaren 2013 till Sollentuna. Hela planområdet med där befintliga byggnader stod under ett antal 
år tomt och övergivet. Under de senaste åren har området åter aktiverats. I en fastighet, en 
ekonomibyggnad med ett växthus, har ett mikrobryggeri etablerats. Gallring av växtligheten har även 
utförts. De befintliga elevhemshusen har byggts om till bostadsrättslägenheter och är inflyttade. En en-
avdelningsförskola med tidsbegränsat bygglov har ställts upp på södra delen av befintliga bollplanen. 
Vid Säbyholmsviken finns brygganläggningar och rester av en större brygga samt badplats. 

Förslag 
Planförslaget tar fasta på Länsstyrelsens yttrande om att mindre komplettering av bebyggelsen i 
områdets sydöstra del är att föredra med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och riksintressets 
motivering. Här har bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämfört med det tidigare 
programförslaget. Bebyggelsen tar fortfarande en mindre del av åkern i anspråk. Dock är bebyggelsen 
begränsad till den norra delen. 

Sambandet mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin inäga och ekonomibyggnader 
bedöms vara säkerställt även efter en utbyggnad enligt förslaget. Planförslaget bedöms därmed inte 
innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets värden 

Åtgärderna på udden innebär en återkoppling till en tidigare användning av platsen och den 
förändringen bedöms påverka kulturmiljön positivt. 
 

Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
 
Som tidigare nämnts ligger Säbyholmsområdet i natursköna omgivningar med höga rekreationsvärden 
och goda möjligheter till friluftsliv 
Även inom området finns det ett stort värde i de park- och trädgårdsmiljöer som är ett arv från tiden 
som lantbruksgymnasium. Kvar från skoltiden finns också en fotbollsplan. Denna används av de 
boende i området vid gemensamma sammankomster, till exempel vid midsommarfirande. 
Till området hör också landtungan ut i Säbyholmsviken. Denna har historiskt sett använts till badplats 
för de elever som har haft Säbyholm som skola men sedan området är i dagsläget i behov av 
upprustning. 
 
Förslag 
I området kommer det att finnas stora möjligheter till egen odling och en förutsättning för att hålla 
uppe skötseln av park och trädgårdar är ett engagemang från de boende i området. Detta kommer att 
ordnas av en kommande samfällighetsförening.  
Där det idag finns en bollplan föreslås ny bebyggelse. En ersättning för dess roll som 
gemensamhetsyta föreslås i den sydostliga delen av området där det idag är åker. Den platsen kan 
utvecklas för både spontanidrott och ytor för gemensamma sammankomster. 
Området vid vattnet föreslås övergå till kommunalt ägande för att säkerställa att det blir ett allmänt 
tillgängligt område. En ökad skötsel av platsen kommer att ge ett stort värde i en bättre möjlighet till 
kontakt med Mälaren och en omhändertagen badplats. Även de föreslagna båtplatserna kommer att 
tillföra en rekreativ kvalité. 
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Fornlämningar 
Nuläge 
Inom och intill planområdet finns ett antal fornlämningar. De finns karterade och beskrivna av 
Riksantikvarieämbetet (se ritning avsnitt Riksintressen). Huvuddelen av dessa ligger utanför och 
sydväst om eller nordväst om planområdet. I nordväst tangerar planområdet ett gravfält (RAÄ 64:1).  

En arkeologisk utredning har utförts under 2014. Resultatet av denna visar på nypåträffade 
fornlämningar i form av en bytomt och en torplämning mitt emot Låssa kyrka 
Förslag 
Planförslaget har bearbetats utifrån denna utredning. Gravfältet 64:1 ligger inte enligt kartangivelsen. 
En avgränsningslinje för nytillkomande tomtmark har på plats markerats tillsammans med 
Länsstyrelsen. För att säkerställa att det inte ska komma till skada har krav på stängsling införts i 
planen. Det osäkra gravfältet på den stora östra höjdryggens sydöstra ände (Låssa 9:1) visade sig ej 
utgöra en fornlämning. Ett i programförslaget planerat nytt hus mittemot Låssa kyrka har borttagits 
med hänsyn till den nyupptäckta bytomten mittemot Låssa kyrka.  
 

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Slänterna från det stora skogspartiet i nordöst ner mot de centrala delarna består av morän. De centrala 
delarna inklusive åkern i söder består av postglacial eller glacial lera med ett djup om 5-10 meter. 
Längs Rösaringsvägen finns även ett antal bergspartier, som på södra sidan omgärdar de ovan nämnda 
lerpartierna. I nordväst i området finns i kanterna postglacial finsand. 

Inga upplagda fyllningsmassor finns i planområdet. 

En geoteknisk utredning för att bedöma risker i samband med nybebyggelse har utförts av Cowi  
(190509). Där bedöms att ingen ras- eller skredrisk förekommer. 

 
Förslag 
De nya husens höjdsättning skall anpassas till befintliga marknivåer, varför inga stora uppfyllnader 
planeras och därmed kan eventuell skredrisk elimineras. Normal grundläggning antas. Inför bygglov 
ska kompletterande grundundersökningar göras för kontroll av eventuell erforderlig pålning och 
kontroll av eventuella radonrisker. 
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utdrag ur jordartskarta från SGU 
 
 

Bebyggelseområden 
 

Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Det centrala planområdet kan sammanfattningsvis beskrivas som dels ett parkområde med 
bostadsbebyggelse och elevhem, dels som område för lokaler för undervisning och dels som ett antal 
fält och planer. De sistnämnda är tre stycken: det grusade traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen i 
det centrala läget och åkern i sydost. 



57 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) - KS 15/0282-79 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) : Säbyholm Planbeskrivning Granskning 211013

  Sida 16 av 32 
 
 
 

 
Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl), nr 1505 

 

 

Historia Äldre tider 
I Säbyholms direkta närhet har det sedan bronsåldern funnits boplatser och begravningsplatser. Mest 
bekant är Rösaringsåsen. Strax utanför planområdet finns i norr och i sydväst en mängd gravfält, rester 
av boplatser samt en hitflyttad runsten. Låssa Kyrka strax nordväst om planområdet, kan ha uppförts 
så tidigt som i slutet 1100-talet. I slutet av 1300-talet lät väpnaren Olof Haraldsson bygga sin sätesgård 
på den mark som idag är Säbyholm. Gårdens namn var Ladza eller Laatza. Gården låg söder om 
utanför detta planområde och dess exakta läge och utseende är osäkert. Gården grundades som säteri 
på 1600-talet och har därefter varit i ägo hos ett flertal familjer. Till säteriet hörde även gårdarna 
Bärby, Edeby, Säby samt senare även säterierna Toresta och Ålbrunna samt ladugården Ullevi. 

 

1900-talet 
1909 köptes Säbyholms ägor av stiftelsen "Sunnerdahls hemskolor på landet". Den instiftades genom 
en donation av filantropen Magna Sunnerdahl. Godset omvandlades då till en internatskola för barn. 
De kunde efter avslutad skolgång beredas plats för några års vistelse här. I hemskolan skulle finnas 
flera, ej alltför stora hem, med plats för cirka 14 elever och en hemföreståndarinna.  



57 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) - KS 15/0282-79 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) : Säbyholm Planbeskrivning Granskning 211013

  Sida 17 av 32 
 
 
 

 
Detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl), nr 1505 

Redan 1910 stod de första husen, Tuna och Boda, klara. De ritades av arkitekt Sigfrid Cronstedt. 
Husen Vika och Haga byggdes 1911-12, skolbyggnaden och rektorsbostaden (Tallgården, väster om 
planområdet) påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekt Ivar Tengbom. 1913-14 uppfördes Lillstugan 
och Berga och 1915 uppfördes Hamra, Torpa, Bränna och Stugan. Bebyggelsen från 1910-talet är i 
huvudsak lokaliserad till platåns ytterkanter.  

Ytterligare några elevhem har uppförts så sent som under 1970-talet. Vid Säbyholmsviken anlades 
tidigt en badplats med bryggor och hopptorn och kaj med en lång brygga för båttrafiken. 

1970 köptes fastigheten av Stockholms Läns Landsting. Skolan utvecklades då till en lantbruksskola 
och har senare använts som naturbruksgymnasium. 

I platåns centrala och plana del genomfördes då under 1970-90-talen en omfattande nybebyggelse av 
undervisningslokaler och ekonomibyggnader. Odlingsmarken här omvandlades till ett övningsfält för 
lantbruksmaskiner och traktorer samt en bollplan. Under den perioden byggdes också ytterligare tre 
elevhem i den södra delen av platån. 

2000-tal 
I samband med flytten av naturbruksgymnasiet 2013 blev området i det närmaste helt övergivet. Inga 
boende fanns där längre och inga verksamheter förekom. Vanskötsel och förstörelse började uppträda.  

Fastigheten köptes 2013 av Säbyholms Intressenter AB. Från och med 2014 har de befintliga 
elevhemmen och nya skolan byggts om till bostäder där inflyttning skett. Verksamheter bedrivs i de 
befintliga lokaler, en förskola har etablerats inom området. Skötseln av parkanläggningar sköts av 
byggherren i avvaktan på kommande gemensamhetsanläggning.  
Förslag 

Området 
Det dominerande, befintliga och slingrande vägnätet avses i huvudsak bibehållas. En vägbreddning om 
cirka 0.5 meter torde dock erfordras på flera av dessa vägar liksom att mötesplatser för bilar behöver 
anläggas. 

Elevhemmen 
Innanför planområdet finns 13 elevhemsbyggnader. Husen, de flesta i nationalromantisk stil, ger hela 
området dess karaktär. Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder och mot skogskanten.  

Elevhemmen med sin höga belägenhet, sitt fria läge, sina höga socklar, branta tak och höga 
våningshöjder - tre till tre och en halv meter i vardera två våningar - kommer att fortsätta dominera i 
miljön.  

Ombyggnad av elevhemmen till bostäder har kunnat göras med minimala förändringar av exteriörerna. 
Interiörerna var oftast hårt medfarna med åren. Ursprungliga, specifika detaljer invändigt har dock 
behållits i görligaste mån. De tre enplanshusen längst i sydost (Birka, Skoga, Bergängen), uppförda på 
1970-talet har också rustats upp. 

Skolbyggnaderna 
Huvudbyggnaden, som intill Rösaringsvägen dominerar området med sin mäktighet, innehöll 
skolkontorslokaler, bostad och två stora samlingslokaler. Den utvändig karaktären på huvudbyggnaden 
och invändiga karaktären på samlingslokalerna avses bevaras. Byggnaden är ombyggd till bostäder. 
Även flygelbyggnaden i norr, nya skolbyggnaden i två våningar och uppförd på 1990-talet, och 
Låssahuset, en byggnad mittemot kyrkan, också uppförd på 1990-talet, har byggts om till bostäder. 

I den centrala undervisnings- och skolbyggnaden, uppförd i huvudsak på 1970-talet, finns såväl 
storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och undervisningslokaler. Här planeras för en förskola 
och framgent även för en grundskola. En del av byggnaden nyttjas redan i dag för 
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trädgårdsmästarutbildning. Samtliga växthusbyggnader, förutom två, avses bibehållas och är delvis 
ianspråktagna för verksamheter. I avvaktan på att behovet ökar av förskoleplatser har 2015 en en-
avdelningsförskola monterats på bollplanen med tillfälligt bygglov. Den är fullt utnyttjad. 

Kulturmiljö 
 

 
För själva skolområdet har en kulturmiljöutredning daterad den 7 april 2014 upprättats. Utredningen 
behandlar områdets historik. Det gäller framför allt landskapsbilden och då med betoning på områdets 
historiska utveckling fram till 1970-talet. Utifrån aspekter från i första hand tiden före 1970-talet 
betonas i utredningen områdets “Bärande karaktärer och samband”. Vidare anges “Riktlinjer för 
planering med kulturmiljön som resurs”. 

 Ett bevarande av relationen mellan den oregelbundna planstrukturen på områdets äldre, högre 
partier och den regelbundna på den lägre liggande sänkan/stråket i den centrala delen. Genom 
att den nya bebyggelsens struktur här kontrasterar mot den befintliga, kulturhistoriskt 
värdefulla framhävs och bibehålls förståelsen för den äldre bebyggelsen - dess närmiljö och 
sammanhang. 

 Ett återbruk av befintliga slingrande vägar där så är möjligt. 
 Ett bevarande av befintliga, äldre värdefulla lövträd inom området. 
 En samklang mellan ny och befintlig bebyggelse vad gäller färgsättning och materialval.  
 Ett återanvändande av formelement som trädgårdsstrukturer och odlingslotter. Det görs till 

exempel genom att befintliga fruktträdplanteringar förnyas och kompletteras, genom att 
befintliga och nya vägar kompletteringsplanteras med alléer av fruktträd och genom att alla 
bostäder ges möjlighet till egen odling.  

 En förstärkning av stråk med historiska relationer inom och intill området. 
 Bevarande av en tydlig entré till den historiska miljön Rösaring och Låssa kyrka genom att 

hålla den sydöstra öppna delen nästan fri från bebyggelse.  

I planförslaget ingår ett karaktärprogram och gestaltningsprogram där hänsyn tagits till tankegångar i 
dessa riktlinjer. Därutöver har hänsyn tagits till de genomförda ombyggnationerna. 
 
Förslag 
Tyrens utredning ”Konsekvensbedömning avseende kulturmiljön” från 2015 tar också upp följande 
punkter att tänka på vid placering av bebyggelse: 
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 Låt den nya bebyggelsen på ett tydligt och medvetet sätt förhålla sig till områdets topografi 
 Undvik förändringar i de topografiska förhållandena i form av schakt och sprängning 
 Dra bebyggelse så långt ut mot höjdpartierna som möjligt 
 Ge vägdragningarna en småskalig karaktär med grusbeläggning 
 Förändra inte topografin, begränsa alla typer av markförändringar 
 Låt ny bebyggelse underordna sig det omgivande landskapets bebyggelse vad gäller skala och 

utformning.   
 Anpassa materialval och färgsättning till omgivande bebyggelse och omgivande landskap. 
 Låt ny vägsträckning österut ansluta till skogspartiet och ansluta Rösaringsvägen längre 

österut 

Ovanstående punkter har arbetats in i planen och har utvecklats vidare i gestaltningsprogrammet. I den 
föreslagna placeringen av bebyggelsen har man förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck och 
karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets karaktär och 
ambition att ta de kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya miljön. En exploatering i en 
samlad miljö, såsom den inom Säbyholmsskolans område innebär alltid en påverkan på 
ursprungsmiljön. Med en medvetenhet om områdets omgivningar och sammanhang kan en negativ 
påverkan minskas.  
 

Övergripande disposition 
Huvuddelen av den föreslagna nya bebyggelsen föreslås lokaliserade till de två fälten 
traktorövningsfältet och bollplanen samt del av inägan i sydost. Den senare bebyggs endast i liten 
skala i den nordvästra delen. Formspråk, volymer, material ska här kännetecknas av en anpassning till 
befintlig bebyggelse och terräng. Här föreslås dock bebyggelsetätheten vara större. 
Bebyggelsestrukturen föreslås kontrastera något mot den fria bebyggelsegruppering för elevhemmen. 
Hänsyn har tagits till befintliga siktlinjer både inom och utom området vid placeringen av den nya 
bebyggelsen. 
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Ny bebyggelse, bostäder 
De nya bebyggelsegrupperna planeras vidare ha sinsemellan något olika karaktärer. I förslaget är de 
benämnda ”Trädgårdskvarteret” (på traktorkörfältet i norr), ”Bygatan”(på bollplanen centralt) och 
”Lantliv”(på inägan i sydost). Därutöver planeras enstaka nybyggnader - ”Parkvillor” - inom 
parkområdet.  

Anpassning och gestaltning av nya hus och dess yttre närmiljö framgår i gestaltningsprogrammet. Där 
beskrivas hur de nya bostadshusens yttre och närmiljön ska gestaltas. För områdena 
”Trädgårdskvarteret”och ”Bygatan” samt ”Parkvillorna” kommer särskild vikt att läggas vid husens 
förhållande till de befintliga, äldre elevhemmen. De nya husen i sänkans öppna delar - 
Trädgårdskvarteret och Bygatan – planeras att organiseras i en planstruktur som kontrasterar med de 
befintliga elevhemmens 

Parkvillorna planeras att uppföras väl inplacerade i terrängen och följa elevhemmens relativt fria 
planstruktur.  Dessa byggnader avses utformade med en mycket god anpassning till de befintliga 
elevhemmens nationalromantiska arkitektur, dess volymer, uttryck och formspråk. De ligger också väl 
inplacerade i terrängen och följer elevhemmens relativt fria planstruktur. 

”Trädgårdskvarteret” utformas med hus längs gata. Förgårdsmarken anpassas till väderstreck och 
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uteplatsplacering. ”Bygatan” föreslås som en gata med vartannat hus indraget för att öka det visuella 
avståndet mellan husen. I den centrala delen bildas en plats vid två stora askar. ”Lantliv” –husen 
placeras så att de följer brynen i nordost och nordväst och lämnar den fria sikten mot Rösaringsvägen 
intakt. 

Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen utformas så att de ingår i parklandskapet. Den enskilda 
uteplatsen avses anläggas med en naturlig övergång till parkrummet och natur. Gaturummens 
gestaltning planeras utifrån att bebyggelsen ligger i en parkmiljö. Alla bostäder föreslås i möjligaste 
mån ha minst ett fruktträd och möjlighet till odling på tomten eller på odlingslotter.  

 
 

Ny bebyggelse, verksamheter 
Ingen tillkommande bebyggelse föreslås för verksamheter.  
  

Gestaltning 
 Den föreslagna nya bebyggelsen underordnar sig med sina moderata byggnadshöjder i högst två 
våningar och med visst respektavstånd till de äldre elevhemmen. 
 

Material/byggteknik 
Beträffande material och kulör så utformas husen huvudsakligen med röda panelklädda fasader och 
sadeltak belagda med matta röda takpannor. Undersida takfot och taksprång, taktassar och knutbrädor, 
där sådana finns, målas i samma färg som fasaden.  
 

Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Offentlig service såsom skolor med årskurser 1-9, förskolor, bibliotek och vårdcentral finns i centrala 
Bro. I Kungsängen finns ett gymnasium.   Kommersiell service, såsom restauranger, och mataffärer 
återfins i Bro tätort norr om järnvägen. I Skällsta i Bro invid motorvägspåfarten ligger en större 
livsmedelshall och diverse handelsytor. 

Närmaste större köpcentra ligger i Brunna, Bålsta, Jakobsberg, Barkarby och Kista 

I nordväst ligger Rösaringsåsen med sina strövområden. Strax utanför planområdet planeras att en 
hästgård ska anläggas.  
Förslag 
En förskola har startat inom planområdet under hösten 2015. Lokalerna i det befintliga beståndet är 
tillräckliga för en utvidgning av antalet avdelningar och framgent för en grundskola. Här finns nu i dag 
även en trädgårdsmästarutbildning för cirka 25 elever. 

Under 2014 har ett mikrobryggeri etablerats i området för tillverkning av öl. För närvarande pågår 
samtal med intressenter om att etablera ytterligare verksamheter. Ändamålsenliga lokaler finns. I det 
fortsatta planarbetet kommer lokalernas verksamhet regleras med hänsyn till bland annat risker och 
störningar. 

Strax intill planområdet ligger Låssa kyrka. En populär kyrka för vigslar och dop. Deras 
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parkeringsproblem har lösts genom att på fastigheten Säbyholm 5:1 har upplåtits mark till en parkering 
intill kyrkan och väster om Rösaringsvägen 

Skolbyggnadens samlingslokaler avses bibehållas för bl.a uthyrning till kyrkans gäster, de boende och 
kommande verksamheter. Sunnerdahlföreningen - en förening som önskar sprida information om den 
tidigare skolverksamheten och samtidigt vara en plats för återförening av gamla elever har behov av 
ytor för sina utensilier. 
I skolbyggnaderna finns en gymnastiksal avsedd även för de boende. Det är cirka 300-800 meter till 
Säbyholmsviken, mot vilken en stor del av bebyggelsen har utsikt. 

 
Tillgänglighet 
Området är relativt flackt och utan delar med trappor. Tillgängligheten är relativt god. 

 

Upphävande av strandskydd 
Gällande strandskydd 
Inom planområdet gäller strandskydd om 300 m upp på land och 300 m ut i vattnet från strandlinjen.  

I vilka delar förutsätter planen strandskyddsdispens 
På allmänna platser inom planområdet på udden samt vattenområdena, betecknade WB1 och WV1 
utanför de tre bryggorna föreslås att dispens från strandskyddet medges. Användningen som föreslås 
är en badplats, bryggor för bad och småbåtar. För den del som är tänkt för badplats föreslås 
kommunen ta över ägandet för att ytterligare stärka den allmänna tillgången till badet. 
 

Strandskyddets syfte 
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till stränderna och 
att bevara livsvillkor för djur- och växtliv på land och vatten (7 kap 13§ miljöbalken).   
 

Särskilda skäl till att dispens från strandskydd krävs 
I miljöbalken anges ett antal särskilda skäl som får beaktas vid prövning av en fråga om dispens. 
Nedan anges de som är relevanta i bedömningen för denna plan. 

Ianspråktagen mark 
Marken har historiskt varit ianspråktagen för just det ändamål som planeras för. Två befintliga 
flytbryggor, en i väst och en i sydöst finns på platsen och används idag. För den stora bryggan på 
sydspetsen av udden, som skall restaureras finns pålarna kvar i vattenytan hela 70 m ut. Vid den 
planeras förutom badmöjligheter också platser för mindre båtar typ ekor, kanoter mm. Intill denna 
finns idag en badstrand som avses restaureras. På udden finns också en befintlig sjöbod som idag 
används för båtförvaring samt en grävd damm. Med tanke på att det är anläggande av badplats och 
bryggor som avses bör det vara relevant att det är en restaurering av redan befintliga bryggor som 
avses.  

Behovet för en anläggning som för sin funktion behöver ligga vid vatten och inte kan 
tillgodoses utanför området  
I kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden är området runt Säbyholmsviken 
redovisat som ett LIS-område, dvs ett landsortläge för utveckling. Trots att kommunen har en lång 
strand är det relativt ovanligt med bostadsområden som har nära tillgång till vatten. Att på detta sätta 
iordningställa en badplats och bryggor är att utnyttja ett ovanligt tillfälle. 

Påverkan av ett plangenomförande 
Växt, djurliv och vattenmiljö  
Marken säkras i detaljplanen som natur. Stor del av bryggornas fundament finns på platsen och om 
speciella vattenarbeten måste utföras, så skall speciella skyddsåtgärder vidtas. Det gäller också röjning 
för badstranden. Med sådana åtgärder bedöms förutsättningarna för de rödlistade vattenväxterna kunna 
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bibehållas. 

Friluftsliv 
Detaljplanen innebär att allmänhetens tillgång säkerställs. Tillgängligheten förbättras genom anlagda 
gångvägar till stranden och badplatsen. Området blir härmed mer tillgängligt både utseendemässigt 
och fysiskt. 

Trafik och kommunikationer 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Nuläge  
Från Bro station når man Stockholm central på 33 minuter. Till Stockholm är det 41 km vilket vid 
normaltrafik tar ca 35-40 minuter med bil. Arbetsplatser i Kista och Solna når man på cirka 25-30 
minuter. Arlanda nås på cirka 30-35 minuter. Separat gång- och cykelstråk finns på delar av sträckan 
mellan Bro och Rättarboda. Till Rättarboda är det cirka två kilometer. Befintligt vägnät används i dag. 
Trafikverket är huvudman för Rösaringsvägen fram till Låssa kyrka. Denna del av Rösaringsvägen är 
ca 3,8 meter bred idag och är kantad av en allé. Den har ett körfält och årstrafiken är ca 100-200 
fordon per dygn varav färre än 25 fordon är tunga. För väg 902 (Rösaringsvägen-Smidövägen) är 
motsvarande siffra ca 300-500 fordon och antalet körfält två. Via de lantliga, lågtrafikerade vägarna 
når man även omgivande natur- och friområden såsom t ex Rösaringsåsen och Säbyholmsviken  
Förslag 
Den allmänna Trafikverksvägen med sin allé från gamla Säbyholm upp mot Låssa kyrka är 3,8 meter 
bred och har inga mötesplatser. Vägens geometri, vertikalkurvorna, är mycket besvärande ur 
säkerhetssynpunkt. Trafiken från de planerade nya bebyggelsegrupperna föreslås fördelas, dels ut på 
denna del av Rösaringsvägen och dels med direktutfart på väg 902 norr om gamla Säbyholms 
ekonomibyggnader. Uppskattningsvis hälften av trafiken till planerad bebyggelse kommer att nyttja 
denna direkutfart. Trafiken totalt från det fullt utbyggda området uppskattas till 800 bilar/dygn. 

Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga som nya, utföras som gårdsgator, dvs fordon får 
inte framföras med högre hastighet än gångfart, fordon får inte parkera på någon annan plats än 
särskilt anordnade parkeringsplatser och fordonsförare har väjningsplikt mot gående. I den känsliga 
parkmarken förordas smala vägar med mötesplatser framför mycket breda vägar. I det fortsatta arbetet 
med detaljplanen och det därtill hörande gestaltningsprogram finns gators och vägars utformning 
preciserad.  

Parkeringsbehov för den nytillkommande bostadsbebyggelsen beräknas utifrån bostadens storlek och 
med placering på egen tomt eller som gemensamhetsanläggning i relativt god anslutning till respektive 
byggnad och detta regleras i planen. Verksamheter har parkering inom respektive fastighet  
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Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Nuläge  
Till området finns ingen gång- och cykelväg. 
  
Förslag 
Ingen gång- och cykelväg planeras, varken inom eller utanför området. Antalet tillkommande bostäder 
bedöms vara för litet för att det ska kunna bära en satsning på gång- och cykelväg. Inom området 
kommer hastigheterna vara låga och antalet bilresor förhållandevis få.  

 

Kollektivtrafik 
Nuläge  
Buss, som försörjer Säbyholm, går mellan Smidö och Bro station. Till stationen är det strax under fem 
kilometer. Busstätheten har gått från att vara ett fåtal turer per dag till att gå varje timme. Tillsammans 
med närliggande områden borde underlag finnas för en utökad turtäthet. Vid Bro station pågår också 
utbyggnad av Trädgårdsstaden i Bro. I samband med detta byggs antalet infartsparkeringsplatser ut. På 
detta sätt är intentionen att bilpendlandet inte ska öka. 
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Förslag 
Området planeras fullt utbyggt inrymma cirka 450 boende och cirka 50 verksamma. Tillsammans med 
cirka 350 boende i Rättarboda och med ytterligare boende på Ådö (pågående detaljplan) och Smidö 
pågående förtätning) bör detta vara tillräckligt för en utökning av turtätheten för busstrafiken. Nytt 
läge för busshållplats har föreslagts  
 

Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Nuläge  
Området präglas av tystnad. Området är ett av de få områden i Storstockholmsområdet som i RUFS är 
klassat som tyst område. Förbifarten på Rösaringsvägen /Smidövägen skapar på grund av sitt låga 
trafikflöde inga bullerproblem ur ekvivalentnivåsynpunkt. 

Anläggningar för mikrobryggeriet i norra delen av det stora centrala planområdet har identifierats som 
tänkbara bullerkällor. Bullermätningar vid dels en ångpanna, dels en frånluftsvärmepump och dels två 
kylmedelskylare och beräkningar av dessas bullernivåer vid närmsta boendefasad visar att riktvärdena 
enligt Naturvårdsverket för industribuller underskrids med mycket stor marginal. Under dagtid är 
nivåerna ca 20 dB(a), kvällstid, ca 15 dB(a) och nattetid ca 10 dB(a) under riktvärdena  

Förslag 
Med de redovisade placeringarna av bostadshusen behöver inga åtgärder vidtas. 

Efter mätningar av Mikrobryggeriets ljudkällor har konstaterats att de med god marginal uppfyller 
Naturvårdsverkets riktlinjer vid angränsande bostäder  

Radon 
Eventuell förekomst av höga radonhalter prövas i samband med bygglov. 
 

Översvämning 
Nuläge  
För att kontrollera effekterna av skyfall, dvs ett klimatanpassat 100-årsregn har dagvattenutredningen, 
Cowi (190608) kompletterats med analys översvämningsrisker vid skyfall. 

Där framkommer det att Genom att anlägga svackdiken längs med planerade vägar kommer man 
kunna reducera både föroreningshalter och flöden till befintliga nivåer eller lägre. Inom området råder 
heller ingen allvarlig översvämningsproblematik.  
 
Det centrala programområdet ligger helt utanför områden med översvämningsrisk från Mälaren. Delen 
nere vid Säbyholmsviken ligger inom det område som riskerar att översvämmas av Mälaren. Varken 
den bebyggelse som finns där idag eller den som föreslås i planen har den typen av samhällsviktig 
karaktär att en översvämning behöver hanteras i detaljplaneringen. 
 
Förslag 
Planbestämmelser har införts om dagvattenhantering.  
 

Farligt gods  
Nuläge  
Inom området finns ett mikrobryggeri med en gasoltank installerad i marken. Tankens volym är 9 m3 
och fyllning sker med tankbil två gånger per kvartal. För att bedöma risker för förvaring och transport 
av gasol av Risk PM tagit fram. 

I Risk-PM Gasoltransport, Prevecon (190503) bedöms risken som acceptabel utan ytterligare åtgärd. 
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I Risk-PM Gasoltank, Brandkonsulten (1900610) bedöms  att kravet på avstånd mellan bostadshus och 
tanken på 6 m uppfylls i planen.  
Förslag 
Planbestämmelser har införts för att säkerställa att kravet på avskiljning mellan anslutningspunkt och 
bostadshus uppfylls i de fall avståndet understiger 25 m. 
 

Markföroreningar 
Nuläge  
Den tidigare användningen av området med växthusodling, traktorkörfält och verkstad/tvätthall kan 
medföra risk för olika slags föroreningar i marken. I MIFO-databasen förekommer fastigheten som 
icke riskklassat objekt inom branschen ”Bilvårdsanläggning/verkstad”. Föroreningar från oljecisterner 
kan också ha förekommit. 

Från ca 2000 till 2013 har växtodlingen skett ekologiskt. Provtagning har gjorts 2015 i odlingsmark 
och växtodlingar i växthusen. Rester av bekämpningsmedel ligger under utländska riktvärden, dvs 
inga åtgärder krävs. 

På traktorkörfältet, där risk kan finnas av oljespill, har provtagningarna 2015 visat att samtliga 
uppmätta halter underskrider riktvärdena. 

I samband med att den oljebaserade värmen för de befintliga husen ersätts med bergvärme eller 
pelletsvärme har oljecisternerna tagits bort och anmärkningar åtgärdats. En cistern finns kvar, men 
ingen provtagning är där aktuell. 

Verkstad och tvätthall, som har betongbjälklag, kommer att behållas och vatten leds därifrån via ett 
antal oljeavskiljare till dagvattensystemet 

Förekomst av ev. höga radonhalter prövas i samband med bygglov. 

En miljöteknisk markundersökning med provtagning har utförts av Cowi, 190823, Där framgår det att 
på 3 punkter vid tidigare växthus överskrids riktvärden för KM (känslig markanvändning). Åtgärder 
för hantering av detta framgår av rapporten. 

Förslag 
Inga ytterligare åtgärder behövs för planeringen av området 
 

Omgivande verksamheter 
Nuläge  
60-65 % sydliga och sydvästliga vindar är de förhärskande vindarna 

I det närbelägna stallet öster om planområdet vid kurvan längs väg 902 finns 5-6 hästar. Avståndet till 
närmast belägna planerade nytt bostadshus är ca 250 m 

Förslag 
Med anledning av det stora avståndet från närmsta bostadshuset till stallet och att de förhärskande 
vindriktningarna ytterligare minskar risken för spridning av hästallergener behöver inga vidare 
åtgärder vidtas.  
 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 
Vattendelaren på de bebyggda delarna av skol- och elevhemsområdet ligger strax norr om de 
befintliga skolbyggnaderna i nordost- sydvästlig sträckning. Dagvatten sydost därom letar sig mot den 
skålformade öppna åkermarken i sydost för att sedan i diken längs väg 902 gå söderut längs mindre 
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väg ner mot Säbyholmsviken.  Dagvattnet från stor del av det centrala verksamhetsområdet leds norrut 
och ut i dike längs med Torestas åkermarker som är anslutet till en täckdikesledning. 
Säbyholmfastigheten ingår inte i detta täckdikningsföretag. Slutlig recipient är Kalmarviken i Mälaren 
nära Bålsta. 
Recipienten Mälaren har god ekologisk status 2009 och kravet 2015 är det samma. Samma relationer 
gäller med den kemiska ytvattenstatusen.  
Generellt gäller att ingen vattenförekomst (recipient) får försämras. I dagvattnet från den föreslagna 
typen av bebyggelse är föroreningshalterna förhållandevis låga och kräver normalt inga 
reningsåtgärder. Utan åtgärder ligger halterna för de flesta ämnen på halva nivån jämfört med 
riktvärden. På de övriga ämnena ligger nivån ännu lägre.  
Målsättningen skall ändå vara att föreslagen markanvändning inte skall medföra ökning av flöden och 
föroreningsmängder jämfört med befintliga förhållanden. Åtgärder som då ska vidtas är att en stor del 
av takvatten från gamla och nya hus ska hanteras vid respektive hus och avledas till 
svackdiken/krossdiken vid vägarna. Planförslaget bedöms inte påverka vattenförekomsternas status 
eller möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna.  
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Vatten och avlopp 
Området är i dagsläget anslutet till vattentäkten Leran 1:3. I samband med att detaljplanen genomförs 
planeras området att anslutas till kommunalt vatten och avlopp i enlighet med kommunens VA-plan. 
 

Värme 
Huvuddelen av den befintliga bebyggelsen uppvärms idag med oljevedpannor och pelletspannor i 
respektive fastighet. Vid ombyggnationen av de befintliga husen har dessa pannor ersatts med 
bergvärmepumpar. De nya husen kommer att utrustas med frånluftsvärmepumpar.  

El, tele, bredband 
Området matas från närliggande transformatorstation. Behov av ytterligare elförsörjning måste 
säkerställas. Inom området finns täckning för såväl data som mobiltelefoni. De ombyggda 
bostadshusen har anslutits till ett nytt fibernät som är förberett för planerade nybyggnation. Inom 
området finns fast telenät.  

Avfall 
Planen ska i enlighet med kommunens avfallsplan (2018) möjliggöra ett flexibelt och användarvänligt 
insamlingssystem för 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 
Planerade bostäder och vägar i planförslaget har anpassats väl till områdets förutsättningar och 
bedöms huvudsakligen innebära positiva konsekvenser. Planområdet är en del av en historisk 
centralbygd omgiven av det öppna odlingslandskapet och ingår i riksintresseområde för kulturmiljön. 
Viktiga element i riksintresset är bland annat gårdsbebyggelsen vid Säbyholm samt närhet till Låssa 
medeltidskyrka. I planförslaget har man förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck och karaktär 
på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets karaktär och det märks 
en tydlig medvetenhet och ambition att ta de kulturhistoriska värdenas potential med sig i den nya 
miljön. De historiska sambanden mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin 
odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad enligt 
förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets 
värden. Hänsyn har tagits till befintliga fornlämningar, så att dessa inte påverkas av utbyggnaden.  

Planområdet utgör en del av Görvälnkilen och har höga naturvärden som till stora delar är kopplade 
till äldre träd i parker, trädgårdar, dungar och en barrblandskog. Planförslaget har anpassats till 
områdets naturvärden och nya bostäder planeras huvudsakligen på befintliga grus- och upplagsytor 
samt i de områden som har de lägsta naturvärdena, bland annat gräsytor och åkermark. Ett visst 
intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, samt i sydost, ut mot den öppna jordbruksmarken. De 
negativa konsekvenserna för områdets naturmiljö och på Görvälnkilen bedöms sammantaget bli 
obetydliga. 

Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med anledning av 
den förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Endast mindre omfattande åtgärder i 
form av exempelvis makadamfyllda och gräsklädda svackdiken bedöms krävas för att flöden och 
föroreningshalter inte ska öka till recipienten Mälaren. Med föreslagna åtgärder görs bedömningen att 
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planerad markanvändning inte kommer påverka vattenförekomstens status eller möjlighet att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. Arbeten i vattenområdet (t ex schaktning eller påförande av massor i samband 
med restaurering av brygga och badstrand) är vattenverksamhet som behöver föregås av en juridisk 
hantering (anmälan/tillstånd). 
Planen medför att bostäder anläggs på ett relativt stort avstånd från Bro station och tätare 
kollektivtrafik och cykelvägar saknas till och från Bro station, vilket troligen medför ett bilberoende 
för boende i området. För att motverka den påverkan biltrafiken får på luft och klimat bör möjlighet 
till ökad turtäthet för bussarna ses över för att främja kollektiva färdmedel och cykling framför 
bilåkande. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Planförslaget innebär sammantaget, jämfört med nuläge och nollalternativ, framförallt en större 
ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av områdets unika kulturhistoriska byggnader och 
trädgårdar och de naturvärden som finns. Planförslaget innebär också ett större skydd för områdets 
kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsatts som naturmark, marklov införts för 
fällande av värdefulla träd samt genom varsamhetsbestämmelser i plankartan. De rekreativa värdena 
som natur- och kulturmiljön i planområdet med omgivningar innehar bedöms också bli mer 
tillgängliga för människor i samband med genomförande av planförslaget och därmed kunna upplevas 
av fler. Det är upp till de boende i området att stå för drift och underhåll av området. Den exploatering 
som föreslås i planen skapar ekonomisk möjlighet för de boende att dela på det ansvaret. 

 

Sociala konsekvenser 
De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för människor 
i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig inom området och 
ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att människor som besöker 
planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området genom tillgång till bättre vägar och 
belysning mm. Tillgängligheten till vatten och strandområde i samband med restaurering av brygga 
och badplats bedöms öka de rekreativa värdena, både för boende och allmänhet, i form av anlagda 
gångvägar till stranden och badplatsen samt att området blir mer inbjudande att ta sig till och stanna 
vid. Detaljplanens genomförande innebär att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs.  
 

Barnkonsekvenser 
Området har goda möjligheter att erbjuda en uppväxt med god tillgång till naturnära miljöer och 
därmed goda förutsättningar för lek. Detta gäller också för den planerade förskola/skolverksamheten. 
Området ligger relativt långt från centrala Bro och för äldre barn- och ungdomar kan det ses som 
begränsande att inte ha tillgång till bil. 
 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Exploatören Säbyholms intressenter AB är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande 
allmän plats i planens norra del samt området i sydöst med ingående brygganordningar.  

Kommunen är huvudman för udden, stranden, blivande anläggningar och allmän plats inom planens 
sydvästra del.  

Detaljplanen genomförs med enskilt huvudmannaskap som sedermera kommer förvaltas av dess 
gemensamhetsanläggning med undantag för stranden i sydväst som kommer förvaltas av Kommunen. 
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Områdets karaktär är sådant att det är en gemensam angeläget för alla att omgivningarna sköts. För att 
bibehålla den speciella karaktär som finns på kulturmiljön i området bedöms det motiverat att en 
gemensamhetsanläggning står för drift och underhåll. 

Planområdet kommer att anslutas med vatten- och avlopp det görs med ett avtal mellan exploatören 
och Kommunens VA-avdelning. Kommunen ansvarar för drift och underhåll fram till 
avlämningspunkt intill den planerade pumpstationen i områdets östra del, vilken även blir 
anslutningspunkt för gemensamhetsanläggningen. 

På kvartersmark inom planområdet ansvarar respektive fastighetsägare för genomförande, drift och 
underhåll av samtliga anläggningar och byggnader. 

Exploatören kommer stå för någon finansiering för utbyggnad av skola, vård eller omsorg. 

Avtal 

Planavtal är tecknat mellan Kommunen och Säbyholms intressenter AB. 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan Kommunen och Säbyholms intressenter AB och skall 
godkännas i Kommunstyrelsen vid detaljplanens antagande. I avtalet ska regleras fördelning av ansvar, 
kostnader och övriga samordningsfrågor som uppkommer i och med planens genomförande. 

Avtal kommer att tecknas mellan exploatören och berörda nät- och ledningsägare. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 

Planområdet omfattar del av Säbyholm 5:45 samt Säbyholm 5:30-32, 5:37-39 ägda av Säbyholms 
intressenter AB samt fastigheterna Säbyholm 5:27-29, 5:33-36 , 5:40-44 ägda av 
bostadsrättsföreningar och privatägda småhusfastigheterna Säbyholm 5:47-48. 

Den del av Säbyholm 5:45 som omfattas inom detaljplaneområde för uddens sydvästra del med 
ingående stranden och dess anläggningar kommer överlåtas i sin helhet till Kommunen utan 
köpeskilling. Förrättningen kommer ske med avstyckning från udden enlig gränsdragning i plankartan. 
Faktiska gränser fastställs vid slutgiltig fastighetsförrättning. 

Fastighetsbildning 

När detaljplanen antagits och vunnit laga kraft finns möjlighet att ansöka om fastighetsbildning för 
ytterligare avstyckningar. Ett antal fastighetsregleringar kommer att sökas för att befintliga fastigheter 
skall få tillgång till ytterligare mark för förenkling drift- och underhåll för fastigheternas angörande 
parkeringar. Alla förrättningsåtgärden inom och utanför planområdet som krävs för detaljplanens 
genomförande ombesörjs och bekostas av exploatören. 

I enlighet med detaljplanen överlåter Exploatören uddens sydvästra del från Säbyholm 5:45 till 
Kommunen genom avstyckning som sedermera blir Kommunägda fastigheten för att säkerhetsställa 
områdets tillgänglighet. Exploatören ombesörjer och bekostar dessa förrättningsåtgärder. 
Gränsdragning allmänplats sker enligt plankartan. 

Nya fastigheter enligt detaljplanen kommer bildas genom avstyckning eller klyvning. Exploatören 
ombesörjer och bekostar fastighetförrättningar och bildandet av nya fastigheter. 

Gemensamhetsanläggningar 
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Gemensamhetsanläggningar skall bildas av Lantmäteriet för den gemensamma förvaltningen, drift och 
skötsel av parkområden, naturmark i nordost, vägar, parkeringar, vatten- och avloppsledningar, 
pumpstation, dagvattensystem, bollplan, lekytor, åkermarken i söder, sophantering, el, fiber etc. Det  

I det fall exploatören inte ansöker om bildandet av gemensamhetsanläggning ett år från det att 
detaljplanen vunnit laga kraft så kommer Kommunen utföra ansökan på exploatörens bekostnad. 

Drift och skötseln av udden med tillkommande strand och bryggor kommer att hanteras av en 
Kommunen och sedermera ingå i Kommunens drift- och skötselplan. 

Ledningsrätt, Servitut 

För att säkerställa rätten till allmänna vatten- och avloppsledningar och dess pumpstation inom 
detaljplaneområdet kommer avtalsservitut, ledningsrätt eller nyttjandeavtal tillämpas. 

För fastigheterna Säbyholm 5: 24, 5:26, 5:46 och Låssa kyrka 1:1 utanför planområdet i väster 
behöver de för att säkerhetsställa sin anslutning till vatten- och avloppsnätet ingå i 
gemensamhetsanläggningen.  Exploatören måste också lösa vatten- och avloppsanslutningar för de 
fastigheter som ligger söder och sydost om planområdet, vilka nu utan avtal är inkopplade på 
Säbyholm 5:45 ledningsnät. I det fall exploatören ej utför anslutningsåtgärder har Kommunen rätt att 
utföra åtgärder för att säkerhetsställa anslutning till gemensamhetsanläggningens vatten- och 
avloppsnät på exploatörens bekostnad. 

E-områden för pumpstation, transformatorstation och övriga anläggningar kan avstyckas till en 
särskild fastighet eller upplåtas med avtalsservitut, ledningsrätt eller nyttjandeavtal. För samtliga 
åtgärder tecknas avtal mellan exploatören och de ledningsägande bolagen. 

Utrymmen för tekniska anläggningar kommer att upplåtas inom detaljplaneområdet. 

För nya ledningar och tillhörande anordningar inom allmän plats kommer avtal upprättas mellan 
exploatören och ledningsägaren. För eventuella tekniska anläggningar inom kvartersmark tecknas 
avtal mellan fastighetsägare och nätägare.  

 

Utbyggnad 

Planområdet kommer anslutas till det Kommunal vatten- och avlopp-nätet, ansvar och kostnader 
kommer regleras i ett avtal mellan exploatören och Kommunens VA-avdelning. 
Gemensamhetsanläggningen för vatten- och avloppsanslutningen ansluts till Kommunens nät vid den 
plats där Kommunen anvisar. 

Omhändertagandet av grund- och länshållningsvatten under utbyggnaden säkerhetsställs i 
exploateringsavtalet. 

Plankostnader 

Planavtal är tecknat mellan Kommunen och Protorp AB som agerar exploatör. I avtal regleras 
åtaganden och kostnadsfördelning för framtagande av planhandlingar, övriga åtgärder samt 
utredningar som är nödvändiga för planens genomförande. 

Skyddsbestämmelser 

För att erhålla ett långsiktigt bevarande av befintlig värdefull miljö och bebyggelse innehåller 
planförslaget skyddsbestämmelser. Skyddsbestämmelserna kan under vissa förutsättningar motivera 
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ersättning. Skyddsbestämmelser gällande kulturmiljön och fornlämningar regleras och säkerhetsställs i 
planbeskrivning, plankartan och exploateringsavtal.   

Lantmäteriförrättningar 

Fastighetsbildningsfrågor, inrättande av gemensamhetsanläggningar och andra fastighetsrättsliga 
frågor handläggs av Lantmäteriet. Exploatören ombesörjer och bekostar samtliga förättningsåtgärder 
för planens genomförande. 

Avgifter vatten- och avlopp 

Gemensamhetsanläggningen kommer att ansluta till Kommunens vatten- och avloppsnät 
anläggningsavgift erläggas enligt vid tidpunkten gällande taxa.   

Myndigheter 

Exploatören står för samtliga myndighetskostnader inom och utanför planområdet för de åtgärder som 
krävs för planens genomförande. 

Ansökan om bygg- och marklov samt bygganmälan sänds till Bygg- och miljönämnden i Upplands-
Bro kommun. 

Där väg med enskilt huvudmannaskap angör till allmän väg i planområdets södra del kommer avtal 
om bevakningsuppdrag och dess genomförande att tecknas mellan Kommunen och Trafikverket. 

 
Administrativa frågor 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag den vinner laga kraft. 

Medverkande i projektet 

Planhandlingarna har upprättats av Planavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen i 
Upplands-Bro kommun i samarbete med Protorp AB samt Södergruppen Arkitekter genom Erik 
Einarsson.  

 

 

Upprättad 2021-10-12 

Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
Henric Carlsson   Andréas Silander 
Planchef    Projektledare exploatering 
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Målsättning
Säbyholm ligger naturskönt invid Mälaren i en
historisk kulturmiljö. Detta är en viktig
utgångspunkt i utformningen av området.
Utgånspunkten är att på bästa sätt ta tillvara och
förstärka platsens kvalitéer och skapa en miljö
med plats för både boende, besökande och
verksamheter.

Målsättningen är att skapa en nod i kommunen
och att i detta attraktiva, innehållsrika och
mångsidiga område ta till vara och utveckla
platsens kvaliteter, vilket en nyexploatering
möjliggör. De befintliga husen är till stor del
uppförda under 1910-talet, i nationalromantisk stil.
Husen har byggts om varsamt och successivt har
skapats cirka 60 nya bostäder. 

Genom att på lämpliga platser uppföra nya
byggnader, väl anpassade till omgivningen, kan
ytterligare nya bostäder tillkomma. Målet är att
skapa ett modernt tillskott med utgångspunkt från
den befintliga kulturhistoriska miljön.

Befintliga lokaler, ursprungligen nyttjade som
skollokaler, tas åter i anspråk för undervisning,
omsorg,  handel, gemenskap och produktion. 

Planområdets unika park-och landskapskvaliteter
tillvaratas och utvecklas 

INLEDNING
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Gestaltningsprinciper
Det centrala programområdet kan idag
sammanfattningsvis beskrivas dels som ett
parkområde med bostadsbebyggelse/elevhem,
dels som område för lokaler för undervisning och
dels som ett antal fält/planer. De sistnämnda är tre
stycken: traktorövningsfältet i nordväst, bollplanen
i det centrala läget och en mindre del av
åkermarken i sydost. 

Ny bebyggelse
Huvuddelen av den föreslagna nya bostads-
bebyggelsen har lokaliserats till de tre sistnämnda.
Formspråk, volymer, material ska här
kännetecknas av en anpassning till befintlig
bebyggelse och terräng. Här föreslås dock
bebyggelsetätheten vara större. För att ytterligare
framhäva den gamla strukturen föreslås den nya
bebyggelsestrukturen kontrastera något mot den
fria placeringen av elevhemmen.  Hänsyn har
tagits till befintliga siktlinjer både inom och utom
området vid placering av den nya bebyggelsen.
Den nya bostadsbebyggelsen är tänkt med högst
två våningar och där inredd vind förekommer i
vissa delar. De nya bebyggelsegrupperna är tänkta
att utformas med sinsemellan något olika
karaktärer, i förslaget benämda  ”Lantliv”,
”Bygatan” , ”Trädgårdskvarteret”, och ”Parkvillor”

Befintliga byggnader
Samtliga elevhem liksom skolbyggnaderna avses
att bevaras. För att säkerställa att framtida
förvanskningar minimeras har ett
karaktärsprogram upprättats som redovisar
bevarandevärda egenskaper.
Skyddsbestämmelser har även införts i
detaljplanen. Skolbyggnaderna är tänkta att
användas för bland annat bostäder, förskola,
skola, omsorg och samlingslokaler. Några
byggnader lämpar sig väl för tillverkning, handel
och odling.

Parkmark
Området har en rik växtlighet. Merparten
bevaras, föryngras och nya planteringar
föreslås dels längs vägnätet men även vid
enskilda byggnader. Höjdpartierna med
sina hällmarker är bevuxna med tall, gran,
en och lövskog. För att säkerställa att
befintliga kvalitéer behålls upprättas en
skötselplan. Stor vikt fästes vid att bevara
skolområdets parkkaraktär med sina
slingrande smala vägar, omväxlande natur
med fruktträdodlingar, gräsytor,
naturmarkspartier. Siktstråk mot vattnet
och de stora fälten eftersträvas från såväl
befintlig, men också från ny bebyggelse.

Inägan i sydost omvandlas till en
aktivitetsyta med förutsättningar för
spontanidrott och friluftsliv. 

Den befintliga badplatsen på udden i
sydost kommer att iordningställas och bli
allmänt tillgänglig.

Gator
Gaturummen ska präglas av en hög
kvalitet vad gäller material, vegetation och
utförande. Samtliga gator är körbara med
bil vilket ger goda angöringsförhållanden.
Återvändsgator undviks.   I den känsliga
parkmarken förordas smala vägar med
mötesplatser framför mycket breda
vägar. Vägområden innehåller plats för
öppna diken för att hantera dagvatten.

Parkering
Parkering för tillkommande bebyggelse
ordnas på tomtmark. Parkering för den till
bostäder ombyggda bebyggelsen utförs
som markparkering på befintliga p-platser
som ibland även utökats.
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Mål och syfte
Ett gestaltningsprogram är ett hjälpmedel för att
styra utformningen av den yttre miljön. Det
upprättas av byggherren i samråd med
kommunen. Det skall underlätta för alla
involverade att förstå planens intentioner vad
gäller karaktär och kvalitet i projektering, byggande
och förvaltning. Gestaltningsprogrammet är en
konsekvens av platsens förutsättningar samt de
värden som kommunen och byggherren satt upp
för att nå en attraktiv och hållbar miljö. Det
spänner från övergripande riktlinjer, funktions- och
utformningskrav till exempel på lösningar.
Gestaltningsprogrammet tar sin utgångspunkt i
Planprogrammet från 2015 och utvecklar detta.

Bakgrund
Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra
kilometer västsydväst om Bro centrum. Mälaren
ligger cirka 300 – 500 meter från planområdets
egentliga bebyggelseområde och till
Rösaringsåsen är det mellan en och två kilometer.
Ladza Förvaltnings AB med dotterbolaget
Säbyholms Intressenter AB har av Stockholms
Läns Landsting förvärvat fastigheten Säbyholm
5:1.
Området har varit föremål för ett programsamråd
under 2015. Programhandlingen antogs 3 juni
2015.

Medverkande
Gestaltningsprogrammet har utarbetats av
Södergruppen arkitekter på uppdrag av
Säbyholms intressenter AB i samarbete med
Upplands Bro kommun.

Upplands Bro kommun:
 Planchef
 Henric Carlsson
 
 Projektledare exploatering
 Andreas Silander
 

Södergruppen arkitekter:
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Avgränsningar

Planområdets huvuddel är belägen på en platå
mellan två höjdryggar, varav den i nordöst är större
och skogbevuxen. Höjdryggarna omges i sin tur av
mycket stora, vidsträckta åkermarks-stråk, som
löper i riktning nordväst-sydost. Platån övergår i
sydost i en lägre belägen åker om cirka fyra
hektar.

Huvuddelen av bebyggelsen inom program-
områdets huvuddel är uppförd under 1910-talet
och med tillägg från bland annat 1970- och 1990-
talen.

Marken har planerats som ett skolinternatsområde
med elevhem, skolbyggnader, parker, träd-
planteringar, bollplan och växthus. Områdets
parkkaraktär är tydlig med slingrande, smala och
terränganpassade vägar.

Skolan flyttade under försommaren 2013 till
Sollentuna och hela planområdet med befintliga
byggnader stod sedan övergivna under en tid.
Under det senaste åren har området åter
aktiverats. De befintliga elevhemmen har varsamt
byggts om och är samtliga inflyttade. En tillfällig
förskola har öppnat i avvaktan på ombyggnaden
av den befintliga skolbyggnaden. I en fastighet, en
ekonomibyggnad, har ett mikrobryggeri etablerats.
I det av underhåll eftersatta parkområdet har
nyplantering och gallring av växtligheten utförts.

Vid Säbyholmsviken finns flytbryggor, brygg-
fundament samt rester av en badplats.
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Kulturmiljö
Planområdet ligger inom område för Riksintresse
för kulturmiljövård. Området ingår också i
Översiktsplan 2010, som ett område för kulturmiljö
av lokalt intresse. För själva skolområdet har en
kulturmiljöutredning upprättats.

Området präglas av den tidigare
skolverksamhetens inriktning under olika tider,
detta har gett upphov till flera generationer av
bebyggelse. Men här finns även strukturer från
tiderna före skolans etablerande. Dessa strukturer
har till viss del utgjort ramar för områdets
utformning. I söder gränsar området till det
historiska vägkorset mellan Rösaringsvägen,
vägen mot Torresta herrgård och vägen mot Låssa
kyrka och där gårdsbebyggelsen med
ekonomibyggnader och arbetarbostäder vid den
icke bevarade Säbyholms gård bidrar till områdets
jordbruks-präglade karaktär.
Den under 1900 – talet nyanlagda vägen från
skolans område ner mot vattnet binder ihop
området med Mälarens strand.
Den tidigare lantbruksskolans område är påtagligt
präglat av det tidiga 1900– talets national-
romantiska ideal, något som märks både i
bebyggelsens läge och utformning, samt i
områdets parkkaraktär och småskaliga, slingrande
vägnät. Förändringen i skolans inriktning genom
åren kan avläsas genom tillbyggnader och
förändringar från olika epoker. De stora frukt-
trädgårdarna från områdets tidigaste fas har
kompletterats med andra trädgårdar, växthus och
experimentodlingar från den senare trädgårds-
mästarutbildningen. Från det moderna naturbruks-
gymnasiets tid kommer maskinhallar och växthus
och den nya skolbyggnaden från 1980 – talet.

flygbild från sydväst

flygbild på udden från sydväst flygbild från  nordost

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Med kulturmiljö menas av människan påverkade
fysiska spår i landskapet som berättar om de
historiska skeenden och processer som lett fram
till det landskap vi ser idag.
 
Bärande karaktärer och samband för kulturmiljön

- Den raka allékantade vägen, som löper
från gamla Säbyholms gårds mangårds-
byggnader till Låssa kyrka, tillsammans
med vägsträckningen nordöst om området
mot Toresta, utgör axiala strukturer. De
visar på herrgårdarnas prägel på
landskapet i området. Vägarna ingår ej i
planområdet.

-  Sambanden mellan planområdet och de
omgivande odlingsmarkernas storskaliga
karaktär.

Karaktärsbyggnader
- Den tidigare lantbruksskolans område är

påtagligt präglat av det tidiga 1900 – talets
nationalromantiska ideal, något som märks
både i bebyggelsens läge och utformning,
samt i områdets parkkaraktär och
småskaliga, slingrande vägnät.

- Redan 1910 stod de första elevhemmen,
Tuna och Boda klara. De ritades av arkitekt
Sigge Cronstedt. Husen Vika och Haga
byggdes 1911-12, skolbyggnaden
påbörjades 1911 efter ritningar av arkitekt
Ivar Tengbom. 1913-1914 uppfördes
Lillstugan och Berga och 1915 uppfördes
Hamra, Torpa, Bränna och Stugan.

 

- Den befintliga bebyggelsens struktur, med
bostadshusen fritt placerade på höjdpartier
kring de verksamhetsanknutna
byggnaderna centralt i området.

- Vägnätets struktur – det platsanpassade
slingrande, delvis grusbelagda vägnätet
inom planområdet och det ålderdomligt
präglade vägnätet i närområdet.

- Grönstrukturen inom planområdet med
fruktträdgårdar, experimentodlingar och
arboretum.

- Mängden ädellövträd i alléer och kring
gårdstomter, samt ekbeståndet på
åkerholmar och i skogsbrynet som är en
del av det herrgårdspräglade landskapet

- Bebyggelsens skala, färg och utformning
som träpanel, spröjsade fönster och tak
täckta med lertegel.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Låssa kyrk flygbild från  nordvästmistlar

FÖRUTSÄTTNINGAR
Landskapselement
Planområdet är beläget i ett mosaikartat
odlingslandskap i Upplands–Bro kommuns södra
del. Området domineras av en större uppodlad
dalgång på en höjdplatå, som i sin tur omges av
skogbeklädda höjdpartier som sträcker sig ut mot
mälarstranden i sydost. Landskapet i omgivningen
är varierat med en böljande topografi och rik på
landskapselement såsom öppna diken, åkerholmar
och busk– och trädrader. I mitten finns en tidigare
öppen platå. Bebyggelsen från 1910-talet är i
huvudsak lokaliserad till platåns kanter. Platån har
under 1970-talet bebyggts med en mängd
ekonomi- och institutionsbyggnader. Av den öppna
delen av platån återstår ett hårdgjort övningsfält för
traktorer och en bollplan.

Omgivningarna präglas av herrgårdslandskap kring
de båda herrgårdarna Säbyholm (finns ej
dokumenterat) och Toresta, med storskaliga
odlingsmarker, raka alléprydda vägar och
parkanläggningar. Centralt ligger Låssa kyrka på en
höjd väl synlig från den omgivande dalgången.

Karaktäristiskt för herrgårdslandskapet är också det
stora antalet ädellövträd, både i alléer och kring
gårdstomter, på impediment och i
markslagsgränserna. Den stora artrikedomen och
mängden äldre ädel-lövträden bidrar till variation i
landskapet och innehåller stora ekologiska och
kulturhistoriska värden.

Samtidigt berättar de om de historiska
ägoförhållandena Vägnätet är småskaligt och
terränganpassat och löper företrädesvis i tidigare
markslags – och ägogränser. Herrgårdarnas raka
alléer löper genom den öppna böljande odlings-
marken och leder fram till de stora
herrgårdstomterna. En vegetationsinventering har
genomförts i planområdet.
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vy mot inägan

FÖRUTSÄTTNINGAR

naturmiljöer
- Områdets naturmiljöer utgörs främst av

skogsklädda kullar och höjder, som troligen
varit utmark och skogsbete under tidigare
epoker. I nordöstra delen finns en avlång
skogsklädd höjd som löper utmed planområdets
hela östra del. Vegetationen är fortfarande gles
och träden står ljusöppet i många delar. Grova
äldre tallar finns spridda i hela området, medan
ekar främst står i brynmiljöerna ut mot
trädgårdar och tomtmark, samt som en lång
sydvänd sluttning längst i söder.

- Inne bland trädgårdar och byggnader finns ett
par-tre mindre, skogsklädda kullar där det
också finns grova tallar och medelålders ekar,
och med inslag av buskar som hagtorn, fläder
och nyponros.

Vegetation
Parkmark och trädgårdar
- Bland park- och trädgårdens stora antal kultur-

växter och exotiska träd, finns svenska lövträd
som stora askar, lind och björk. Trädgårdarna
hyser ett betydande antal av gamla äppelträd
och andra fruktträd, många med grova stammar
och naturliga hål, värdefulla för fåglar och andra
djur.

parmkmiljö
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Nya skolbyggnadenLåssa Huvudbyggnaden

Befintliga skolbyggnader
Huvudbyggnaden, som dominerar området med
sin karaktärsfyllda gestaltning, har även
skyddsvärda samlingslokaler. Både dessa lokaler
och byggnadens yttre gestaltning bevaras med
skyddsbestämmelser i detaljplanen. Byggnaden
kan lämpligen användas som samlingssal, kontor,
bostäder och för omsorg.

Till karaktären för huvudbygganden hör bland
annat den oputsade granitsockeln, slammade
tegelfasader, hörnkedjor, enkupigt rött taktegel,
oputsade skorstenar, entréernas utformning med
granittrappor och smidesräcken, ytterdörrarnas
och fönstrens utformning samt vällingklockan.

Flygelbyggnaden i norr, Nya Skolbyggnaden i två
våningar och uppförd på 1990-talet, är ombyggd till
i huvudsak smålägenheter. Exteriören har i stort
sett behållits med komplettering av nya balkonger
och uteplatser. Låssahuset, också uppförd på
1990-talet, har byggts om till bostäder.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Lillstugan

Befintliga skolbyggnader
Lillstugan det tidigare spädbarnshemmet har
också det byggts om till bostäder.

Stugan är ursprungligen en sommarbostad i
nationalromantisk stil från 1910- talet som varsamt
byggts om till enbostadshus.

Skogsbo, är en personalbostad från 1940-talet och
används som enbostadshus.

I den centrala undervisnings- och skolbyggnaden,
uppförd i huvudsak på 1970-talet, finns såväl
storkök, matsal för ett hundratal, gymnastiksal och
undervisningslokaler. Här planeras för en förskola
och i framtiden även för en grundskola. I lokalerna
bör även finnas utrymme för mindre handel och
verksamhet.

Stugan Centrala undervisnings- och skolbyggnaden

En del av byggnaden används redan i dag för
trädgårdsmästareutbildning.
Av övriga byggnader är en del i anspråkstagen av
ett bryggeri. För att möjliggöra dessa nya
verksamheter förutsätts att vissa om- och
tillbyggnader kommer att ske, dessa ska ske med
stor hänsyn till områdets övergripande karaktär.

FÖRUTSÄTTNINGAR
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VikaBrännaTorpa

FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintliga elevhem
Innanför programområdet finns 10
elevhemsbyggnader. sju av elevhemsbyggnaderna
är i nationalromantisk stil från 1910- talet. Dessa
ger tillsammans med Lillstugan och de äldre
skolbyggnaderna hela området dess karaktär.

Husen ligger oftast relativt fritt placerade på höjder
och mot skogskanten. De äldre elevhemmen har
succesiv byggts om invändigt till bostäder.
Exteriöra ändringar har minimerats.

Till karaktären för de äldre elevhemmen hör bland
annat volymer, tak och fönstersättning, höga
socklar, rödmålade panelklädda träfasader,
bearbetade snickerier, enkupigt rött taktegel,
ytterdörrarnas och fönstrens utformning.
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Befintliga elevhem

Haga

Tuna BodaHamra
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Befintliga elevhem "nya"
De tre elevhemmen längst i sydost (Birka, Skoga,
Bergängen), uppförda på 1970-talet, har även de
byggts om till bostäder.

BergängenBirka Skoga

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Anpassning och gestaltning av nya hus och
dess yttre närmiljö
För området "Lantliv" är anpassningen till den
öppna inägan i söder och landskapsrummet
central för gestaltningen. Området är utformat med
friliggande småhus där frontbebyggelsen är i en
våning, för att få en gradvis övergång till den nya
bebyggelsen. Viktigt för karaktären är även
markanpassningen så att slänter och
markuppbyggnad minimeras mot inägan. Husen
har därför placerats så att bebyggelsen på bästa
sätt anpassas till landskapet.

För områdena "Bygatan" och "Trädgårdskvarteret"
samt "Parkvillorna" kommer särskild vikt att läggas
vid husens förhållande till de befintliga, äldre
elevhemmen.

UTFORMNING
De nya husen i det centrala planområdets öppna
fält – ”Bygatan” och ”Trädgårdskvarteret” – är
tänkta att ha en planstruktur som kontrasterar med
de befintliga elevhemmens. Elevhemmen med sin
höga belägenhet, sitt fria läge, sina höga socklar,
branta tak och höga våningshöjder - tre till tre och
en halv meter i vardera två våningar - kommer att
fortsätta dominera i miljön.
Genom sin moderata byggnadshöjd i två våningar
och med respektavstånd till de äldre elevhemmen
kommer den nya bebyggelsen underordna sig.
Även planmönstret i de begränsade nya kvarteren
planeras att ges en avvikande mer stringent
utformning för att ytterligare förstärka och
framhålla kontrasten.

LantlivBygatan

ParkvilllorTrädgårdskvarteret
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En viktig karaktär för området är det befintliga och
slingrande vägnätet som avses behållas i
huvudsak. Nya vägar följer det gamla mönstret.
För att klara försörjning och hålla ned farten inom
området med smala vägar anläggs
bilmötesplatser, i vissa fall måste dock även
vägbreddning utföras. Vägområden dimensioneras
för att säkerställa att framkomlighet (sophämtning,
räddningstjänsten mm), teknisk-försörjning och till
viss del att dagvattenhantering klaras.
Gaturummens gestaltning planeras utifrån att
bebyggelsen ligger i en parkmiljö.

Utemiljöerna kring de enskilda bostadshusen
utformas så att de ingår i parklandskapet.
Grundtanken är att alla har egna uteplatser men
fokus ligger inte på den enskilda tomten utan att
den ska vara del av det stora parklandskapet.

Mark och vegetation vid nya hus
På enskilda ”tomter” såsom entrégångar,
parkeringsuppfarter, parkeringsplatser och
uteplatser bör i första hand väljas grusmaterial,
sten- eller betongplattor (asfalt bör undvikas).

Karaktären av hus i park bör eftersträvas.
Rumsavgränsande häckar, staket eller plank
mellan bostadshusen undviks och istället förordas
en friare plantering - enskilda eller grupper av
buskar. Val av växtmaterial bör anknyta till det

gator med plats för svackdiken för dagvatten
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 inom området vanliga sortimentet. Till varje bostad
föreslås att ett fruktträd planteras och att en yta för
egen odling iordningställs.För att få en naturlig
övergång till parkrummet och naturen förläggs
uteplatser i nivå med angränsande mark.

Gator och bebyggelse utformas så att stor hänsyn
tas till befintlig mark och vegetation. Slänter och
skärningar minimeras. Stödmurar bör inte
förekomma

UTFORMNING

uteplats på mark utan staket

Säbyholm ark. södergruppen

grusmaterial
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smäckra balkongervälkommnade emtréresliga proportioner

Segersäng ark. södergruppen Riksby ark. södergruppenHovs by ark. södergruppen
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UTFORMNING
Gestaltning hus
Ambitionen med Säbyholm är att forma ett område
med varierad bebyggelse betecknad av omsorg
och variation i sin utformning, men ändå baserad
på en gemensam gestaltning med utgångspunkt i
den kulturhistoriska miljön. Detta för att lyfta fram
och möjliggöra bevarandet att de kvalitéer området
har.

Olika hustyper men med en sammanhållen
gestaltning är tänkt att kunna rymmas inom de
olika delområdena.

Bebyggelsen är i förslaget, förutom den tidigare
nämnda bebyggelsen i Lantliv, i två våningar.
Bebyggelsen utgörs av friliggande småhus, små
flerbostadshus, parhus eller radhus.

Bostadshusen utförs med sadeltak. Även pyramid
tak kan prövas. Takvinkel ska vara mellan 23-38°.
Husen bör vara resliga i sin form.Vid trappor ska
dessa integreras i husets volym eller utföras som
invändiga trapphus,

Entréer placeras med fördel mot gatan. Husen
förläggs gärna med långsida mot gatan. Eventuella
tillbyggnader sker mot gavlar eller gårdssidan.

Balkonger
Balkonger ska vara smäckra och grunda. Är de är
större ska de integreras i husets volym. Om de är i
betong ska de ha en slät undersida som målas de i
fasadens färg.  Är de av trä målas de i fasadens
färg eller snickeriet färg. Räcken utförs i trä eller
smide.

Komplementbebyggelse
Komplementbyggnader såsom garage,
parkeringsgårdar och förråd ska i huvudsak ha
fasader i trä och underordnas bostadshusens
volymer, formspråk och färger. Garage kan med
fördel byggas ihop med annan funktion som
gästrum eller uthus,

Tekniska byggnader såsom nätstationer och
pumpstationer anpassas i färg och material till
omgivande bebyggelse.

Avfallshantering och sopseparering sker på
gemensamma uppsamlingsplatserna med staket
runt kärl som utformas lika fasader i området.

integrerade balkonger
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komplentbyggnader underordnad huvudbyggnad
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Lugna Hov ark. södergruppen

UTFORMNING

entreér mot gata med förgårdsmark hus längs gataalla får plats

Placering på tomt
Huvudprincipen för placeringen av byggnaderna är
att de ska placeras i ett tydligt och konsekvent
förhållande till gatan.

Hus med entré mot gata utförs med förgårdsmark.
Här bör finnas plats för t ex cyklar, en
välkomnande entré. Tillbyggnader på förgård
såsom t.ex. entrérum, pergola, tak över uteplats,
plank får ej förekomma. Eventuella tillbyggnader
ska ske mot gårdssidan.
Nivåskillnader mellan hus i gaturummet tas upp
med varierande sockelhöjder.

Garage, carport och förrådsbyggnader förläggs, i
förhållande till gaturummet, alltid innanför
bostadshusen.
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UTFORMNING

1. Lantliv

2. Bygatan

4. Parkvilllor

3. Trädgårdskvarteret

Delområden
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 1 "LANTLIV"

UTFORMNING
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N
 1 "LANTLIV"
Byggnader placeras så att de följer brynet och
lämnar den fria sikten mot Rösaringsvägen intakt.
De kurviga vägarna följer landskapet.
För att i sydost trappa ner bebyggelseskalan
föreslås att byggnaderna närmast det öppna fältet,
"inägan" begränsas till en våning.

I sydöstra delen av området föreslås ett
genomgående öppet fält möjligt för lek, bollspel
sammankomster och fria spontanaktiviteter.
Alternativt kan det användas för fårbete.

Närmiljön föreslås ges ett friare, mer lantligt
uttryck. En här tänkt, något större tomtstorlek,
medger möjlighet till egenodling.

Husen följer gatustrukturen
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spontan aktivitet

UTFORMNING

fri sikt mot Rösaringsvägen
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Utformas som en gata där varannan huskropp
föreslås indraget från gatan för att öka det visuella
avståndet mellan husen och skapa variation i
gaturummet. Husen kan här vara mer kvadratiska
och förslagsvis med pyramid tak.
Parkering bör ske mellan husen och bostads-
komplementen och utformas underordnade i
förhållande till bostadsbebyggelsen. I den centrala
delen bildas en plats kring två bevarade träd.
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3 "TRÄDGÅRDSKVARTERET"
Utformas med hus längs de svagt krökta gatorna.
Förgårdsmarken anpassas till väderstreck och
uteplatsplacering. Parkering sker mellan husen.
Bostadskomplement ligger underordnade i
förhållande till bostadsbebyggelsen.
I Nordligaste kvarteret är bebyggelsen placerad
runt ett gemensamt tun där plats finns för
gemensamma komplementbyggnader/parkeringar.
Husen har där högre takvinkel vilket möjliggör
bostäder i vindsplanet
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Hus med inred vind

DELOMRÅDEN 4, PARKVILLOR
Dessa byggnader avses utformade med en mycket
god anpassning till de befintliga elevhemmens
nationalromantiska arkitektur, dess volymer, uttryck
och formspråk. Parkvillorna ligger också väl
inplacerade i terrängen och följa elevhemmens
relativt fria planstruktur. Husen tillåter inred vind,
takkupor ska utföras med omsorg och anpassade
till husets karaktär.
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detaljerofferbräda

Sands Hus ark. Thomas Marcks

Material och kulör
Byggnaderna ska utföras med målade, i huvudsak
panelklädda träfasader och sadeltak belagt med
matta röda takpannor.  Undersida takfot, undersida
taksprång, taktassar, och knutbrädor där sådana
förekommer målas i samma färg som fasaden.
Skorstenar, takkomplettering och taksäkerhet
infärgas gärna i samma kulör som taket. Elskåp
och dylikt bör ej placeras synliga på gatufasaden.

Färgsättningen av området samordnas med en
Färgpalett med utgångpunkt från traditionella
slamfärger. Den består av ett antal kulörer som
bestäms till NCS kod. Med hjälp av paletten kan
bebyggelsen varieras i färg men ändå hållas
samman till en helhet som samordnas i
bygglovsskedet. Mindre avvikelser kan godkännas
av bygglovhandläggare men inte större skillnader
än att tillkommande kulörer håller sig till temat och
intentionen för den föreslagna färgskalan.

För att variera och föreslås bostadsbebyggelsen
hålla sig till den röd-bruna färgskalan medan
verksamheterna förslås använda de mörkare brun
-svarta nyanser.

Naturmaterial som sten, trä och tegel tillåts i sina
egenfärger.
Inom varje område kan med fördel fasadfärgerna
varieras med olika nyanser inom det förslagna
färgspektrumet, Avsikten är att delområdena får sin
egen karaktär genom sin gruppering istället för
genom olika kulörer
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UTFORMNING
En god detaljbearbetning är viktigt för att husen
ska upplevas som kvalitetsmässiga.
Elementskarvar undviks, och i de fall de
förekommer ska de tas omhand med lister och inte
bli dominerande. Knutbrädor görs alltid hela.
Det är eftersträvansvärt att sockelytans liv kommer
så nära fasadlivet som möjligt. Mötet mellan
fasadytan, och sockeln kan tas upp av en
offerbräda. Skorstenar och takhuvar utförs
vertikala och med god detaljutformning.
Fönster ska ha en tydlig vertikalitet.

Fönstersnickerierna ska vara nätt profilerade och
vackert leda in ljus. Fönstersnickerier och dörrar
ska utföras i trä. Fönster utförs sidohängda och
placeras så långt ut i fasaden som möjligt. Poster
och spröjsar görs genomgående i ytterglaset och
inte som lösa tillbehör.

För att möjliggöra god energihushållning, tillåts
solceller på taken till de nya husen. Detta kan
göras under förutsättning att de placeras
sammanhängda och följer takets form. Syftet är att
de ska underordna sig husets övergripande
gestaltning. Teknikutveckling är snabb och redan
idag finns solceller som fungerar som tak samt
även takpannor med integrerade solceller.

solceller följer taket infärgade solceller

Monochrome ark.  D Lookofsky

träpanel mörk slamfärg träpanel med röda takpannor.
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fruktträd i parkHöjdpartier med hällar och tall

UTFORMNING

siktstråk mot vattnet

Vegetationen
Områdets träd spelar en mycket stor roll för
naturvärdena på platsen och bör inte tas ned utan
mycket goda skäl. Områdets större ädla lövträd
och grova tallar omfattas av marklov och tillstånd
för ev. trädfällning .

För att säkerställa att områdets höga naturvärden
finns kvar även i fortsättningen bör en enkel och
tydlig skötselplan tas fram för området. Främst är
det områdets brynmiljöer med ek och tall som
fortsatt behöver skötas genom röjning och gallring
av yngre träd, detta för att bibehålla öppenhet och
flerskiktning (träd i flera nivåer).

För att minska störning på flora och fauna
kanaliseras besökare genom att tydliga stigar leder
till bryggorna. Övriga rekreationsytor så som
uppehållsytor bredvid bryggorna och en återställd
liten sandstrand kan gärna läggas samlad intill
bryggorna för att minimera störning.  
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För att säkerställa de de befintliga kulturhistoriska
byggnaderna har skyddsbestämmelser införts i
planbestämmelserna. En antikvariskt
förundersökning har utförts för huvudbyggnaden.
Här följer några utdrag ur den  om framtida
underhåll.

Huvudbyggnaden Exteriör
- Byggnadens volym och karaktär bevaras.

- Vid framtida underhåll bör ursprunglig
färgsättning (på puts, fönster, dörrar, plåt-
detaljer) undersökas och återställas.
Traditionella material och metoder, anpassade
efter byggnadens ålder och utförande, används
möjligaste mån vid underhåll.

- Befintliga dörrar och fönster är mycket fint
formgivna och har stor betydelse för det
kulturhistoriska värdet. Fönstren finns i olika
format och med olika spröjsindelning, de bör i
första hand renoveras varsamt, i andra hand
tillverkas kopior av trä med samma
dimensioner. Eventuellt nya fönster och
fönsterdörrar utförs så lika befintliga som
möjligt.

- Listavtäckningar av plåt på tak och takkupor är
av fabrikslackerad plåt, svart, där färgen delvis
släpper. Plåtarna upplevs på vissa ställen som
klumpiga och dåligt anpassade. Vid framtida
underhåll bör ett nättare utförande eftersträvas
och rätt kulör på plåt utredas och återställas.

biblioteket

UTFORMNING
Huvudbyggnaden Interiör
I samlingssalen
- Bevaras lokalens volym, takkonstruktion och

panelklädda ytor i taket.

- Dörrpartierna, med blyspröjsat överljus till
biblioteket och pardörrarna till stolsförrådet,
bevaras.

- Vid behandling av ytskikt på trä, i taket och på
dörrpartier och luckor, behålls/återställs
ursprunglig ytbehandling.

Biblioteket:
-  Rummets volym och takkonstruktion med

panelklädda ytor samt bröstningspanel på delar
av väggarna bevaras.

- Puts på väggar och
- i fönstersmygar, fönsterbänkar av trä bevaras.

- Pardörrar till arbetsrum och korridor bevaras.
Kan vid behov sättas igen.

- Träluckorna till före detta ritsalen på andra
våningen bevaras. Kan vid behov sättas igen.

- Vid behandling av ytskikt på trä, i taket och på
dörrpartier och luckor, behålls/återställs
ursprunglig ytbehandling.

De äldre elevhemmen Exteriör
- Byggnadens volym och karaktär bevaras.

- Vid framtida underhåll bör ursprunglig
färgsättning (på fasad, fönster, dörrar,
plåtdetaljer) behållas. Traditionella material och
metoder, anpassade efter byggnadens ålder
och utförande, bör användas i möjligaste mån
vid underhåll.

- Befintliga dörrar och fönster är mycket fint
formgivna och har stor betydelse för det
kulturhistoriska värdet. Fönstren finns i olika
format och med olika spröjsindelning, de bör i
första hand renoveras varsamt, i andra hand
tillverkas kopior av trä med samma
dimensioner. Eventuellt nya fönster och
fönsterdörrar utförs så lika befintliga som
möjligt.
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LÅSSA KYRKA
1:1

vägtyper
väg typ A, för transporter, köryta 4,5 m

väg typ B, med mötesfickor, köryta 3,5/4,5 m

väg typ C,  bostadsgata, köryta 3,5 m

vägtyper
väg typ A, för transporter, köryta 4,5 m

väg typ B, med mötesfickor, köryta 3,5/4,5 m

väg typ C,  bostadsgata, köryta 3,5 m

GATOR OCH STRÅK

Inom planområdet planeras vägar, såväl befintliga
som nya, utföras som gårdsgator, det innebär att
fordon får inte framföras med högre hastighet än
gångfart, fordon får inte parkera på någon annan
plats än särskilt anordnade parkeringsplatser och
fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Gaturummen ska präglas av en hög kvalitet vad
gäller material, vegetation och utförande. Samtliga
gator är körbara med bil vilket ger goda
angöringsförhållanden. Återvändsgator undviks.
Körbanorna ska vara belagda med grus, bundet
grus eller asfalt.

I den känsliga parkmarken förordas smala vägar
med mötesplatser framför mycket breda vägar.
Området innehåller 3 olika vägtyper.

UTFORMNING
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Huvudgata
Avsedd att möjliggöra transporter till och från verksamheterna med plats för diken.
Lokalt breddas körbana till 5,5m för att underlätta möten

Bostadsgata avsedd att möjliggöra transporter till och från bostäder.

UTFORMNING
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Områdesgata
Avsedd att möjliggöra transporter till och från bostäder
inklusive sophantering, med plats för mötesfickor och
diken.

UTFORMNING
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50m från flerbostadshus

väg körbar med sopbil

50m från flerbostadshus som ej nås med sopbil

BBR 3:422 Avfallsutrymmen och avfallsanordningar
Avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen eller
anordningar för avfall bör inte över- stiga 50 meter för flerbostadshus.

yta för avfallsanordning

sop

sop

sop

sop

sop

sop

FRAMKOMLIGHET

Inom planområdet har placering och typer av vägar
planerats så att  området kan försörjas med
transporter till verksamheter samt  avfallshantering.
För området planeras 7 st gemensamma
avfallsstationer  med kärl på mark kringbyggda
med målade träplank.

Med hänsyn till kulturvärden har framkomligheten
för större fordon begränsats på vissa befintliga
vägar. Detta medför att avståndet från
flerbostadshus till avfallsstaionerna i undantagsfall
överskrider 50m, men anses acceptabelt med
hänsyn till kulturmiljön.

placering och avstånd återvinningsstationer

UTFORMNING
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parkeringsutredning bef. bebyggelse

UTFORMNING
Parkering
Parkeringsbehov för den nytillkommande
bebyggelsen byggelsen beräknas, beroende på
bostadsstorlek, till en eller två bilar per bostad och
inklusive gästparkering. Parkering ordnas på egen
tomt eller samlad till små parkeringsytor inom
respektive kvarter.

Omsorg tas till hur parkeringsplatserna avgränsas
med bla häckar och träd mot övriga gården och
bostäderna.Parkeringsytor  utförs i dränerande
material. Kollektiva lösningar för bil i form av
samutnyttjande och bilpool kan minska behovet p-
platser vilket är eftersträvansvärt.

Parkeringsbehov för den till bostäder ombyggda
bebyggelsen beräknas till 1 bil per bostad plus
gästparkering. Dessa utförs som markparkering på
befintliga p-platser som ibland även utökats.

Parkering för verksamheter placeras i anslutning
till respektive verksamhet.
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5381334  bild VERKSAMHET1:0,85

UTFORMNING
Verksamheter
I den centrala skolbyggnaden, uppförd i huvudsak
på 1970-talet, finns såväl storkök, matsal för ett
hundratal, gymnastiksal och undervisningslokaler.
Här planeras för en förskola och i framtiden även
för en grundskola

I  skollokalerna ryms idag ett redan flertal
verksamheter som snickeri, bryggeri hunddagis
mm. Ambitionen är att utöka med flera publika
verksamheter , mindre handel och arbetsplatser
med olika icke störande verksamheter, gärna med
anknytning till de lokala förutsättningarna.

Planbestämmelserna innehåller en viss byggrätt
för att vid behov möjliggöra  till-, ombyggnader
eller nybyggnader för att kunna anpassa
byggnaderna till skiftande verksamheter.
Byggnationen ska förhålla sig till den kringliggande
historiska miljön och befintliga bostadshusen i sina
materialval, utryck och färgsättning.

snickeriet bryggeriet verksamhet växthus
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BÅT OCH BAD
De vid Säbyholmsviken tidigare förlagda
bryggorna föreslås restaureras för mindre båtar.

Den befintliga badplatsen kommer att
iordningställas och bli allmänt tillgänglig och
övergå i kommunal ägo. Några få p-platser
kommer att ordnas i anslutning till badet

UTFORMNING

bryggor på flygfoto från 1960bild från gamla hoppbryggan vid udden (återuppbyggs ej)



57 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) - KS 15/0282-79 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) : MKB  Säbyholm Granskning 20211013

S
tr

uc
to

r 
M

ilj
öb

yr
ån

 S
to

ck
ho

lm
 A

B
, O

rg
.n

r.
 5

56
65

5-
71

37
, w

w
w

.s
tr

uc
to

r.
se

 

 

 MKB Säbyholm 
 M20126 (M1500021), s 1 (48) 

 2016-02-08, rev 2021-10-13 
 

 
D:\Tieto\360\Pixedit\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\e926a397-cb84-43e8-95a0-
4c8318e067dd\779326_e1aded17-43d2-4215-b9f0-fcb8462b92a4.DOCX 

 
 
 

 

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för 
Säbyholm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016-02-08, rev 2021-10-13 
 

                                  
 
Granskad av:  
 
 
 

 
  



57 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) - KS 15/0282-79 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) : MKB  Säbyholm Granskning 20211013

S
tr

uc
to

r 
M

ilj
öb

yr
ån

 S
to

ck
ho

lm
 A

B
, O

rg
.n

r.
 5

56
65

5-
71

37
, w

w
w

.s
tr

uc
to

r.
se

 

 

 MKB Säbyholm 
 M20126 (M1500021), s 2 (48) 

 2016-02-08, rev 2021-10-13 
 

 
D:\Tieto\360\Pixedit\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\e926a397-cb84-43e8-95a0-
4c8318e067dd\779326_e1aded17-43d2-4215-b9f0-fcb8462b92a4.DOCX 

 
Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för området kring det tidigare 
naturbruksgymnasiet vid Säbyholm. Syftet med detaljplanen är att på ett varsamt sätt utveckla 
området till en levande bebyggelsemiljö med bostäder, verksamheter, kommersiella lokaler och 
lokaler för undervisning och omsorg. Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i 
detta attraktiva, innehållsrika och mångsidiga område ta till vara och utveckla platsens 
kvaliteter.  
 
Kommunen har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har således tagits fram för att integrera 
miljöaspekter i planen och belysa planändringens konsekvenser för människa och miljö. 
 
Planerade bostäder och vägar i planförslaget har anpassats väl till områdets förutsättningar och 
bedöms huvudsakligen innebära positiva konsekvenser. Planområdet är en del av en historisk 
centralbygd omgiven av det öppna odlingslandskapet och ingår i riksintresseområde för 
kulturmiljön. Viktiga element i riksintresset är bland annat gårdsbebyggelsen vid Säbyholm 
samt närhet till Låssa medeltidskyrka. I planförslaget har man förhållit sig till områdets 
kulturhistoriska uttryck och karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har 
utgått från landskapets karaktär och de kulturhistoriska värdena kommer att bli en del av den 
nya miljön. De historiska sambanden mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med 
sin odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad 
enligt förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon risk för påtaglig skada på 
riksintressets värden. Hänsyn har tagits till befintliga fornlämningar så att dessa inte påverkas av 
utbyggnaden.  
 

Planområdet utgör en del av Görvälnkilen och har höga naturvärden som till stora delar är 
kopplade till äldre träd i parker, trädgårdar, dungar och en barrblandskog. Planförslaget har 
anpassats till områdets naturvärden och nya bostäder planeras huvudsakligen på befintliga grus- 
och upplagsytor samt i de områden som har de lägsta naturvärdena, bland annat gräsytor och 
åkermark. Ett visst intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, samt i sydost, ut mot den 
öppna jordbruksmarken. De negativa konsekvenserna för områdets naturmiljö och på 
Görvälnkilen bedöms sammantaget bli obetydliga.  

De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för 
människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig 
inom området och ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att 
människor som besöker planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området 
genom tillgång till bättre vägar och belysning m.m. Tillgängligheten till vatten och 
strandområde i samband med restaurering av brygga och badplats bedöms öka de rekreativa 
värdena, både för boende och allmänhet, i form av anlagda gångvägar till stranden och 
badplatsen samt att området blir mer inbjudande att ta sig till och stanna vid. Detaljplanens 
genomförande innebär att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs genom kommunalt 
huvudmannaskap på dessa delar.  

Den nya gatustrukturen med gårdsgator med låga hastighetsbegränsningar bedöms öka 
tillgängligheten inom området för gående, cyklister med flera och det blir en tryggare miljö. 
Planen medför att bostäder anläggs på ett relativt stort avstånd från Bro station och tätare 
kollektivtrafik och cykelvägar saknas till och från Bro station, vilket troligen medför ett 
bilberoende för boende i området. För att motverka den påverkan biltrafiken får på luft och 
klimat arbetar kommunen för att få till en ökad turtäthet för bussarna för att främja kollektiva 
färdmedel framför bilåkande. 
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Ett förslag till dagvattenhantering har tagits fram för dagvatten från planområdet med anledning 
av den förändrade markanvändningen med nya bostäder och vägar. Endast mindre omfattande 
åtgärder i form av exempelvis makadamfyllda och gräsklädda svackdiken bedöms krävas för att 
flöden och föroreningshalter inte ska öka till recipienten Mälaren. Med föreslagna åtgärder görs 
bedömningen att planerad markanvändning inte kommer påverka vattenförekomstens status eller 
möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Arbeten i vattenområdet (exempelvis schaktning 
eller påförande av massor i samband med restaurering av brygga och badstrand) är 
vattenverksamhet som behöver föregås av en juridisk hantering (anmälan/tillstånd).  
 

Ett mikrobryggeri med ölproduktion i mindre skala är beläget inom planområdet. Boende i 
planerade bostäder bedöms inte utsättas för störande buller, lukt eller risker från 
mikrobryggeriet i någon betydande utsträckning om föreslagna åtgärder vidtas. Ingen ras- och 
skredrisk föreligger. Omgivande vägar har ett relativt lågt trafikflöde och bedöms inte heller ge 
upphov till bullerstörningar vid planerade bostäder. Halterna av markföroreningar i området är 
för de flesta föroreningar låga. I anslutning till växthus och odlingsytor förekommer dock tre 
punkter där halter av bekämpningsmedel (DDT mm) överskrider Naturvårdsverkets riktvärden 
för känslig markanvändning. Åtgärder har föreslagits för att undvika risk för påverkan på 
människa eller miljö.  

Planförslaget innebär sammantaget, jämfört med nuläge och nollalternativ, framförallt en större 
ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av områdets unika kulturhistoriska byggnader och 
trädgårdar och de naturvärden som finns. Planförslaget innebär också ett större skydd för 
områdets kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsatts som naturmark, 
marklov införts för fällande av värdefulla träd samt genom varsamhetsbestämmelser i plankartan. 
De rekreativa värdena som natur- och kulturmiljön i planområdet med omgivningar innehar 
bedöms också bli mer tillgängliga för människor i samband med genomförande av planförslaget 
och därmed kunna upplevas av fler. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Stockholms Läns Landsting sålde fastigheten Säbyholm 5:1 i Upplands Bro kommun 2013. Den 
tidigare verksamheten i form av naturbruksgymnasium flyttade från platsen under 2013 och 
merparten av byggnaderna på fastigheten stod då, och står delvis än idag, övergivna. Efter att 
Säbyholms Intressenter AB inkommit med en förfrågan om detaljplaneläggning av området togs 
beslut om programuppdrag för del av Säbyholm 5:1 av Kommunstyrelsens 
Samhällsbyggnadsutskott den 22 januari 2014. I juni 2015 togs beslut i Kommunfullmäktige att 
godkänna programmet och gå vidare till samråd. Planförslaget var ute på samråd i januari 2019. 
Fastighetens nuvarande ägare är Säbyholmsfastigheter AB. 
 
Syftet med detaljplanen är att på ett varsamt sätt utveckla området till en levande 
bebyggelsemiljö med bostäder, verksamheter, kommersiella lokaler och lokaler för 
undervisning och omsorg. Målsättningen är att skapa en nod i kommunen och att i detta 
attraktiva, innehållsrika och mångsidiga område ta till vara och utveckla platsens kvaliteter. 
Genom en nyexploatering möjliggörs detta. De befintliga husen är i huvudsak uppförda på 
1910-talet och i en nationalromantisk stil. De befintliga elevhemmen och ett antal 
skolbyggnader har bevarats och upprustats och cirka 60 nya bostadsrättslägenheter har därmed 
tillskapats. Den befintliga huvudbyggnaden har även den byggts om till bostäder. Cirka 90-170 
nya bostäder i form av småhus och små flerbostadshus föreslås tillkomma. Planområdets unika 
park-och landskapskvaliteter tillvaratas och utvecklas. 
 

2 Miljöbedömning 
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken och i PBL avseende 
miljöbedömningar av planer och program och om miljöbedömningar för verksamheter och 
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar upphörde att gälla och 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) trädde i kraft. Övergångsbestämmelserna innebär att 
för planläggning och andra ärenden enligt PBL ska de äldre lagbestämmelserna och 
förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för mål och ärenden om planer som har påbörjats före 
2018-01-01. Eftersom planprocessen för ändring av detaljplanen för Säbyholm inleddes före 2018 
gäller de äldre lagbestämmelserna för denna plan. 

2.1 Behovsbedömning 
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en 
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.  
 
Upplands Bro kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en MKB ska därför upprättas för detaljplanen. Orsaken är bland 
annat att planförslaget innefattar mikrobryggeri och småbåtshamn. Samråd har skett med 
Länsstyrelsen i Stockholms län om behovsbedömningen för planprogrammet för Säbyholm. 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planen kan medföra betydande 
miljöpåverkan utifrån ovan nämnda aspekter och framhåller också att det i MKB:n ska finnas en 
tydlig beskrivning av de kulturhistoriska värdena samt vilken påverkan och konsekvenser 
planen får för dessa. Frågor som rör markstabilitet ska också redovisas i MKB. Vidare ska även 
naturmiljön i strand- och vattenområdet beskrivas i MKB:n, samt påverkan och konsekvenser på 
riksintresset Mälaren med stränder och öar och påverkan på den regionala grönstrukturen 
Görvälnkilen bör redovisas. 
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2.2 MKB 
Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så 
att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser av 
en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med 
naturresurser. Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att 
konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna 
miljöanpassade lösningar ökar. 
 

3 Områdesbeskrivning 
I detta kapitel ges en översikt av planområdet och dess närmaste omgivning. Mer detaljerade 
beskrivningar av områdets förutsättningar, med avseende på t.ex. naturmiljö, kulturmiljö etc., ges 
i kapitel 6. 
 

3.1 Planområdet 
Planområdet Säbyholm är beläget cirka fyra kilometer västsydväst om Bro centrum och utgör 
den egentliga kärnan av det tidigare naturbruksgymnasiet, med Rösaringsvägen som 
huvudsaklig gräns i sydväst, se figur 3.1 och 5.1. Vidare ingår en mindre del i anslutning till 
Säbyholmsviken, där det finns gamla bryggor och rester av en stor brygganläggning samt 
badplats. 
 
Området omfattar cirka 28 hektar, varav 4 hektar avser delen vid Säbyholmsviken. Från 
huvudområdet (skolområdet) är det cirka 300 – 500 meter till Mälaren och mellan en och två 
kilometer till Rösaringsåsens Natura 2000-område. 
 
Planområdets huvuddel är belägen på en platå mellan två höjdryggar vilka i sin tur omges av två 
mycket stora, vidsträckta åkermarksstråk, som löper i riktning nordväst-sydost. Platåns kanter 
mot åkrarna består av skogbevuxna höjdryggar. Platån övergår i sydost i en lägre belägen åker 
om cirka tre hektar. Huvuddelen av bebyggelsen inom planområdets huvuddel är uppförd under 
1910-talet och med tillägg från bland annat 1970- och 1990-talen. Marken har planerats som ett 
skolinternatsområde med elevhem, skolbyggnader, parker, trädplanteringar, bollplan och 
växthus. Områdets parkkaraktär är tydlig med slingrande, smala och terränganpassade vägar. 
Under de senaste decennierna på 1900-talet har en omfattande nybebyggelse av 
undervisningslokaler skett. Markområden har vidare omvandlats från bland annat odlingsmark 
till fordonsövningsområde för skolans inriktning till lantbruksskola/naturbruksgymnasium. 
Under senare år har även delar blivit övervuxna. Hela planområdet stod övergivet en tid sen 
försommaren 2013 då skolan flyttade men har under den senaste tiden åter aktiverats och 
omvandling av området pågår. I en byggnad, en ekonomibyggnad med ett växthus, har ett 
mikrobryggeri etablerats. Ombyggnation av lägenheter har genomförts och inflyttning har skett. 
Gallring av växtligheten har även utförts. 
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Figur 3.1. Planområdets läge cirka fyra kilometer västsydväst om Bro centrum. 

3.2 Omgivning 
Landskapet i området domineras längst i väst av Uppsalaåsens barrskogsklädda höjdsträckning 
och i väst och öst av öppna sammanhängande odlingslandskap. Karakteristiskt för bygden är de 
stora välbehållna gårdarna, Stora Ekeby och Toresta, belägna på höjdryggar och omgivna av stora, 
lågt liggande åkrar. Säbyholms gård nere vid Säbyviken finns inte kvar. Däremot finns ett antal 
tillhörande välbehållna hus söder om planområdets huvuddel. Mitt i området ligger Låssa kyrka, 
vars äldsta delar är från tidig medeltid. Landskapet är klassificerat som riksintresse för 
kulturmiljövården och Rösaringsåsen även som Natura 2000-område och riksintresse för 
naturvården. 

3.3 Planförhållanden 
I kommunens översiktsplan, ÖP 2010, anges att kommunen värnar om en levande landsbygd 
och vill skapa förutsättningar för de individer som väljer att bosätta sig utanför tätorterna. Inget 
helt nytt område för sammanhållen bebyggelse på landsbygden pekas ut i översiktsplanen men 
bebyggelse på landsbygden kan däremot tillkomma på privat initiativ. Översiktsplanen anger till 
stöd generella riktlinjer för enstaka avstyckningar och förtätningar i eller i anslutning till 
befintliga bebyggelsegrupper.  
 
En fördjupad översiktsplan har tagits fram för landsbygden, FÖP Landsbygden 2016, antagen 
2017. I denna föreslås Säbyholm som en av tre landsbygdskärnor i kommunen.  
Landsbygdskärnor definieras enligt den fördjupade översiktsplanen ”bebyggelsekärnor på 
landsbygden som fyller viktiga samhällsfunktioner för landsbygdsdelarna runt omkring, till 
exempel förskola, grundskola, idrottsplats, samlingslokal. Bostäder och icke störande 
verksamheter.” Kommunen bedömer att med bibehållande av den nuvarande karaktären med 
spridda hus insynsskyddade i parkmiljö skulle en förtätning i takt med befintliga hus vara 
möjlig och bli en tillgång i området. Området ska dock bibehålla den nuvarande karaktären ”hus 
i park”. Ett koncept föreslås med äldre upprustade byggnader från förra sekelskiftet, samt senare 
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elevhemstillägg i kombination med nyare fristående hus i gammal stil diskret inplacerade med 
hänsyn till befintlig vegetation, höjdavgränsningar, landskapsstråk och siktlinjer.  
 
Aktuellt område är i dagsläget ej planlagt. Ett planprogram för området har varit ute på samråd 
under hösten 2014. Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-04 att godkänna programmet och 
ett planarbete påbörjades. Ett förslag till detaljplan för området var ute på samråd i januari 2019. 
 

4 Avgränsning 
Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på de 
faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. Innan omfattning och detaljeringsgrad 
bestäms ska samråd hållas med de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen (6 kap 13 § 
andra stycket miljöbalken). 
 
Samråd avseende avgränsning av MKB-arbetet har hållits med Länsstyrelsen, se avsnitt 2.1. 

4.1 Geografisk 
Geografiskt omfattar MKB:n primärt planområdet. För vissa aspekter som t.ex. vattenmiljö, 
naturmiljö, tillgänglighet och landskapsbild är det aktuellt att ha ett större geografiskt perspektiv. 
Konsekvenserna beskrivs därför även för tillämpliga delar utanför planområdesgränsen.  
 

4.2 Saklig  

4.2.1 Miljö- och hälsoaspekter 

Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet med 
denna miljökonsekvensbeskrivning: 
 
Kulturmiljö och landskapsbild – Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljön. Inom 
och i anslutning till området finns värdefulla kulturmiljöer och byggnader. Ny bebyggelse 
innebär en påverkan på miljön och landskapsbilden. Detta beskrivs och konsekvensbedöms 
därför.  

Rekreation – Planområdet är beläget inom Görvälnkilen samt område som omfattas av 
strandskydd. Konsekvenser för rekreation och friluftsliv beskrivs därför.  

Vattenmiljö – Säbyholmsviken är markerat som ett ekologiskt känsligt område i ÖP 2010. 
Dagvattenhanteringen och påverkan på recipienten samt restaurering av brygga och badplats 
beskrivs och konsekvensbedöms därför.  

Naturmiljö – Strandängarna söder om Smidövägen klassas som kommunalt naturvärde. En 
åkerholme ligger i åkermarken i sydost. Planen innebär även påverkan på befintliga 
spridningskorridorer och risk för påverkan på Görvälnkilen. Konsekvenser för naturmiljön 
beskrivs därför.  

Buller – T rafiken till och inom området kommer att öka, vilket innebär högre ljudnivåer. Detta 
beskrivs och konsekvensbedöms.  

Risker och störningar – Bryggeriverksamhet förekommer inom detaljplaneområdet. Risk och 
säkerhet inom området beskrivs därför. Risken för luktstörningar från bryggeri och närliggande 
hästhållning beskrivs också. Markstabilitet och eventuell risk för ras och skred redovisas. 

Förorenad mark – Säbyholm finns med som misstänkt förorenat område i Länsstyrelsens 
MIFO-databas. Risk för påverkan från markföroreningar beskrivs därför.  

Tillgänglighet och hållbart resande – Hur tillgänglighet och hållbart resande skapas inom och 
till och från området beskrivs och konsekvensbedöms.  
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4.2.2 Miljö- och folkhälsomål 
En MKB ska bland annat innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljö- och hälsohänsyn beaktats i planen.  
 
I tabell 4.1 nedan ges en översikt av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och de elva 
målområdena för folkhälsa som beslutats av Riksdagen. De mål som bedömts vara relevanta för 
denna MKB har markerats med fet stil. 
 
Tabell 4.1. Miljömål och folkhälsomål 

MILJÖMÅL MÅL FÖR FOLKHÄLSAN 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

1. Delaktighet och inflytande i 
samhället 

2. Ekonomiska och sociala 
förutsättningar 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak 

och spel 
 

 

4.3 Tidsmässig 
Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då det 
planerade bostadsområdet kan vara fullt utbyggt cirka år 2023. Beskrivning görs även av 
konsekvenser för byggskedet. 
 

5 Alternativredovisning 
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”.  

5.1 Planförslag  
Syftet med planläggningen är att möjliggöra en framtida utveckling av Säbyholmsområdet, se 
illustrationsplan i figur 5.1.  

Det planeras för att de befintliga lokalerna, ursprungligen nyttjade för utbildningen, används till 
undervisning, omsorg, gemenskap och produktion. Planområdets unika park- och 
landskapskvaliteter ska tillvaratas, utvecklas och tillgängliggöras. 

En utveckling av lantbruksskolans område planeras med en stor del bibehållande av dels 
parkkaraktären i de centrala delarna dels hela det omkringliggande skogsområdet i öster. 
Skyddsvärda parkdelar och träd avses att bevaras. 
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De befintliga elevhemmen, och en skolbyggnad har byggts om till cirka 60 
bostadsrättslägenheter. Den befintliga huvudbyggnaden planeras byggas om till bostäder. Cirka 
90-170 nya bostäder i småhus och små flerbostadshus föreslås tillkomma. De flesta på det stora 
traktorkörfältet i norr, på befintliga fotbollsplanen i mitten av området och i söder längs norra 
kanten av inägan/åkern. Ett mindre antal småhus planeras inne i parkmiljön. I anslutning till 
bebyggelsen planeras nya vägsträckningar. Fullt utbyggt bedöms området inrymma cirka 450 
boende och 50 arbetande. 
 
På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde, där badplatsen återskapas och 
nyttjande av två befintliga bryggor samt ombyggnad av den stora bryggan vid sydspetsen, där 
stolparna i vattnet finns kvar. Bryggorna planeras förse närområdet med båtplatser för mindre 
båtar.  

Planen möjliggör cirka 60 befintliga bostäder samt 90-170 nya bostäder (beroende på storlek) 
vilka beräknat (5 fordonsrörelser/dygn för småhus respektive 3 fordonsrörelser/dygn för 
lägenheter) ger cirka 1000 fordonsrörelser per dygn. T illsammans med fordonsrörelser till lokaler 
i området (cirka 100 fordonsrörelser/dygn) samt befintlig trafik i området (cirka 100 
fordonsrörelser/dygn) uppskattas trafiken i området uppgå till cirka 1200 fordonsrörelser per 
dygn. Cirka 300 av dessa bedöms trafikera den planerade nya vägen på åkern i planområdets östra 
del. 
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Figur 5.1. Illustrationsplan för planområdet framtagen av Södergruppen 2021-09-30. 
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5.2 Övriga alternativ 
I det ursprungliga förslaget på områdets omvandling från februari 2014 inrymdes cirka 200 
bostäder och på gärdet i områdets sydöstra del planerades dagvattendammar. Under arbetet med 
planen har utformningen av området ändrats utifrån Länsstyrelsens synpunkter, vad som 
framkommit i utredningar samt utifrån kommentarer på programsamrådet från bland andra 
Länsstyrelsen. 
 

 
Figur 5.2. Illustration över planområdets övre del hämtat från Detaljplaneprogram Säbyholm 2015-04-
22.  
 
I oktober 2014 togs en ny skiss fram där bebyggelsen i sydost hade omvandlats till en äppelpark 
med plats för lek och spel och dammen hade minskats och givit plats för ett seniorboende. 
Bebyggelsen väster, norr och söder om äppelparken gjordes om till grupper om tre - fyra 
bostadshus kring ett gemensamt tun. Det föreslagna nya huset mitt emot kyrkan togs bort efter 
den kompletterande arkeologiska utredningen. 
 
Ytterligare förändringar som gjordes var att: 

 De förslagna tre byggnaderna i norr drogs tillbaka i förhållande till fornlämningsområdet.  
 Den föreslagna nya byggnaden mellan hus Haga och hus Boda (nordväst om vattentornet 

i planområdets östra del) drogs tillbaka något.  
 Bygatan gavs en delvis omarbetad sträckning. En platsbildning i anslutning till de två 

stora träden från vilken gångförbindelser löper i tvärriktningen föreslogs.  
 De befintliga tre tillfarterna (huvudinfarten till bland annat huvudbyggnaden) 

begränsades till en och en helt ny anläggs ej.  
 En princip vid utformning av bebyggelse har varit att när man kommer åkande på stora 

vägen österifrån ska nya hus inte ska synas vid stora kurvan. 
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Programförslaget bearbetades vidare och ytterligare anpassningar gjordes. Bland annat togs all 
föreslagen bebyggelse och äppelparken i den sydöstra delen av området bort som en anpassning 
till kulturmiljön. De två föreslagna husen väster om skolans huvudbyggnad togs också bort. 
 

 

Figur 5.3. Illustrationsplan för planområdet framtagen av Södergruppen 2016-02-09.  

Vid tidig planeringsdialog med länsstyrelsen 2018-03-21 framkom att de tre byggnaderna i 
områdets södra del (se röd markering i figur 5.3) kunde innebära negativa konsekvenser för 
riksintresset för kulturmiljö. För att undvika negativa konsekvenser för riksintresset togs ett nytt 



57 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) - KS 15/0282-79 Beslut om granskning - detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.) : MKB  Säbyholm Granskning 20211013

S
tr

uc
to

r 
M

ilj
öb

yr
ån

 S
to

ck
ho

lm
 A

B
, O

rg
.n

r.
 5

56
65

5-
71

37
, w

w
w

.s
tr

uc
to

r.
se

 

 

 MKB Säbyholm 
 M20126 (M1500021), s 14 (48) 

 2016-02-08, rev 2021-10-13 
 

 
D:\Tieto\360\Pixedit\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\e926a397-cb84-43e8-95a0-
4c8318e067dd\779326_e1aded17-43d2-4215-b9f0-fcb8462b92a4.DOCX 

förslag fram 2018-04-25 där inga byggnader placerades i denna del, se figur 5.4. I detta alternativ 
gjordes även en justering av väganslutningen i söder.  
 

 
Figur 5.4. Illustrationsplan för planområdet framtagen av Södergruppen 2018-04-25. 
 
Inga stora förändringar har gjorts i planförslaget mellan samråd och granskningsskede. 
Planförslaget har dock kompletterats med planbestämmelser för att ytterligare precisera olika 
åtgärder och skydd som bedömts vara viktiga att förtydliga. Preciseringar har bland annat gjorts 
kring åtgärder för dagvattenhantering, skyddsavstånd till gasoltank, instängsling av gravfält under 
byggskedet, rivningsskydd för huvudbyggnad mm. En utökning av planområdet har gjorts och 
det omfattar nu även vägen från udden till anslutningen vid Smidövägen. Detta har gjorts för att 
säkerställa att udden blir tillgänglig för allmänheten.  
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5.3 Nollalternativ  
Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte detaljplanen genomförs. Det är rimligt att 
anta att de fastigheter som är bebodda och redan styckats av delvis även fortsättningsvis kommer 
att utgöra bostäder. Ett realistiskt scenario i nollalternativet är att resterande delar av området 
omvandlas på liknande sätt som övriga byggnader. I samband med landstingetsförsäljning av 
området fanns det anbudsgivare som avsåg att använda området som asylboende. I nollalternativet 
skulle troligen ingen eller endast mer begränsad ny bebyggelse tillkomma.  
 
Merparten av gärdet i planområdets östra del skulle kvarstå som obebyggd mark i nollalternativet. 
Befintliga grus- och upplagsytor i form av före detta traktorkörfält skulle finnas kvar. Antalet 
bilar som trafikerar området skulle inte öka i någon betydande utsträckning jämfört med nuläget 
och ljudmiljön skulle inte förändras märkbart i området. Möjligheten att ta ett helhetsgrepp om 
områdets utveckling skulle vara liten. Renovering och upprustning av området så att dess 
kvaliteter ur ett rekreations-, kultur- och naturmiljöperspektiv bevaras och utvecklas, skulle med 
största sannolikhet inte ske. Områdets värdefulla träd och parkplanteringar skulle inte vara 
skyddade genom marklovsbestämmelser. Området skulle heller inte bidra till landsbygdens 
utveckling då ingen förskola, skola eller andra verksamheter skulle tillkomma.  
 

6 Miljö- och hälsokonsekvenser  
I detta kapitel beskrivs miljö- och hälsokonsekvenser av planens genomförande. 
Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom planområdet och dess 
omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. Konsekvensbedömningen görs med 
utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i enlighet med planförslaget. Både positiva och 
negativa konsekvenser beskrivs. 

6.1 Kulturmiljö och landskapsbild 
Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet genom tiderna och som 
därigenom berättar om människors liv och vår historia. Landskapsbilden utgör den visuella 
upplevelsen av landskapet och dess beståndsdelar och uppbyggnad. 

6.1.1 Bedömningsgrunder 

Riksintresse  
Planområdet är beläget i ett större område som är klassat som riksintresse för kulturmiljövården, 
Låssa [AB34]. Riksintresseområdet omfattar hela den större dalgång där Säbyholm är beläget 
samt omliggande skogsområden och det löper i nordväst upp till Mälarstranden och i söder ner 
mot Säbyholmsviken.  
 
Ett område av riksintresse för kulturmiljövården definieras som ett område av nationellt intresse 
och avsikten är att de ska hävdas i den kommunala fysiska planeringen och i andra beslut om 
markanvändning. Till varje riksintresse hör en kortfattad beslutstext som är indelad i 
”motivering” och ”uttryck för riksintresset”, där de sistnämnda lyfter fram de strukturer i 
landskapet som bildar uttryck för riksintressets motivering. Beslutstexternas funktion är att 
kommunicera den kulturhistoriska intentionen för tillämpning inom kommunal planering. Vissa 
verksamheter som bryter mot den kulturhistoriska intentionen ska även kunna styras undan för 
att undvika att värden i landskapet påtagligt skadas. Riksintressets värdebeskrivning lyder: 
 
Motivering: 

Centralbygd i viktig korsning mellan norra Mälarvägen och den forna vattenleden 
Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på och kring ett åskrön, med den troliga 
kultplatsen Rösaring och gravfält som visar på en omfattande bosättning från 
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande odlingslandskapet i de lägre 
landskapspartierna, med inslag av herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet 
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ner i den yngre järnåldern och Låssa medeltidskyrka, som uppfördes som 
patronatskyrka till Säbyholms gård. (Sockencentrum). 

 
Uttryck 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 från 1200-talet och flera gravkor samt förhistoriska 
gravhögar på kyrkogården. Prästgården och klockarbostället vilka ligger vid Stora 
Ekeby, ett stycke väster om kyrkan.  

 
I riksintressebeskrivningen nämns även Säbyholms naturbruksgymnasium under rubriken ”i 
området ingår även”. Säbyholms naturbruksgymnasium ingår inte i riksintressets motiv och 
uttryck, och anses således inte ingå i den riksintressanta miljön. 
 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 
I samband med programsamrådet för Säbyholm kom Länsstyrelsen med ett samrådsyttrande 
gällande påverkan på riksintresset. I yttrandet förtydligar Länsstyrelsen riksintressets motiv och 
uttryckstext. I förtydligandet av yttrandet nämns kyrkans fria läge i terrängen samt upplevelsen 
av det landskapsrum som bildas kring Rösaringsvägens höjdrygg som viktig för förståelsen av 
riksintresset. Vidare betonas det öppna fältet öster om Uthusbacken som en för riksintresset 
viktig landskapsstruktur, som tillsammans med befintliga uthusbyggnader och gröna brynzonen 
bildar en entré till den historiska miljön kring kyrkan och gårdsbebyggelsen vid Säbyholm.  
 
I programsamrådet presenterades en betydligt större utbyggnad på gärdet i områdets sydöstra 
del än den som presenteras i den aktuella illustrationsplanen. I den samlade bedömningen i 
Länsstyrelsens yttrande anser Länsstyrelsen att en mindre komplettering av bebyggelsen på 
gärdet är mer lämplig med hänsyn till riksintresset. Utbredningen av bebyggelsen på gärdet, 
”inägan” har sedan stämts av med Länsstyrelsen under processens gång. 
 
Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 
Ett fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun togs fram 20101, där det aktuella 
området presenteras med rekommendationer för ny bebyggelse och andra bestämmelser i 
området vad gäller anpassning till områdets kulturmiljövärden. I det fördjupade 
kulturmiljöprogrammet är rekommendationerna för området i stort att ombyggnation av 
befintliga äldre hus inte får leda till att husen efter modernisering liknar modern 
villabebyggelse. Vad gäller tilläggsbyggnader som garage mm ska enligt programmet lösas 
genom att dessa inryms i gemensamma byggnader, möjligen i f d ekonomibyggnader. Vidare 
måste vägarna enligt programmet behålla sin karaktär av smala grusvägar och eventuell 
vägbelysning måste anpassas till områdets karaktär. Vidare bör ett nyplanerat bostadsområde ha 
höga arkitektoniska kvalitetskrav, så att ny bebyggelse blir en god representant för vår tids 
årsring inom riksintresset. Kulturmiljöprogrammet föreslår att Säbyholmsskolans område bör 
beläggas med områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen. 
 
Lagen om kulturminnen  
Enligt lagen om kulturminnen (1988:950) är det förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på 
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.  
 

 

                                                 
1 Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro, Stockholms läns museum, 2010 
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Regional utvecklingsplan för Storstockholmsregionen (RUFS 2050)  
Regionala ställningstaganden i RUFS 2050 är att:  

 Hantera kulturmiljöfrågorna tidigt vid förtätning i befintlig bebyggelse och  
 Inkludera ett kulturhistoriskt perspektiv vid utveckling 

 
För påverkan på landskapsbilden finns inga specifika kriterier att förhålla sig till. Hur påverkan 
upplevs är i högsta grad subjektivt. I det här avsnittet görs därför endast en bedömning av vilka 
förändringar i landskapet som planändringens genomförande kommer att medföra. 

6.1.2 Förutsättningar 

Planområdet består av ett långsmalt landskapsrum som löper i nordväst-sydöstlig riktning och 
avgränsas av mindre höjdryggar i sydväst och nordost. Området består av en samlad 
bebyggelsemiljö som ligger omgiven av det storskaliga åkerlandskapet. Inom planområdet är 
landskapet varierat och uppbrutet. Ett öppet stråk löper centralt i området mellan höjdryggarna 
och avbryts ställvis av skogsbeklädda åkerholmar. Området präglas av den tidigare skolans 
verksamheter och bebyggelse och vägnät.  
 
En kulturmiljöutredning och en konsekvensbedömning för kulturmiljön har gjorts för 
planområdet för att beskriva kulturmiljökvaliteter och identifiera eventuella konfliktpunkter 
mellan den planerade exploateringen och de kulturmiljövärden som finns inom området och de 
som uttrycks i riksintressebeskrivningen för riksintresset för kulturmiljö23. Nedanstående 
beskrivningar och bedömningar med avseende på kulturmiljön är hämtade från dessa 
kulturmiljöutredningar.  
 
T illsammans visar fornlämningsbilden i och kring planområdet, med bland annat gravfält och 
boplatser, att området haft en stor betydelse i brons- och järnålderns samhälle. I slutet av 1700-
talet var planområdet en del av säteriet Säbyholms odlingsmarker och användes i huvudsak för 
detta ändamål fram till början av 1900-talet då området såldes för att användas som 
utbildningsinstitution. Planområdet präglas nu av den tidigare skolverksamhetens inriktning 
under olika tider, som gett upphov till flera generationer bebyggelse. Men här finns även 
strukturer från tiderna före skolans etablerande, och dessa strukturer har till viss del utgjort 
ramar för områdets utformning. I söder gränsar området till det historiska vägkorset mellan 
Rösaringsvägen, vägen mot Torresta herrgård och vägen mot Låssa kyrka och där den 
storskaliga gårdsbebyggelsen med ekonomibyggnader och arbetarbostäder vid Säbyholms gård 
bidrar till områdets jordbrukspräglade karaktär. Den under 1900 – talet nyanlagda vägen från 
skolans område ner mot vattnet binder ihop området med Mälarens strand. 
 
Fornlämningar 
En arkeologisk utredning har utförts inom planområdet4, vilken innefattat både kart- och 
litteraturstudier samt fältarbete i form av bland annat provschakter. Resultatet av utredningen 
har kommunicerats av länsstyrelsen 5. Enligt den arkeologiska utredningen identifierades 3 
fornlämningar inom planområdet (det tidigare kända gravfältet Låssa 64:1 samt två nya 
fornlämningar i form av en by- och gårdstomt och en torplämning) samt ett antal övriga 
kulturhistoriska lämningar, se figur 6.1.  
 
 
 
                                                 
2 Kulturmiljöutredning Säbyholm, Tyréns, 2014-04-07.  
3 Säbyholm, Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, Tyréns, 2015-12-16. 
4 Säbyholm, Arkeologisk utredning inom delar av fastigheten Säbyholm 5:1, Låssa socken, Upplands-Bro 
kommun, Uppland, Arke ogistik, Rapport 2014:14, 2014. 
5 Resultaten av särskild arkeologisk utredning inom fastigheten Säbyholm 5:1, Låssa socken, Upplands-
Bro kommun. Beslut Länsstyrelsen i Stockholms län 2014-10-29. 
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Figur 6.1. Fornlämningar inom planområdet utgörs av Låssa 64:1 (gravfält), Låssa 127 (objekt 9, 
bygård/gårdstomt) och Låssa 128 (objekt 12, torplämning)(Arkeologistik, 2014). Observera att gravfältet 
Låssa 64:1 vid fältbesök visat sig ligga fel på denna fastighetskarta. Den riktiga placeringen har nu mätts 
in och framgår av plankarta och illustrationsplan, se figur 5.1. 
 

 
Figur 6.2. Arkeologisk provschakt inom objekt 9. Foto Kjell Andersson Arkeologistik. 
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6.1.3 Konsekvenser planförslag 

Den föreslagna detaljplanen innebär en förtätning inom planområdet där de stråk och rum som 
fortfarande präglas av öppenhet delvis byggs igen. Förtätning av det ursprungligen öppna och 
uppodlade landskapsrummet har pågått successivt från 1910 – talet och framåt. Den föreslagna 
förtätningen tar hänsyn till områdets befintliga komponenter. Områdets nuvarande 
trädgårdskaraktär bevaras till stora delar genom att fruktodlingarna bevaras och i vissa fall 
kompletteras och de nya tillfartsvägar som planeras ansluter till områdets befintliga slingrande 
vägsystem.  
 
I planförslaget redovisas hur man har för avsikt att ta hänsyn till områdets befintliga bebyggelse 
och kulturmiljökvaliteter. Den nya bebyggelsen placeras lågt i terrängen och anpassas till 
landskapets topografi. Ny bebyggelse placeras och utformas så att de befintliga elevhemmen 
med sin storlek, utformning och placering i höjdläge även fortsättningsvis dominerar miljön. 
Vid utplacering av ny bebyggelse tas även hänsyn till viktiga utblickar från elevhemmen och 
den nya bebyggelsen. Vidare finns en ambition i planen att bevara områdets befintliga 
slingrande vägnät. Nya vägdragningar ansluter till befintliga vägar inom området. 

 
Hänsyn har tagits till befintliga fornlämningar så att dessa inte påverkas av utbyggnaden. 
Rivningsskydd har införts för den karaktärsgivande huvudbyggnaden. Den planerade 
användningen av den södra delen av planområdet innebär restaurering av en befintlig brygga 
och en badplats, vilket tidigare funnits vid platsen. En återkoppling till en tidigare användning 
av platsen bedöms påverka kulturmiljön positivt. 
 
Sammanfattningsvis har man i planförslaget förhållit sig till områdets kulturhistoriska uttryck 
och karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har utgått från landskapets 
karaktär och det märks en tydlig medvetenhet och ambition att ta de kulturhistoriska värdenas 
potential med sig i den nya miljön. En exploatering i en samlad miljö, såsom den inom 
Säbyholmsskolans område innebär alltid en påverkan på ursprungsmiljön. Med en medvetenhet 
om områdets omgivningar och sammanhang kan negativ påverkan minskas. Planförslaget tar 
fasta på Länsstyrelsens yttrande om att en mindre komplettering av bebyggelsen på gärdet i 
områdets sydöstra del är att föredra med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde och 
riksintressets motivering. Här har bebyggelsens utbredning minskat avsevärt jämför med det 
tidigare programförslaget. Bebyggelsen tar fortfarande en del av odlingsmarken i anspråk, vilket 
generellt är negativt för kulturmiljön. Dock är planerad bebyggelse begränsad till 
odlingsmarkens norra del. Sambandet mellan vägen mot Låssa kyrka och Säbyholms gård med 
sin odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara upplevelsebart även efter en utbyggnad 
enligt förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon risk för påtaglig skada på 
riksintressets värden. Planförslaget innebär också, jämfört med nuläge och nollalternativ, en 
större ekonomisk möjlighet till bevarande och upprustande respektive skötsel av befintliga 
byggnader och trädgårdar och ett större skydd av dessa genom varsamhetsbestämmelser i 
plankartan. 

6.1.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 

I kulturmiljöutredningen anges att materialval och färgsättning bör anpassas till befintlig 
bebyggelse och omgivande landskap utan att bygga pastischer.  
 
I plankartan regleras utformning och utförande enligt följande: 

 Huvudbyggnad skall uppföras med sadeltak eller s.k. pyramidtak. Förskjutet sadeltak 
tillåts inte. 

 Byggnader skall huvudsakligen utföras med fasader i träpanel och med tak av röda 
tegel- eller betongpannor. Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger 
i den rödbruna färgskalan.  
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 Fasader målas med utgångspunkt från traditionella slamfärger i den röd-svarta 
färgskalan. 

 Solenergianläggningar som är integrerade i tak eller följer takets form är tillåtet. 
 
Ett gestaltningsprogram har upprättats för området för att säkerställa att områdets 
kulturhistoriska kvaliteter tillvaratas och utvecklas. Varsamhetsbestämmelser har införts i 
plankartan som anger att fasaders och takutformningens karaktärsdrag skall bibehållas och att 
samlingssalarnas karaktärsdrag skall bevaras. 
 

6.2 Rekreation  

6.2.1 Bedömningsgrunder 

Riksintresse 
Delar av planområdet, det område som avser badplats och brygganläggningar, ingår i riksintresse 
för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. Miljöbalken6. Med hänsyn till de natur- och kulturvärden 
som finns omfattas Mälaren med öar och strandområden i sin helhet av riksintresse för turism och 
friluftsliv och då särskilt det rörliga friluftslivet.  
 
RUFS 2050 
I RUFS finns följande regionala ställningstaganden: 

 Håll ihop strukturer av grönska. 
 Skapa attraktiva utemiljöer i bebyggelsen som stödjer folkhälsan. 
 Öka tillgängligheten till natur- och grönområden. 

 
Ett viktigt åtagande kopplat till detta är att bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna 
kilarna/sambanden. Områden som knyter samman gröna kilar med lokal grönstruktur bör stärkas. 
 
Grönplan 
Kommunfullmäktige antog 2008 en grönplan för Upplands-Bro7 (godkänd av 
kommunfullmäktige, KF § 137, 2008-12-18). Grönplanen drar upp riktlinjer för hur kommunen 
ska underhålla och utveckla grönytor. Grönplanen betonar vikten av att upprätthålla 
Storstockholms gröna kilar. I Bro är det Görvälnkilen som är aktuell. Planområdet ingår i 
Görvälnkilens värdekärna8. 

6.2.2 Förutsättningar 

Kulturarvet inom planområdet är stort och kan bidra till en stimulerande och trivsam livsmiljö 
men är även en tillgång för boende i närområdet och tillresande. Området med sin varierande 
parkmiljö med stora inslag av träd och buskar, utblickar mot vatten samt närliggande 
naturområden norr om planområdet ger goda möjligheter till rekreation både i och intill 
planområdet för både boende och tillresande. Området i sig med parkmiljö, kulturarv genom äldre 
byggnader och områdets struktur bedöms ha goda befintliga förutsättningar för rekreation. 
Området är dock inte särskilt tillgängligt idag med avsaknad av cykelvägar, en smal väg med 30 
km/h i hastighetsbegränsning genom området och låg turtäthet för kollektivtrafik. Samhället kan 
även upplevas lite sovande genom att få rör sig i området samt ett visst förfall av byggnader9. År 
2013 var området i det närmaste helt övergivet då naturbruksgymnasiet flyttades, inga boende 

                                                 
6 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
7 http://www.upplands-bro.se/bo--bygga/overgripande-planering/gronplan.html 
8 Detaljplaneprogram för Säbyholm, Upplands Bro kommun, 2014-08-19. 
9 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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fanns där och inga verksamheter förekom10. Detta har sakta förändrats fram till idag då fler av 
husen numera är bebodda. 
 
Relativt få personer bedöms röra sig i planområdet i syfte att uppleva de rekreativa värdena i 
området. I närområdet finns häststallar, varför området kan förväntas användas för ridning till 
omkringliggande områden. 
 

 
Figur 6.3. Planområdet och dess omgivning ger goda möjligheter till rekreation,   

6.2.3 Konsekvenser planförslag 
De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för 
människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig 
inom området och ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att 
människor som besöker planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området genom 
tillgång till bättre vägar, belysning samt eventuellt bättre möjligheter till kollektivtrafik vid 
genomförande av planförslaget. 

Naturområdena norr om Säbyholm, såsom Rösaringsåsen, naturreservatet samt strandområdena 
söder om Säbyholm blir tillgängliga för fler genom att fler kan bosätta sig inom området. Med ett 
mer levande samhälle kan fler människor få en anledning att ta sig till och upptäcka Säbyholm 
och det omkringliggande landskapets rekreativa kvalitéer. 

På udden i Säbyholmsviken planeras ett rekreationsområde där badplats återskapas, två befintliga 
bryggor restaureras samt att en större brygga byggs om (rester av pålar finns kvar). Genom 
bryggorna planeras området få tillgång till båtplatser för mindre båtar11. T illgängligheten till 
vatten och strandområde i samband med restaurering av brygga och badplats bedöms öka de 
rekreativa värdena. Möjligheter för bad, fiske och användande av motor- och segelbåtar genom 
tillgång till båtplatser bedöms öka. Tillgängligheten till rekreativa områden bedöms öka, både för 
boende och allmänhet, i form av anlagda gångvägar till stranden och badplatsen samt att området 
blir mer inbjudande att ta sig till och stanna vid. Detaljplanens genomförande innebär att 
allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs12.  

                                                 
10 Detaljplaneprogram för Säbyholm, Upplands Bro kommun, 2014-08-19. 
11 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
12 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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Planförslaget bedöms inte skära av gångstråk eller farvägar för personer som vill vistas inom eller 
i närheten av planområdet för rekreation. Planförslaget föreslår att bollplanen som har använts av 
elever på lantbruksskolan ska bebyggas med bostäder. Skolans verksamhet är nerlagd och 
bollplanen används därför inte i någon större utsträckning. Planen anger dock en möjlighet att 
istället anlägga en bollplan på ängen i planområdets södra del varför de rekreativa värdena i 
området inte bedöms påverkas. 

Idag har Rösaringsvägen som går genom planområdet en maxhastighet om 30 km/h. Samtliga 
vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett utförande som gårdsgator i 
planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre hastighet än i gångfart och 
fordonsförare har väjningsplikt mot gående13. Detta bedöms öka möjligheterna för områdets 
rekreativa värden genom lägre hastighet och bullernivåer, samt bättre möjligheter för cykling, 
ridning och lek intill eller på vägar. Även kyrkan och dess omgivning bedöms bli mer tillgänglig 
genom den nya utformningen av vägarna. 

Området präglas av tystnad och är ett av få områden i Storstockholm som i RUFS är utpekat som 
ett tyst område14. De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms därför i viss mån 
kunna minska med anledning av högre trafikintensitet (dock med mer begränsad hastighet), fler 
boende och liknande. 

Planförslaget bedöms stämma väl överens med planeringsmålen i RUFS då boende och besökare 
i området ges goda möjligheter till tätortsnära rekreation. 

6.2.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 

Inga förslag på åtgärder utöver redan föreslagna. 

6.3 Vattenmiljö 
En bebyggelsemiljö påverkar främst vattenmiljön genom att dagvatten avleds och hamnar i sjöar, 
hav eller vattendrag. Dagvatten är det regn-, smält-, och spolvatten som avleds från tak, gator och 
parkeringar. Dagvatten innehåller föroreningar från till exempel trafikens utsläpp, vägslitage, 
material på tak och från luftföroreningar som följer med nederbörden. Vattenmiljön kan också 
belastas av användningen av båtar, hanteringen av båtar och dess motorer samt i viss mån genom 
nedskräpning vid bad.  

6.3.1 Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer 
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten vilka uttrycks i ekologisk status (god 
eller hög) eller för konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk potential 
(god eller maximal), samt kemisk status (god). De grundläggande kvalitetskraven inom 
vattenförvaltningen, som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla 
vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential 
senast 2015, om inte undantag beslutas. Ett projekt får inte medföra att vattenförekomstens status 
försämras och inte heller äventyra att miljökvalitetsnormen kan följas. Planområdet avrinner mot 
vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden för vilken miljökvalitetsnormer beslutats, se avsnitt 
6.3.2. 

Vattenplan 
I Upplands-Bro kommuns vattenplan15 identifieras status, naturvärden, miljöproblem, 
påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och omfattar elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag 
och tre grundvattenmagasin. 

                                                 
13 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
14 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
15 Vattenplan Upplands-Bro kommun 2014. Samrådsversion. http://www.upplandsbro.se/bo--
bygga/overgripande-planering/vattenplan.html 
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Översiktsplan 2010 
I Upplands Bro kommuns Översiktsplan 2010, i avsnittet Vattenplanering, pekas 
Säbyholmsviken ut som ett område som är viktigt för den biologiska mångfalden och 
fiskreproduktionen.  

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 
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. För att konkretisera 
skyddet av dessa ekologiskt känsliga områden, ska dessa pekas ut i kommunens översiktsplan.  
 
Rödlistade arter 
En rödlista är en redovisning av arters risk att dö ut från ett område, exempelvis ett land. 
ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. 

Följande kategorier finns i rödlistan: 

 
 

Vattenverksamhet 
Anläggande av dammar, utfyllnad av vattenområden, omläggning av det befintliga dikessystemet 
samt bortledning av grundvatten är exempel på åtgärder som betraktas som vattenverksamhet 
enligt miljöbalken. Sådana åtgärder ska föregås av en hantering enligt 11 kapitlet i miljöbalken. 
Beroende på åtgärdens art och omfattning innebär det att en anmälan görs till länsstyrelsen eller 
att ansökan om tillstånd ges in till Mark- och miljödomstolen. 
 

Strandskydd 
Inom planområdets södra delar råder utökat strandskydd vilket innefattar land- och vattenområdet 
intill 300 meter från Mälarens strandlinje. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 

6.3.2 Förutsättningar 

En dagvattenutredning för Säbyholm har tagits fram av COWI16. Säbyholm kan enligt utförd 
dagvattenutredning delas in i fyra delavrinningsområden. I vissa delar av området finns 
dagvattendiken i skogsbryn och längs huvudvägar. I de sydligaste delarna kan området 
periodvis vara vattenbemängt. Norra delarna av området har ett befintligt dagvattennät. Vid 
platsbesök dagen efter intensivt regn kunde inget stående vatten iakttas. 
 
Nordöstra delen av planområdet, där ingen ny markanvändning planeras, avrinner mot 
Kalmarviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Huvuddelen av planområdet avrinner mot 
Säbyholmsviken, och vattenförekomsten Mälaren-Prästfjärden.  
 
Miljökvalitetsnormer har beslutats för Mälaren-Prästfjärden enligt följande: 
 

 Uppnår god ekologisk status 2015– Krav god ekologisk status 2021 
 Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 2017– Krav god kemisk ytvattenstatus 2021, 

undantag kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt bromerad difenyleter 
 
Miljökvalitetsnormer har beslutats för Mälaren-Görväln enligt följande: 

 Uppnår god ekologisk status 2015– Krav god ekologisk status 2021 
                                                 
16 Säbyholm dagvattenutredning, COWI, 2019-06-18. 
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 Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 2017– Krav god kemisk ytvattenstatus 2021, 
undantag kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt bromerad difenyleter 

 
Generellt får ingen vattenförekomst försämras. 
 
I Säbyholmsviken som utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) finns grunda 
bottenområden, främst med sandbottnar, som är viktiga för den biologiska mångfalden och 
fiskreproduktionen, enligt Upplands Bro kommuns Översiktsplan 2010. Berörd vattenmiljö i 
Säbyholmsviken inventerades under 2014, 1718 och består av flytbladsväxter och andra 
vattenväxter i vattnet utanför vassbården, med inslag av värdefulla arter. I vattenmiljöerna 
påträffades vid inventeringen av vattenmiljön i Säbyholmsviken några rödlistade vattenväxter, 
bandnate (VU, sårbar), uddnate (VU), pilblad (NT, nära hotad). Omsättningstiden för vattnet är 
låg med anledning av den smala förbindelsen mot Björkfjärden och viken belastas av enskilda 
avlopp samt av avrinning från lantbruk. 
 

 
Figur 6.4. Vy från nordöstliga delen av udden som ingår i planförslaget. Ett brett vassbälte 
sträcker sig ut till ca 1,4 meters djup och därefter breder ett näckrosbälte ut sig mot djupare 
delar av viken. Källa: Friman Ekologikonsult AB. 
 
En utredning har översiktligt utvärderat vattenkvalitén och förekomsten av växter och strandfauna 
i den inre delen av Säbyholmsviken, vid uddens stränder19. Det är i detta område som tre bryggor 
och en badstrand föreslås i planförslaget (dessa finns idag men en brygga samt badstranden ska 
restaureras). Ett vattenprov togs och resultatet indikerar god ekologisk och kemisk status, dock är 
antalet prov för få för att avgöra status. En rödlistad art (arter som riskerar dö ut från ett område) 
benämnd bandnate (vattenväxt), påträffades. Den är klassad som nära hotad. Inga fridlysta arter 
påträffades. Inga av de påträffade djuren i strandzonen eller i zonen närmast utanför 
vegetationszonen är rödlistade eller fridlysta. Antalet utförda prov i undersökningen är inte 
tillräckligt för att avgöra den ekologiska statusen för vattnet, men artsammansättningen tyder på 
att den är god. 
 

                                                 
17 Växt- och fågelliv vid Säbyholmsudden. Conec och Firman Ekologikonsult AB, 2014-10-27. 
18 Vattenkvalitet, växter och strandfauna i Säbyholmsviken. Firman Ekologikonsult AB, 2014-10-27. 
19 Vattenkvalitet, växter och strandfauna inre Säbyholmsviken, Friman Ekologikonsult AB, Oktober 2014. 
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6.3.3 Konsekvenser planförslag 

Med planerad markanvändning som innebär nya bostäder och vägutbyggnad är bedömningen i 
Säbyholms dagvattenutredning att områdets dimensionerande dagvattenflöde ökar med 21 % utan 
fördröjande åtgärder. Föroreningsbelastningen från föreslagen typ av bebyggelse inom 
planområdet bedöms som förhållandevis låg. Föroreningshalter från dagvatten utan rening 
bedöms öka (9-26 %) för samtliga bedömda ämnen utom bly, om planerad bebyggelse realiseras.  
 
Säbyholms dagvattenutredning har tagit fram åtgärdsförslag för att föreslagen markanvändning 
inte ska ge ökade dagvattenflöden eller ökade föroreningsmängder i dagvatten från planerat 
område. Endast mindre omfattande åtgärder krävs för att flöden och halter inte ska öka. 
Dagvattenutredningen föreslår makadamfyllda och gräsklädda svackdiken (alternativt hålsten 
eller gräsarmering istället för gräsklädda diken) längs med gator. Svackdikena har både en 
utjämnande effekt på flöden och en renande funktion på dagvattnet som motsvarar den behövliga 
kapaciteten för området. Planbestämmelser har införts för dagvattenhantering och ytor har avsatts 
för detta i planen. 
 
Reningseffekt för avrinning via svackdiken ligger beroende på ämne och utformning i 
intervallet 20-25% i svenska studier vilket är högre än beräknad föroreningsökning efter 
exploatering20. För makadamdiken ligger förmågan att avskilja partikelbundna föroreningar runt 
50-90 %21. I dagvattenutredningen görs bedömningen att planerad markanvändning, med 
föreslagna dagvattenanläggningar, inte kommer påverka vattenförekomstens status eller 
möjlighet att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 
 
Enligt en skyfallsmodellering i Scalgo Live som genomförts inom ramen för 
dagvattenutredningen finns ingen allvarlig översvämningsproblematik i området. Några 
lågpunkter finns det i området att ta hänsyn till genom höjdsättning av ny bebyggelse och vägar, 
se figur 6.5.  
 

                                                 
20 SVOA, 2017. Svackdike. Tillgänglig: 
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/svd_h.pdf. [2019-05-06] 
21 SVOA, 2017. Makadamdike. Tillgänglig: 
http://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/dagvatten/pdf/md_h.pdf. [2019-05-06]. 

Commented [PA1]: @Henric-Gör vi detta? 
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Figur 6.5. Karta över rinnstråk och potentiella översvämningsytor vid ett 100-årsregn med en 
klimatfaktor på 1,25. De vattenansamlingar som uppstår under detta scenario och där befintlig 
bebyggelse ligger eller där ny bebyggelse planeras är inringade i figuren. 
 
Vid extrema regn kan föreslagna dagvattenanläggningar bli överbelastade och höjdsättningen 
måste därför planeras så att bebyggelse inte skadas vid ytlig avrinning. Anslutande gator bör 
ligga lägre än planerad bebyggelse och instängda områden får ej skapas. 
 
Planförslaget innebär restaurering av en badstrand och att två befintliga bryggor behålls för 
fritidsbåtar samt restaurering av en brygga där stolpfundamenten finns kvar cirka 70 meter ut i 
vattnet. Miljökonsekvenser på vattenmiljön från anläggningarna bedöms kunna uppkomma i form 
av viss föroreningsbelastning från drift och hantering av båtarnas motorer samt från rengöring av 
båtarna, i viss mån nedskräpning, mer slitage på bottnarna och vattenväxterna vid badstrand samt 
viss grumling från båtarnas framdrift i vattnet. Miljöpåverkan på strandzonen ovan själva 
vattenytan bedöms bli låg på grund av att antalet människor i upptagningsområdet för 
strandområdet bedöms som mindre. 
 
Arbeten i vattenområdet (t ex schaktning eller påförande av massor i samband med restaurering 
av brygga och badstrand) är vattenverksamhet som behöver föregås av en juridisk hantering. 
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Den juridiska hanteringen av vattenverksamheten (anmälan eller tillstånd) behandlas inte här 
utan behöver hanteras i en särskild ordning innan anläggningarna vid vattnet kan genomföras. I 
samband med det behöver också behov av skyddsåtgärder utredas för att begränsa påverkan på 
vattenmiljön i samband med anläggningsarbetena.  
 
Inom den kvartersmark inom planområdet på udden samt inom vattenområdena utanför de tre 
bryggorna föreslås dispens sökas för strandskyddet. Marken har historiskt varit ianspråktagen 
och bryggor och bryggfundament finns på platsen. Marken säkras i detaljplanen som natur och 
allmänhetens tillgänglighet till området förbättras genom anlagda gångvägar till stranden och 
badplatsen.  

6.3.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 

Utöver ovanstående åtgärder för dagvattenhantering bör byggmaterial väljas som ger en liten 
föroreningsbelastning. Exempelvis bör koppar och zink mot fri atmosfär och nederbörd undvikas 
som byggmaterial utomhus. 
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6.4 Naturmiljö 

6.4.1 Bedömningsgrunder 

Riksintresse  
Riksintressen är områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella 
förutsättningar att de bedöms vara av betydelse för riket i sin helhet. Mälaren och dess stränder är 
av riksintresse enligt 4 kap 2§ miljöbalken. Riksintresset avser områdets natur- och kulturvärden 
i ett helhetsperspektiv. Riksintresseområdet sträcker sig över hela planområdet. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden.  
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt försvårar nyttjandet enligt intresset. 
 
Görvälnkilen 
Stockholms så kallade gröna kilar ligger på 3-5 mils avstånd från regioncentrum och är mycket 
värdefulla för människors välbefinnande. Här finns möjlighet till friluftsliv och rekreation och 
man kan njuta av tystnad och naturupplevelser. Kilarna är också mycket viktiga för den 
biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden. Säbyholm ligger nästan längs ut i 
den regionala grönkilen Görvälnkilen, som slutar vid gränsen mot Bålsta och Uppsala kommun. 
Platsen utgör en liten, men viktig del av värdekärnans kulturhistoriska landskap, med 
omväxlande öppna marker, skogsdungar och naturliga stränder. Särskilt värdefulla är områdets 
alléer, skogsbryn och dungar med ädla lövträd för kilens ädellövsamband. Områdets 
barrblandskog är också av stort värde, men är något mer insprängd i jordbrukslandskapet, utan 
direkt kontakt med närliggande barrmiljöer. 
 
Strandskydd 
Se avsnitt 6.3 Vattenmiljö.  
 
Biotopskydd 
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.   
 
Alléer och åkerholmar i odlingslandskapet omfattas av ett generellt biotopskydd enligt 
förordning (1998:1252) om områdesskydd. En allé definieras som lövträd planterade i en enkel 
eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg 
eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd. En 
åkerholme utgörs av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av 
åkermark eller kultiverad betesmark. Åtgärder som riskerar att skada naturvärdet i den skyddade 
biotopen är förbjudna. Dispens från biotopskyddet kan sökas hos länsstyrelsen. 
 
Artskyddade arter 
I artskyddsförordningen (2007:845) finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arterna 
kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Om en verksamhet kan skada arter som är 
upptagna i artskyddsförordningen kan det behövas dispens innan verksamheten får genomföras. 
 
Rödlistade arter 
Se avsnitt 6.3 Vattenmiljö. 
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6.4.2 Förutsättningar 

En översiktlig naturmiljöutredning har gjorts för planområdet för att beskriva Säbyholms 
naturvärden och eventuell påverkan från planerad bebyggelse22. Nedanstående beskrivningar 
och bedömningar med avseende på naturmiljön är hämtade från denna naturmiljöutredning.  
 
Områdets mest värdefulla naturmiljöer består dels av områdets parkmark och dungar med ädla 
lövträd, dels av en större höjdformation med äldre barrblandskog i nordost, med ett påtagligt 
inslag av gamla tallar. Den glesa barrblandskogen bedöms ha mycket höga naturvärden, 
motsvarande klass 2, regionalt naturvärde. Barrblandskogens värde är kopplat till att de äldre 
träden står relativt glest och ljusöppet vilket är av värde för värmekrävande insekter knutna till 
äldre tall och ek samt att skogen har ett påtagligt inslag av död ved som är värdefullt för många 
arter.  
I kanten av och strax utanför tänkt planområde finns värdefulla alléer utmed Rösaringsvägen. 
Inne bland befintlig bebyggelse finns värdefulla park- och trädgårdsmiljöer, men också små ytor 
naturlig vegetation med tall, ek och ask. Områdets alléer, parker och trädgårdar innehåller en 
betydande mängd äldre träd som är värdefulla för fåglar, insekter samt vissa vedsvampar.  
 

 
Figur 6.6. I området finns många värdefulla äldre träd. Flera träd har mistlar, en artskyddad 
art som dock är vanligt förekommande i Upplands Bro kommun. 
 
Den södra delen av planområdet som utgörs av en liten halvö i Mälaren består av en högvuxen 
strandäng med ett vassbälte utmed stranden. Mitt på halvön finns en grävd liten våtmark, cirka 
10 x 5 meter stor och mycket grund. Vid halvöns sydvästra strand finns en liten dunge med 

                                                 
22 Översiktlig naturmiljöutredning i Säbyholm, Underlag för MKB, Ekologigruppen, 2015-12-14 
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äldre klibbalar som är värdefull för många arter. De olika naturmiljöerna inom planområdet 
finns redovisade i figur 6.7.  

 
Figur 6.7. Olika naturmiljöer som identifierats inom planområdet Observera att redovisningen av 
naturmiljöer i denna figur gjorts på ett tidigare förslag till utformning av bebyggelsen, vilken ändrats något 
i gällande planförslag.  
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Värdefulla arter 
Utsök av arter har skett via databasen Artportalen och från ArtDatabanken. På flera av områdets 
träd växer mistel. Mistel är fridlyst och omfattas av artskyddsförordningen. I Upplands Bro och 
i Mälardalen som helhet finns det mycket gott om mistel och arten är inte rödlistad. 
På utdrag från ArtDatabanken finns strandviol (NT) och vit sminkrot (NT) registrerade från 
området på udden, i en dikes- respektive åkerkant, ej angivet exakt plats. I den grävda 
våtmarken på udden sågs vid fältbesöket ett fåtal larver av vattensalamander. Det gick inte att 
avgöra vilken salamanderart det rörde sig om, men den mindre salamandern är mer vanligt 
förekommande är den större. Salamandrar, liksom alla groddjur, omfattas av 
artskyddsförordningen och våtmarken och omgivningarna är därmed skyddsvärda.  
 
I barrblandskogen har tallticka (VU) och grovticka påträffats som indikerar värdefulla äldre 
skogsmiljöer. En av områdets riktigt grova tallar hade tydliga spår av reliktbock, vilket också 
indikerar värdefulla tallar. I skogen påträffades även tibast, skogslind och blåsippa som 
indikerar mer näringsrika, varma skogar med inslag av kalk. Hackspettarna spillkråka, mindre 
hackspett och gröngöling, alla (NT), är knutna till skogar och parkmiljöer med äldre träd och 
god tillgång på värdefull död ved. I parkområdet påträffades även starar, som numera är 
rödlistade (VU) och beroende av hålträd och öppna marker för födosök. 
 
Alléer, park och naturmiljöer med stora äldre lövträd och öppna marker är ofta viktiga platser 
för fladdermöss, vilka också omfattas av artskyddsförordningen. Inga fladdermöss finns 
rapporterade, men miljöerna bedöms vara lämpliga. Rödlistade fåglar knutna till öppna gräs- 
och buskmarker är ängspiplärka, sånglärka och buskskvätta, alla (NT), samt gulsparv (VU). 

6.4.3 Konsekvenser planförslag 

Sammantaget bedöms huvuddelen av Säbyholms värdefulla naturmiljöer kunna bevaras vid 
fortsatt utveckling av området, dels genom att naturmarken planläggs som natur, dels genom att 
påvisa ytor med skyddad vegetation inne bland ny planerad bebyggelse. Ytor där småhus 
placeras är främst grus- och upplagsytor. Ett visst intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, 
samt i sydost, ut mot den öppna jordbruksmarken. De negativa konsekvenserna för områdets 
naturmiljö och på Görvälnkilen bedöms sammantaget bli obetydliga. Förutsättningar för flora 
och fauna bedöms kvarstå även inom det strandskyddade området. Värdefulla arters fortlevnad i 
området bedöms vara god, då större delen av de livsmiljöerna där arterna lever planeras att 
bevaras, främst i form av sparad naturmark och dungar med äldre träd. Med adekvat skötsel av 
naturmarkerna förbättras möjligheterna för arterna ytterligare.  
 
Genom att omvandla befintliga grus och upplagsytor i form av före detta traktorkörfält, till 
tomtmark för småhus, finns förutsättningar att skapa positiva konsekvenser genom tillkomst av 
nya grönytor i anslutning till husen. Planförslaget innebär också, jämfört med nuläge och 
nollalternativ, en större ekonomisk möjlighet till bevarande och skötsel av trädgårdar och 
naturmiljöer, se förslag till åtgärder nedan) och ett större skydd av dessa genom att dessa avsatts 
som naturmark samt genom skyddsbestämmelser i plankartan. 
 

6.4.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 

Marklov för trädfällning 
Områdets träd spelar en mycket stor roll för naturvärdena på platsen och bör inte tas ned utan 
mycket goda skäl. Alléer omfattas av biotopskydd och får inte påverkas utan tillstånd från 
länsstyrelsen. Områdets övriga värdefulla träd omfattas av marklov och tillstånd för ev. 
trädfällning efter att bebyggelsen uppförts ska därmed sökas hos kommunen. Områdets värdefulla 
träd har mätts in och markerats på illustrationsplanen. På plankartan har träd som har höga 
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bevarandevärden lagts in. Planbestämmelser finns som anger att dessa träd inte får fällas om de 
inte är sjuka etc samt att ersättningsplantering ska ske av borttagna träd.  
 
Skötsel av naturmark 
En gemensamhetsanläggning planeras ansvara för de större ytorna park- och grönområden. 
Tomtmark intill småhus kommer de boende ansvara för. Områdets värdefulla park- och 
trädgårdslandskap planeras att skötas av en för ändamålet redan anställd trädgårdsmästare, 
vilket ger goda förutsättningar för bevarande. För att säkerställa att områdets höga naturvärden 
finns kvar även i fortsättningen kommer en enkel och tydlig skötselplan tas fram för området. 
Främst är det områdets brynmiljöer med ek och tall som fortsatt behöver skötas genom röjning 
och gallring av yngre träd. Viktigt är även att naturmarken inte ”städas” på död ved. 
 
Kanalisera besökare till udden  
På udden planeras restaurering av badstrand och bryggor, vilket kommer innebära att det blir 
fler människor som besöker udden än idag, även om det bara är områdets boende. För att 
minska störning på flora och fauna vore det bra om besökare kunde kanaliseras genom att 
tydliga stigar leder till bryggorna. Övriga rekreationsytor så som uppehållsytor bredvid 
bryggorna och ev. liten sandstrand kan gärna läggas samlat intill bryggorna för att minimera 
störning.  
 
Artskyddade arter 
De flesta träd med mistel växer i områden som planeras sparas som natur eller skyddsvärd 
vegetation, och påverkas därmed inte. Ett träd (en exotisk lönn av något slag) med mistel växer 
dock invid befintlig gångväg strax norr om växthusen i södra delen av området, i område aktuellt 
för småhusbebyggelse. T rädet finns markerat på illustrationsplanen och i fortsatt arbete bör detta 
träd mätas in och helst säkerställas att det kan finnas kvar. I annat fall krävs dispens enligt 
artskyddsförordningen. 
 

6.5 Buller 
Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Ljud mäts oftast i 
decibel A, där A står för att mätetalet anpassats till hur människan uppfattar ljud med olika 
frekvenser. Den logaritmiska enheten dBA är sådan att en ändring med 8-10 dBA upplevs som 
en halvering/dubblering av styrkeupplevelsen av ljudet. Den minsta förändring som normalt kan 
uppfattas är 2-3 dBA. I figur 6.8 ges några exempel på olika ljudnivåer. Exemplen är ungefärliga. 
Ljudnivåerna varierar mycket och beror bl.a. på avståndet till bullerkällan. 
 

 
Figur 6.8. Figuren visar exempel på vilken ljudnivå som vanligen förekommer i olika 
sammanhang. 
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De vanligaste effekterna av trafikbuller är samtalsstörning, sömnstörningar och effekter på vila 
och avkoppling. Bullret ger upphov till psykologiska och fysiologiska stressrelaterade symptom 
och påverkar därmed det allmänna välbefinnandet.  
 
Såväl svenska som internationella studier tyder på att långvarig exponering för trafikbuller kan 
öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Ytterligare forskning krävs dock för att ett orsakssamband ska 
kunna säkerställas. Mätbara effekter på sömnen kan uppstå vid en ekvivalent ljudnivå på 30 dBA 
i sovrummet. Risk för väckning har påvisats vid maximala ljudnivåer inomhus från 45 dBA. 

6.5.1 Bedömningsgrunder 

Industribuller 
Inom Säbyholm finns ett mikrobryggeri . Bryggeriet räknas som en industriverksamhet och 
bedöms därför utifrån riktvärden för industribuller23. För externt industribuller från befintlig 
industri (bryggeriet byggdes innan den 2 januari 2015) gäller riktvärden enligt Naturvårdsverkets 
rapport 6538. Ljudnivån från samtliga egna källor ska bedömas. Ljudnivån ska bedömas utifrån 
ekvivalent ljudnivå, vilket innebär att ljudnivån ska bedömas utifrån en tidsperiod om minst en 
timmes varaktighet av ljudhändelsen, även om ljudhändelsen i verkligheten är kortare än så. 
 
Trafikbuller 
Den 1 juli 2017 trädde en revidering av förordningen om trafikbuller SFS 2015:216 i kraft. 
Förordningen gäller för planer som påbörjats efter den 2 januari 2015. Föreliggande detaljplan 
påbörjades 2014 och för denna gäller äldre riktvärden, se nedan.  
 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53 som antogs 1997-03-20, fastställde 
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i 
tabell 6.1. 
 
Tabell 6.1. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.24 

Utrymme 
 

Högsta trafikbullernivå, 
dBA, ekvivalentnivå 

Högsta trafikbullernivå, 
dBA, maximalnivå 

Inomhus 30 45 (nattetid)1 
Utomhus (frifältsvärde), 
vid fasad 

55  

Utomhus, på uteplats  702 
1) Värdet får enligt SS25267 överskridas med 10 dB fem gånger per natt, 22-06. 
2) Värdet får enligt SS 25267 överskridas tre gånger per timme. 
 
I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden 
göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dBA utanför minst hälften av boningsrummen i 
varje lägenhet. 
  

                                                 
23 Säbyholm, Upplands Bro, Mätning av ljudnivåer från bryggeri, rapport R144706-9, Akustikbyrån, 2015-
11-18. 
24 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 
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Trafikbuller och planering 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor och 
miljöförvaltning samt Ingemansson utarbetat en programskrift avseende trafikbuller ”Trafikbuller 
och planering”.25 I denna skrift anges förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt två avstegsfall. 
 
Kvalitetsmål 
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus 
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i 
tätbebyggelse (frifältsvärde) 
40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde) 
70 dBA maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde) 
 
Avstegsfall A 
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dBA maximal ljudnivå och 
55 dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida för minst 
hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dBA. Tyst uteplats kan ordnas i 
anslutning till bostaden. 
 
Avstegsfall B 
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den 
tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad sida om högst 55 dBA för 
minst hälften av boningsrummen. 

6.5.2 Förutsättningar 
Området präglas av tystnad och är ett av få områden i Storstockholm som i RUFS är utpekat som 
ett tyst område26. Närmaste trafikled är Rösaringsvägen-Smidövägen (väg 902). Vägen har en 
lägre trafikintensitet om ca 300-500 bilar per dygn. Den delen av Rösaringsvägen som går genom 
planorådet har en dygnsmedeltrafik om 100-200 fordon, varav färre än 25 fordon är tunga27. 
 
Vid ljudmätning av industribuller från mikrobryggeriet identifierades fyra externa ljudkällor 
(Figur 6.9), en ångpanna, en frånluftsvärmepump samt två kylmedelskylare. Ljud förekom även 
via fasaden i samband med buteljering. 
 

                                                 
25 Trafikbuller och Planering. Länsstyrelsen i Stockholms Län – Miljöförvaltningen i Stockholm – 
Stockholms Stadsbyggnadskontor. Stockholm januari 2000. 
26 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
27 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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Figur 6.9. Intill mikrobryggeriet finns fyra externa ljudkällor; en ångpanna väster om byggnaden 
(röd markering), en frånluftsvärmepump vid den norra fasaden (blå cirkel), samt två 
kylmedelskylare öster om byggnaden (blåa kvadrater). Bildkälla: Mätning av ljudnivåer från 
bryggeri28. 
 

6.5.3 Konsekvenser planförslag 

Baserat på genomförd ljudmätning av mikrobryggeriets ljudkällor gör Akustikbyrån 
bedömningen att samtliga ljudkällor beräknas uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden vid 
angränsande bostäder med god marginal. Frånluftsvärmepumpen intill mikrobryggeriet ger dock 
ett tonalt/entonigt ljud från sig vid två frekvenser vilket kan upplevas störande. Ljudkällan ligger 
dessutom precis invid tillfartsvägen till planerade bostäder. I utredningen föreslås därför att buller 
från frånluftsvärmepumpen bör minskas genom avskärmning eller liknande för att minska risken 
för störning. Planbestämmelser anger att verksamheter inte får vara störande för omgivande 
bostäder samt anger vidare vilka ekvivalenta ljudnivåer som inte får överskridas. 
 
Idag har den delen av Rösaringsvägen som går genom planområdet en hastighetsbegränsning om 
30 km/h. Samtliga vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett utförande 
som gårdsgator i planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre hastighet än i 
gångfart och fordonsförare har väjningsplikt mot gående29. Detta bedöms sänka bullernivåer i 
området längsmed Rösaringsvägen per bil som passerar. Dock kommer den totala 
trafikintensiteten att öka med genomförande av planförslaget vilket kan leda till mer utspritt och 
oftare förekommande trafikbuller. Den bedömda trafikintensiteten ut från det fullt utbyggda 
området bedöms uppgå kring 1200 fordon per dygn30.  
 
Kortaste avståndet mellan planerade bostäder och närmaste trafikleden Rösaringsvägen-
Smidövägen (väg 902) kommer att vara cirka 70 meter. Med detta avstånd och en bedömd 

                                                 
28 Säbyholm, Upplands Bro, Mätning av ljudnivåer från bryggeri, rapport R144706-9, Akustikbyrån, 2015-
11-18. 
29 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
30 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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trafikintensitet om cirka 1200 bilar/dygn samt en hastighetsbegränsning om 50 km/h bedöms 
bullernivån invid bostadshusen understiga riktlinjerna för buller.  
 
Även trafikrörelser inom området bedöms ge bullernivåer intill bostadshusen som underskrider 
riktlinjerna för buller, främst med anledning av låg hastighet. 

6.5.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 

Buller från frånluftsvärmepumpen vid mikrobryggeriet bör minskas genom avskärmning eller 
liknande för att minska risken för störning.  
 
För att se till att hastighetsgränser inom området verkligen hålls och att ljudnivån från trafik hålls 
nere kan farthinder vara lämpliga för att hålla nere hastigheten inom området. 

6.6 Risker och störningar 

6.6.1 Bedömningsgrunder 

Bryggeri - gasoltank 
I Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) finns bestämmelser om 
säkerhetsavstånd mellan gasoltank och byggnad. I de allmänna råden avseende avstånd, anges att 
avstånd mellan gasoltank och byggnad i allmänhet utom anläggning ska vara minst 6 meter då 
volymen understiger 10 m3. I samma föreskrift anges också att det rekommenderade 
skyddsavståndet mellan tankfordonets anslutningspunkt och byggnad utom anläggning är 25 
meter. 
 
Bryggeri och hästhållning – lukt mm 
För högsta acceptabla förekomst av störande lukt finns inget riktvärde. Däremot finns praxis 
baserad på kunskap om vid vilka störningsfrekvenser klagomål på lukt förekommer. Frekvenserna 
anges i procent och anger den andel av tiden som störningarna förekommer, bl.a. anger SMHI att 
gränsen för acceptabel störningsfrekvens vid bostäder under ogynnsam månad (en månad med 
maximal luktstörning) är nivåer på 1-2% av tiden, och vid nybyggnad och ombyggnad bör 
eftersträvas en lägre störningsfrekvens än 1 % (vilket motsvarar 14 minuter under en dag eller 7 
h/månad).  Socialstyrelsen anger att luktbegränsade åtgärder bör införas vid en luktfrekvens på 2-
3% av tiden och WHO anger som högsta riktvärde den koncentration vid vilken inte mer än en 
liten andel av befolkningen (< 5 %) upplever besvär under en liten del av tiden (< 2 %).  
 
Översiktplan 2010, Upplands Bro Kommun, anger att avstånd mellan bostäder och hästhållning 
bör beaktas och att skyddsavstånd måste tillämpas då nya bostäder byggs intill hästhållningar. 
Dock bör skyddsavstånd anpassas från fall till fall och på ett flexibelt sätt med hänsyn till det 
utbredda hästintresset i kommunen och de specifika förutsättningarna från fall till fall. 
Skyddsavstånd kan behövas med hänsyn till luktspridning, spridning av flugor, konflikter med 
andra rekreativa intressen samt ur allergisynpunkt. Skyddsavståndet ska vara tillräckligt stort för 
att inte störningar ska ske till bland annat bostadsbebyggelse31. 
 

6.6.2 Förutsättningar 

Bryggeri 
Inom Säbyholm finns ett mikrobryggeri med en gasoltank installerad i marken. Gasol definieras 
som en brandfarlig gas. Brandkonsulten AB har tagit fram ett brandtekniskt utlåtande avseende 
gasoltanken32 utifrån bestämmelserna om säkerhetsavstånd mellan gasoltank och byggnad 

                                                 
31 Översiktplan 2010 för Upplands Bro kommun, plandokumentet. 
32 Säbyholm 5:1, brandtekniskt utlåtande angående gasoltank, Brandkonsulten AB, 2019-06-10. 
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utifrån Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4). Prevecon har tagit fram ett risk-
PM för transporter av gasol till mikrobryggeriet33.  
 
Det befintliga mikrobryggeriet är ett av Sveriges minsta bryggerier med en årsproduktion om 
300 000 liter per år under 201534. Enligt uppgift kommer gasoltransport ske från Rösaringsvägen 
in till Ida Erikssons väg vid Låssa Kyrka se figur 6.10. Sträckan längs med Ida Erikssons väg är 
knappt 300 meter. 
 

 
Figur 6.10. Förväntad körväg för transport av gasol till mikrobryggeri i hus G. Gasoltank är 
markerad med röd cirkel (Prevecon, 2019). 
 
Transport av gasol sker 2 gånger per kvartal. Således förväntas 16 gasoltransporter ske inom 
området per år (2 gånger per kvartal * 4 kvartal * 2 för hänsyn till att tankbilen även kör tillbaka 
samma väg). 
 
Hästhållning 
Strax öster om planområdet finns idag ett stall och hästhage med ca 5-6 hästar, längsmed väg 902.  
 
Markstabilitet 
Enligt SGU jordartskarta förekommer berg och sandig morän inom höjdområdena som har en 
nordväst-sydostlig orientering. Sandig morän bedöms preliminärt inte vara tjälfarlig.  
Mellan moränkullarna finns finsand och postglacial lera i nordvästra delen och glacial lera i 
sydöstra delen. I östra delen av planområdet, i anslutning till diket norr om området, finns ett 
aktsamhetsområde för skred35. En geoteknisk utredning för att bedöma risker i samband med 
nybebyggelse har utförts av Cowi36. Enligt genomförd utredning föreligger inga 
stabilitetsproblem i området och ingen ras- eller skredrisk bedöms finnas inom området. Vid 
platskontroll noterades heller inga tecken på marksättningar i området. 

                                                 
33 Risk-PM angående gasoltransport till mikrobryggeri, Säbyholm 5:1, Upplands Bro kommun, Prevecon 
2019-05-03. 
34 http://www.ubro.se/naringsliv/naringslivslunch-pa-cap-brewery 
35 SGI:s kartvisningstjänst; http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/, utdrag 2020-05-06 
 
36 PM Geoteknik, Projekteringsunderlag, Säbyholm, Upplands-Bro kommun, COWI 2019-05-09 
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6.6.3 Konsekvenser planförslag 

Bryggeri 
Säkerhetsavståndet mellan gasoltanken och planerad husfasad uppgår till 19 meter, vilket är mer 
än det minsta tillåtna skyddsavståndet om 6 meter (gäller då volymen understiger 10 m3), 
därmed innehålls tillräckligt skyddsavstånd. Skyddsavståndet mellan tankfordonets 
anslutningspunkt och planerad husfasad är ca 19 meter, alltså lägre än de rekommenderade 25 
meter. För att uppfylla erforderliga krav på skyddsavstånd i enlighet med allmänt råd så uppförs 
en avskiljning mellan anslutningspunkt och nytt bostadshus, se avsnitt Förslag till åtgärder 
nedan. Detta medför att kravet på skyddsavstånd kan sänkas från 25 meter till 12,5 meter. I 
verkligheten uppgår avståndet till 19 meter vilket är positivt ur riskhänsyn.  Planbestämmelser 
har införts för att säkerställa att kravet på avskiljning mellan anslutningspunkt och bostadshus 
uppfylls i de fall avståndet understiger 25 meter.  
 
Risker vid olika olyckscenarion vid transporter har studerats. En känslighetsanalys har även gjorts 
där risker vid en dubblering av verksamhetens kapacitet, och därmed även en dubblering av 
antalet transporter, bedömts. Både individrisken och samhällsrisken ökar något men ligger under 
det undre acceptanskriteriet med god marginal. Med hänsyn till den låga individrisken och 
samhällsrisken bedömer Prevecon att riskerna som gasoltransport inom området medför är 
acceptabel utan vidare åtgärder. 
Vid normal produktion ska inte bryggeriet sprida lukt till omgivningen, dock kan luktutsläpp 
förekomma vid fel i produktionen. Sett till bryggeriets och dess produktionsstorlek bedöms risker 
för luktspridning till boende i området som små. 
 
Hästhållning 
Strax öster om planområdet finns idag en hästhållning med upp till ca 6 hästar. Avståndet 
mellan närmast planerade bostadshus och hästhållningen är ca 200 meter. De förhärskande 
vindarna är till 60-65 % sydliga och sydvästliga vindar37, vilket utifrån placering mellan 
hästhållning och planerad bostadsbebyggelse, kan ge vissa risker för spridning av lukt, 
allergener och flugor. Området präglas idag av lantlig bebyggelse där inslag av hästhållning kan 
ses som ett naturligt inslag i bebyggelsen. Eventuella nya boende bedöms i viss mån beakta 
risken för viss lukt. Med avseende på avståndet mellan hästhållning och närmast planerade 
bostadshus bedöms risken som låg för störningar. 
 
Markstabilitet 
Enligt genomförd geoteknisk utredning bedöms ingen ras- eller skredrisk finnas inom området 
och planerad markanvändning bedöms inte leda till att ras- eller skredrisk uppkommer.  

6.6.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 

I brandtekniskt utlåtande avseende gasoltank, utförd av Brandkonsulten AB, anges att 
avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 ska utföras mellan anslutningspunkt och nytt 
bostadshus där avståndet understiger 25 meter. Avskiljningen ska utföras med en minsta höjd 
om 2 meter och ska placeras högst 2 meter från anslutningspunkten. Bredden ska vara minst 4 m 
med centrum vid cisternens anslutningspunkt.  
  

                                                 
37 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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6.7 Förorenad mark 

6.7.1 Bedömningsgrunder 
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark.38 Riktvärden används 
för att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer 
på känslig och mindre känslig markanvändning. Mindre känslig markanvändning avser mark för 
kontor, industri, vägar, etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att 
markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Detta riktvärde 
används generellt vid byggande av bostäder. Riktvärdena är inte juridiskt bindande värden.  
 

 Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 
inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 
skyddas. 

 Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas 
vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre 
som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner 
som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation 
etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 
meter samt ytvatten skyddas. 

6.7.2 Förutsättningar 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning finns framtagen för Lantbruksgymnasiet i 
Säbyholm av COWI under 201539. En komplettering av undersökningen gjordes 201940. 
Områdets användning medför risker för markföroreningar inom området. Markundersökningen 
har utförts för att utreda om eventuella föroreningar finns kvar från tidigare verksamheter. Inga 
tidigare kända undersökningar finns för området men i länsstyrelsernas databas för förorenade 
områden (MIFO) förekommer fastigheten som ej riskklassad. Inom området har det funnits 
verkstad, tvätthall, oljecisterner, oljepannor samt växthus.  
 
COWI har gjort markprovtagning där marken inte varit täckt med betonggrund eller liknande och 
inom de områden där kommunen har påtalat att provtagning ska göras. Provtagning har skett på 
platser för traktorplan, växthus samt odling. Jordprov har skickats på efterföljande analys till 
laboratorium. Inga förhöjda halter av metaller eller petroleumkolväten har påvisats.  
 
Inom området har DDT (tidigare använt och utfasat bekämpningsmedel) och dess bi- och 
nedbrytningsprodukter påträffats. I tre av provtagningspunkterna påträffades halter 
överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning för summan 
av DDT, DDE och DDD. Dessa ligger i växthuset VH3 samt vid odlingsplatsen (O1 och O2), se 
figur 6.11. För övriga bekämpningsmedel än DDT, DDE och DDD kunde inga halter detekteras.   

                                                 
38 Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverket rapport 5976, okt 
2009. 
39 Översiktlig miljöteknisk markundersökning på f.d. Lantbruksgymnasiet, Säbyholm, COWI, 2015-11-24. 
40 Miljöteknisk markundersökning Säbyholm 5:1. COWI, 2019-08-23. 
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Figur 6.11. Urklipp från provtagningskarta över provtagna markområden (i rött).  

6.7.3 Konsekvenser planförslag 

Markundersökningen visar att halterna av merparten av föroreningar underskrider 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning vilket är den markanvändning som är 
aktuell på platsen. Halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM har 
dock detekterats för summan av DDT, DDE och DDD i tre av de undersökta provpunkterna. 
Förekomst av organiska bekämpningsmedel innebär oftast en större risk för markmiljön än för 
människors hälsa på grund av att halterna oftast är relativt låga. Vad gäller hälsorisker är intag 
av växter styrande för riktvärdet (3,4 mg/kg TS) dock förekommer inga halter av den storleken 
för Säbyholm. Däremot förekommer halter som är högre än riktvärdet för markmiljö (0,1 mg/kg 
TS). Vad gäller skyddsobjekten grund- och ytvatten bedöms risken för spridning av DDT från 
jord till vatten som låg eftersom DDT har en låg rörlighet. Åtgärder har föreslagits för att 
eliminera olika exponeringsvägar, se Förslag till åtgärder. 
Föroreningssituationen bedöms, med föreslagna åtgärder inte begränsa markanvändningen eller 
medföra risker för människors hälsa och miljön.  

6.7.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 

Två åtgärder bedöms vara lämpliga för att hantera påträffade markföroreningar i halter 
överskridande KM. Ett alternativ är att gräva upp 0,5 meter av jorden och deponera den. Ett 
annat alternativ är att fylla upp marken 0,5 meter eller mer. Med en sådan uppfyllnad elimineras 
exponeringsvägarna direkt intag, hudkontakt, inandning av damm samt odling. Även 
markmiljön har ett tydligt djupberoende, där förekomsten av marklevande organismer är starkt 
begränsad på djup större än 0,5 meter. Nedbrytningen av DDT och dess nedbrytningsprodukter 
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DDD och DDE kommer att fortsätta även efter en uppfyllnad. Ur ett miljö- och resursperspektiv 
är uppfyllnad att föredra framför schakt och deponering.  
 
Genomförda markundersökningar är av översiktlig karaktär och vid eventuella schaktarbeten 
kan ej upptäckta/ej förutsedda markföroreningar påträffas genom syn eller lukt. Om nya 
markföroreningar påträffas eller om det finns misstanke om detta under entreprenadarbetena 
bedöms kompletterande markprovtagning och analys behöva göras. Vid entreprenadarbeten bör 
man vara uppmärksam på eventuella tecken på föroreningar såsom avvikande lukt, synliga 
föroreningar etc. i området. 

6.8 Tillgänglighet och hållbart resande 

6.8.1 Bedömningsgrunder 

SL har riktlinjer om gångavstånd mellan bebyggelse och hållplats/station. För friliggande villa i 
landsbygd gäller ett avstånd om 2 kilometer och för villor i gruppbebyggelse i tätort gäller 900 
meter.41 

6.8.2 Förutsättningar 

Planområdet är idag glest befolkat och användningen av de befintliga byggnaderna är låg. 
Personer som tar sig till området utifrån samhället har ofta kyrkan, hästhållningar eller 
naturområdena som målpunkt. 
 
Inom planområdet har SL en busshållplats. Bussar avgår varje timme men nattrafik saknas. 
Busslinjen vid Säbyholm går vidare mot Bro station, med pendeltågstation, som ligger på ett 
avstånd av ca 3,5 kilometer från Säbyholm, fågelvägen. Där finns närmaste service, ytterligare 
serviceutbud finns i Bro Centrum ca 700 meter från Bro station. Det finns två vägbroar över 
järnvägen och en gång- och cykelväg under järnvägen vid stationen. I Bro finns förskolor, 
skolor med årskurser 1-9, bibliotek samt vårdcentral. I Kungsängen finns ett gymnasium42.  
 
Idag saknas gång- och cykelvägar inom planområdet och Rösaringsvägen som går genom 
planområdet har en hastighetsbegränsning om 30 km/h.  

6.8.3 Konsekvenser planförslag 

Området för den föreslagna detaljplanen är idag bebyggt med en lägre exploateringsgrad än den 
exploateringsgrad som planförslaget har, dvs. området kommer bli mer tätbebyggt och upplevas 
som en mer sammanhållen bebyggelse än idag. Tillgänglighet för cyklande och rörelsehindrade 
bedöms öka i samband med planerad gatuombyggnad. 

                                                 
41 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2012 
42 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2018-06-04. 
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Figur 6.12. En av gattyperna som föreslås, av typen gårdsgata där bilister har väjningsplikt mot 
gående. Källa: Södergruppen Arkitekter. 

Idag har Rösaringsvägen som går genom planområdet en maxhastighet om 30 km/h. Samtliga 
vägar inom planområdet, både befintliga och nya, planeras få ett utförande som gårdsgator i 
planförslaget. Fordon får därmed inte föras fram med högre hastighet än i gångfart och 
fordonsförare har väjningsplikt mot gående43. Detta bedöms öka både tillgängligheten för 
cyklande och rullstolsburna och tryggheten då trafiksäkerheten bör öka med lägre hastighet. I 
området finns en förskola och förskolebarnen bedöms få en säkrare och tryggare miljö med 
anledning av vägarnas planerade utformning och lägre hastighetsbegränsning. 

I samband med ett genomförande av detaljplanen kan fler bosätta sig i området och behovet av 
kollektivtrafik kan därmed öka. Samtidigt bedöms merparten av nya hushåll planera för att ha 
tillgång till minst en bil med avseende på bostadsområdets placering och utformning samt 
avståndet till närmaste service. Busshållplats finns nära men för att minska bilberoendet är en 
utökad turtäthet till och från området önskvärd, då avståndet till Bro station är längre än SL:s 
rekommenderade gångavstånd till hållplats/station.  
 
Fullt utbyggt bedöms området inrymma ca 450 boende och 50 arbetande. Tillsammans med 
cirka 350 boende i Rättarboda och med ytterligare boende på Ådö (pågående detaljplan) och 
Smidö (pågående förtätning) bör detta vara tillräckligt för en utökning av turtätheten för 
busstrafiken.  
 
Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
För att minska bilberoendet är en utökad bussturtäthet till och från området önskvärd och bör vara 
möjligt att genomföra, se 6.8.3.  

Drift och underhåll av vägar för gång och cykling, är viktigt för att bibehålla både tillgänglighet 
och trygghet. Belysningen inom området är också viktig för att bland annat minska risken för 
trafikolyckor. 

 

                                                 
43 Planbeskrivning, Del av Säbyholm 5:1 mfl, Upplands Bro Kommun, 2021-10-12. 
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7 Miljö- och hälsokonsekvenser byggskedet 
Efter laga kraft byggs områdena enligt ordningen Bygatan, Lantliv, Trädgårdskvarteren under ca 
3 års byggtid. Arbetena i området berör bland annat byggande av nya hus, anläggande av nya 
vägar med belysning, transporter inom området och liknande arbeten. Entreprenadarbetena i 
området bedöms inte bli så omfattande att det blir svårt att röra sig i området eller att ta sig igenom 
området. 
 
Kulturmiljö och naturmiljö 
Under byggskedet bör anläggningsarbeten, etableringsytor och upplagsytor anpassas så att de 
inte påverkar kända kultur- och naturvärden i området. För att säkerställa att gravfältet i 
planområdets norra del inte ska komma till skada finns krav i plankartan att stängsel ska 
finnas mot detta under byggtiden. Om okända fornlämningar påträffas under pågående 
markarbeten, måste arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. 
 
I samband med byggnation av nya bostäder, vägar anläggande av dagvattenanläggningar, 
belysningsstolpar mm kan större och tyngre anläggningsmaskiner behöva användas. T räd och 
framförallt dess rötter är känsliga för kompression av jord. Därför bör inte trädens rötter köras 
över av tyngre fordon och anläggningsmaskiner i samband med byggnation inom området.  
 
T rädens bark bör även skyddas och grenar bör skyddas från att brytas av genom avspärrningar 
kring träd och genom att linda in stammar med plank eller liknande anordningar. Även buskar bör 
skyddas på samma sätt genom avspärrning eller fysiskt skydd. 
 
Vattenmiljö 
Under byggskedet behöver arbetet planeras för att minimera påverkan på recipienterna. 
Följande är viktigt att tänka på: 

 Länsvatten från schakter i mark får inte pumpas direkt till vattendragen, utan ska först 
genomgå någon typ av behandling för att avskilja slam. T .ex. kan det pumpas upp på 
angränsande gräsbevuxna grönytor eller till anlagda dagvattendammar med tillräcklig 
uppehållstid för slamavskiljning.  

 Vid markbearbetning och ytliga schakter behöver arbetet planeras så att  avrinnande 
regnvatten inte leds direkt till recipienterna, utan avleds över grönytor eller 
dagvattendammar. 

 Vid arbeten i vattenområde måste arbete planeras och skyddsåtgärder vidtas för att 
minimera grumling. 

 
Markföroreningar 
Vid schakt inom området bör hänsyn tas till eventuella synliga spår eller lukt från eventuella 
föroreningar i jord från tidigare verksamheter inom området. Vid misstanke om 
markföroreningar, med avseende på tidigare verksamheter i området, bör jordprov tas som skickas 
på analys till laboratorium. 
 
Buller 
Anläggande av vägar och byggande av bostäder kan medföra störningar i form av buller och 
vibrationer. Det gäller vid t.ex. grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. 
Därutöver kan även transporter orsaka bullerstörningar. Byggarbetena och transporter under 
byggskedet kan även innebära utsläpp till luft genom avgaser, damning med mera. Eftersom 
exploateringen av planområdet kommer att ske i etapper kan boende i de första etapperna komma 
att påverkas av senare utbyggnader. Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller ska innehållas. 
I det fortsatta arbetet och i samband med upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, 
arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta miljöpåverkan, väljas. 
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Rekreation 
I byggskedet kommer området i vissa delar att få begränsad tillgänglighet, vilket i viss mån kan 
försvåra passage till närliggande områden. Utbyggnaden inom planområdet kommer att ske i 
etapper och byggområdet bör planeras så att passager genom området i så stor utsträckning som 
möjligt är möjliga genom hela byggskedet. 
 

8 Samlad bedömning 
Planerade bostäder och vägar i planförslaget har anpassats väl till områdets förutsättningar och 
bedöms huvudsakligen innebära positiva konsekvenser. Planområdet är en del av en historisk 
centralbygd omgiven av det öppna odlingslandskapet och ingår i riksintresseområde för 
kulturmiljön. Viktiga element i riksintresset är bland annat gårdsbebyggelsen vid Säbyholm 
samt närhet till Låssa medeltidskyrka. I planförslaget har man förhållit sig till områdets 
kulturhistoriska uttryck och karaktär på olika sätt i de olika delområdena. De olika valen har 
utgått från landskapets karaktär och det märks en tydlig medvetenhet och de kulturhistoriska 
värdena kommer att bli en del av den nya miljön.. De historiska sambanden mellan vägen mot 
Låssa kyrka och Säbyholms gård med sin odlingsmark och ekonomibyggnader bedöms vara 
upplevelsebart även efter en utbyggnad enligt förslaget. Därmed bedöms planförslaget inte 
innebära någon risk för påtaglig skada på riksintressets värden. Hänsyn har tagits till befintliga 
fornlämningar så att dessa inte påverkas av utbyggnaden.  
 

Planområdet utgör en del av Görvälnkilen och har höga naturvärden som till stora delar är 
kopplade till äldre träd i parker, trädgårdar, dungar och en barrblandskog.  

 

Planförslaget har anpassats till områdets naturvärden och nya bostäder planeras huvudsakligen 
på befintliga grus- och upplagsytor samt i de områden som har de lägsta naturvärdena, bland 
annat gräsytor och åkermark. Ett visst intrång sker i några brynmiljöer i norra delen, samt i 
sydost, ut mot den öppna jordbruksmarken. De negativa konsekvenserna för områdets 
naturmiljö och på Görvälnkilen bedöms sammantaget bli obetydliga.  

De rekreativa värdena inom och kring planområdet bedöms överlag bli mer tillgängliga för 
människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig 
inom området och ta del av kultur- och parkmiljön inom och intill planområdet. Dels att 
människor som besöker planområdet lättare bedöms kunna ta sig till och röra sig i området genom 
tillgång till bättre vägar och belysning mm. T illgängligheten till vatten och strandområde i 
samband med restaurering av brygga och badplats bedöms öka de rekreativa värdena, både för 
boende och allmänhet, i form av anlagda gångvägar till stranden och badplatsen samt att området 
blir mer inbjudande att ta sig till och stanna vid. Detaljplanens genomförande innebär att 
allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs.  

Den nya gatustrukturen med gårdsgator med låga hastighetsbegränsningar bedöms öka 
tillgängligheten inom området för gående, cyklister med flera och det blir en tryggare miljö. 
Planen medför att bostäder anläggs på ett relativt stort avstånd från Bro station och tätare 
kollektivtrafik och cykelvägar saknas till och från Bro station, vilket troligen medför ett 
bilberoende för boende i området. För att motverka den påverkan biltrafiken får på luft och 
klimat bör ökad turtäthet för bussarna ses över för att främja kollektiva färdmedel framför 
bilåkande. 
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Et t förslag t ill dagvat t enhant ering har t agit s fram för dagvatten från planområdet med anledning
av den förändrade markanvändningen med nya bost äder och vägar. Endast mindre omfattande
åt gärder i form av exempelvis makadamfyllda och gräsklädda svackdiken bedöms krävas för att
flöden och föroreningshalt er int e ska öka t ill recipienten Mälaren. Med föreslagna åtgärder görs
bedömningen att planerad markanvändning inte kommer påverka vattenförekomst ens st at us eller
möjlighet at t uppfylla miljökvalitet snormerna. Arbet en i vat t enområdet (t ex schakt ning eller
påförande av massor i samband med rest aurering av brygga och badst rand) är vat t enverksamhet
som behöver föregås av en juridisk hant ering (anmälan/tillst ånd).

Et t mikrobryggeri med ölproduktion i mindre skala är beläget inom planområdet. Boende i
planerade bost äder bedöms int e ut sät tas för st örande buller, lukt eller risker från
mikrobryggeriet i någon betydande ut sträckning om föreslagna åtgärder vidtas. Ingen ras- och
skredrisk föreligger. Omgivande vägar har ett relativt lågt t rafikflöde och bedöms int e heller ge
upphov t ill bullerst örningar vid planerade bost äder. Halterna av markföroreningar i området är
för de flest a föroreningar låga. I anslut ning t ill växthus och odlingsyt or förekommer dock t re
punkt er där halter av bekämpningsmedel (DDT mm) överskrider Naturvårdsverkets riktvärden
för känslig markanvändning. Åtgärder har föreslagits för at t undvika risk för påverkan på
människa eller miljö.
Planförslaget innebär sammantaget, jämfört med nuläge och nollalternativ, framförallt en st örre
ekonomisk möjlighet t ill bevarande och skötsel av områdets unika kulturhist oriska byggnader
och t rädgårdar och de naturvärden som finns. Planförslaget innebär också ett st örre skydd för
området s kult urmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsatts som nat urmark,
marklov införts för fällandeav värdefulla t räd samt genom varsamhetsbest ämmelser i
plankartan. De rekreativa värdena som nat ur- och kult urmiljön i planområdet med omgivningar
innehar bedöms ocksåbli mer t illgängliga för människor i samband med genomförande av
planförslaget och därmed kunna upplevas av fler.

8.1 Avstäm ning m ot m iljö- och folkhälsom ål
I t abell 8.1 görs en avst ämning mot de miljömål och målområden för folkhälsans ut veckling som
bedömskunna påverkas av planens genomförande. För avgränsning av mål, se avsnit t 4.2.2.
Följande bedömning görs:

Planförslaget innebär en förbättring i jämförelse med nuläget

Planförslaget innebär en försämring i jämförelse med nuläget

Planförslaget innebär ett oförändrat förhållande i jämförelse med nuläget

Ej relevant
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Tabell 8.1. Avstämning mot relevanta miljömål. 

 Planförslagets påverkan Måluppfyllelse 
Miljömål  
(inklusive bestämningsfaktorer) 

 

Begränsad klimatpåverkan 
(utsläpp av växthusgaser 
begränsas) 

Planen medför att bostäder anläggs på ett 
relativt stort avstånd från Bro station och 
tätare kollektivtrafik och cykelvägar 
saknas till och från Bro station, vilket kan 
medföra ett bilberoende för boende i 
området. 

P lanen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” 
då det inte bidrar till att minska behovet av 
bilresor och därmed utsläpp av 
växthusgaser. 

Frisk luft (utsläpp av 
luftföroreningar) 

Planen möjliggör att bostäder anläggs i ett 
läge med mindre god tillgång till 
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk. 

P lanen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Frisk luft” då det motverkar 
till att minska behovet av bilresor och 
därmed utsläppet av luftföroreningar. 

Bara naturlig försurning 
(utsläpp av försurande ämnen) 

Planen möjliggör att bostäder anläggs i ett 
läge med mindre god tillgång till 
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk. 

P lanen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Bara naturlig försurning” då 
det motverkar att minska behovet av 
bilresor och därmed utsläppet av 
försurande ämnen. 

G iftfri miljö (påverkan och 
exponering av markföroreningar) 

Planen medför en möjlighet att hantera 
föroreningar på ett kontrollerat sätt så att 
risken för spridning av föroreningar 
minskar på längre sikt.  

Om hänsyn tas till markföroreningar i 
området i det fortsatta arbetet bedöms 
planen bidra till att uppfylla miljömålet 
”Giftfri miljö”. 

Ingen övergödning (utsläpp av 
övergödande ämnen) 

Planen möjliggör en ökad andel 
hårdgjorda ytor och en ökad mängd 
dagvatten. P lanen möjliggör dock även 
dagvattenlösningar i form av 
dikesanläggningar för att hantera de 
näringsämnen som inte längre kan 
fördröjas och tas upp av grönytor. 
P lanen innebär vidare att en mindre andel 
jordbruksmark omvandlas till 
bebyggelseområden vilket medför att 
gödsling av detta område inte längre är 
aktuellt. 

Möjligheten att uppnå miljömålet ”Ingen 
övergödning” bedöms vara oförändrad 
eftersom belastningen av näringsämnen 
inte bedöms öka med planerade 
dagvattenlösningar. En marginell 
förbättring kan ske då en viss minskning 
av jordbruksmarkens yta sker. 

Levande sjöar och vattendrag 
(god ekologisk och kemisk 
status, ytvattentäkters kvalitet, 
hotade arter och återställda 
livsmiljöer, bevarade natur- och 
kulturmiljövärden, friluftsliv) 

Föroreningsbelastningen på omgivande 
recipienter bedöms inte öka med planerade 
dagvattenlösningar. 

Möjligheten att uppnå miljömålet 
”Levande sjöar och vattendrag” bedöms 
vara oförändrad eftersom föreslagna 
dagvattenlösningar inte bedöms försämra 
den ekologiska och kemiska 
ytvattenstatusen. 

Ett rikt odlingslandskap 
(bevarande av åkermarkens 
egenskaper och processer, 
ekosystemtjänster, variationsrikt 
odlingslandskap, arter, biologisk 
mångfald, bevarade natur- och 
kulturmiljövärden, kultur- och 
bebyggelsemiljöer) 
 

Planen möjliggör att en mindre andel av 
jordbruksmark av klass 5 (skala 1-5, där 5 
är högsta värde) bebyggs44. Detta innebär 
att den inte längre kan användas för 
jordbruksproduktion.  

P lanen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” 
genom att den bidrar till att värdefull 
jordbruksmark minskar i areal. Merparten 
av jordbruksmarken och viktiga biotoper 
bl a brynzoner, träd och träddungar lämnas 
dock obebyggda. 

(friluftsliv) P lanen innebär att möjligheten till 
rekreation och friluftsliv ökar både för 
boende i de nya bostäderna samt för övriga 
besökare i området genom bland annat 
vägar, gångstigar mm i anslutning till det 
omgivande odlingslandskapet. 

P lanen bidrar till viss del till att uppfylla 
miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap” då 
fler människor får möjlighet att uppleva 
odlingslandskapet. 

                                                 
44 Länsstyrelsens åkermarksgradering 1976, Länsstyrelsens WebbGIS, uttag 2015-02-05 
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 Planförslagets påverkan Måluppfyllelse 
Miljömål  
(inklusive bestämningsfaktorer) 

 

G od bebyggd miljö (hållbar 
bebyggelsestruktur, hållbar 
samhällsplanering, natur- och 
grönområden, kulturvärden i 
bebyggd miljö, god vardagsmiljö, 
exponering av luftföroreningar, 
radon, säkerhetsrisker och buller)  

Planen medför att fler människor får 
möjlighet att bo naturnära med nära till 
variationsrika natur- och kulturmiljöer. 
Vidare skapas en hälsosam bostadsmiljö 
med närhet till förskola och andra 
funktioner och där exponeringen av 
luftföroreningar, buller och risker är låg. 

P lanen bidrar delvis till att uppfylla 
miljömålet ”God bebyggd miljö” eftersom 
den bidrar till en hållbar samhällsplanering 
då den ger boende en hälsosam 
boendemiljö och närhet till natur och 
många av de funktioner som efterfrågas. 

(anpassad infrastruktur, tillgång 
till kollektivtrafiksystem,) 

P lanen möjliggör att bostäder anläggs i ett 
läge med mindre god tillgång till 
kollektivtrafik och gång- och cykelstråk. 

P lanen bidrar inte till att uppfylla 
miljömålet ”God bebyggd miljö” ur 
aspekten anpassad infrastruktur och 
tillgång till kollektivtrafiksystem. På sikt 
är det sannolikt att turtätheten för bussar 
ökar när antalet boende i planområdet och 
övriga utvecklingsområden i närområdet 
ökar. 

Ett rikt växt- och djurliv 
(bevarande av naturtyper och 
arter, grönstruktur och 
ekosystemtjänster, biologiskt 
kulturarv) 

Planen möjliggör att grönområden, 
bestående av mindre värdefull naturmark 
ianspråktas. P lanen möjliggör också att 
befintliga upplagsytor delvis kan 
omvandlas till grönytor i anslutning till 
nya bostäder samt att naturmarken 
skyddas genom att dessa avsatts som 
naturmark samt att värdefulla träd 
skyddas genom marklov. 

 

P lanförslagets ianspråktagande av 
grönytor bidrar inte till miljömålet ” Ett 
rikt växt- och djurliv”. P lanen bedöms 
dock huvudsakligen bidra till 
måluppfyllelsen då den anpassats till de 
befintliga naturvärdena och innebär att 
dessa kan utvecklas och skyddas. 

(tillgång till tätortsnära natur) Planen möjliggör bebyggelse i anslutning 
till naturområden. 

P lanen bidrar delvis till att uppfylla 
miljömålet ” Ett rikt växt- och djurliv” 
eftersom den bidrar till att fler människor 
kan bo nära naturen och uppleva denna. 

Folkhälsomål 
(inklusive bestämningsfaktorer) 

 

Delaktighet och inflytande i 
samhället (socialt och kulturellt 
deltagande) 

Planen möjliggör att befintliga lokaler kan 
användas för undervisning, omsorg 
(förskola), gemenskap (ex 
föreningsverksamhet) och produktion. 

P lanen bidrar till måluppfyllelse för 
”Delaktighet och inflytande i samhället” 
då den möjliggör olika gemensamma 
lokaler som kan användas ex för 
föreningsverksamhet.  

Ekonomiska och sociala 
förutsättningar (boendemiljö) 

Planen innebär att tillgången till bostäder 
ökar och ger förutsättningar för en trygg 
boendemiljö. P lanen bedöms även kunna 
ge förutsättningar för en viss ökad 
integration mellan olika grupper i 
samhället då området innefattar lite olika 
typer av boenden samt integrerar bostäder 
och arbetsplatser. 

P lanen bidrar till måluppfyllelse för 
”Ekonomiska och sociala förutsättningar”.  
 

Miljöer och produkter 
(exponering för luftföroreningar 
och buller) 

Planen möjliggör att bostäder anläggs i en 
hälsosam miljö där exponeringen av 
luftföroreningar och buller är låg. 

P lanen bidrar till måluppfyllelse för 
”Miljöer och produkter”.  

Fysisk aktivitet (fysisk aktivitet) Planen möjliggör att fler människor kan bo 
med närhet till friluftsområden och vatten 
vilket möjliggör naturnära rekreation. . 

P lanen bidrar till måluppfyllelse för 
”Fysisk aktivitet”.  
 

 
Som kan utläsas av tabell 8.1 ovan går planförslaget huvudsakligen i linje med miljömålen och 
målen för folkhälsans utveckling. Planförslaget överensstämmer dock inte helt med några av 
miljömålen. Detta beror på att ett nytt bostadsområde ofrånkomligen går hand i hand med ökad 
resursförbrukning, ökade utsläpp till luft och vatten samt en rumslig expansion som delvis tar 
naturmark i anspråk. Åtgärder för att begränsa de konsekvenser som planerad exploatering medför 
kommer att studeras vidare och detaljeras i den fortsatta processen.  
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9 Uppföljning 
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras 
för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen 
eller programmet medför. 
 
Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske 
redan när MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande45.  
  
Lämpligen integreras uppföljningen av planen i befintliga uppföljnings- och 
övervakningsprogram. I samband med ev anmälan eller tillståndsprövning för vattenverksamhet 
kommer verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller skyddsåtgärder med avseende 
på t.ex. utsläpp till vatten.  
 
Uppföljning av planen kan även ske inom ramen för Upplands-Bro kommuns egna 
övervakningsprogram (t.ex. i samband med miljömålsuppföljning). 
 
Vissa av de åtgärder som anges för att förebygga eller begränsa miljökonsekvenser skrivs 
lämpligen in i de exploateringsavtal som skrivs mellan kommunen och exploatören så att denne 
förbinder sig till dessa. 
 
Efterlevnad av skyddsbestämmelser i plankartan för kulturmiljö och anpassningar/hänsyn till 
kulturmiljön enligt planbeskrivningen mm följs upp i bygglovsprövningen för att säkerställa 
miljöhänsyn.  
 
I fortsatt arbete med planen, detaljprojektering och eventuellt kommande tillståndsprocesser ska 
hänsyn tas till föreslagna åtgärder och utredningar i underlagsutredningar som MKB föreslår. Se 
respektive miljöaspekt för föreslaget fortsatt arbete och skyddsåtgärder. För att underlätta vidare 
arbete med miljöaspekter som tagits upp i denna MKB kan en särskild handling som omfattar 
rekommenderat fortsatt arbete och skyddsåtgärder tas fram och följa planen och projektet framåt 
i tiden.  
 

                                                 
45 Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket mars 2006.   
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Beslut om granskning - detaljplan för Klövberga 
etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) 

Förslag till beslut 
1. Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan Klövberga etapp 1 (Bro 

Önsta 2:13 m.fl.) och miljökonsekvensbeskrivning godkänns. 

2. Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) nr 
1506, sänds ut på granskning enligt reglerna för normalt planförfarande 
i plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav 15 april 2015 § 47, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram 
förslag till ny detaljplan för Klövberga (del av Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506, 
genom normalt planförfarande. Detaljplanen var ute på samråd mellan andra 
och tredje kvartalet 2016. 

Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat 
område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att 
viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. 
Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets 
förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 29 september 2021 
 Översiktsplan ÖP 2010, Upplands-Bro kommun, den 15 december 2011 
 Detaljplaneprogram för Kärrängen och Klöv, Upplands-Bro kommun, 

reviderat den 14 november 2014 
 Övergripande miljökonsekvensbeskrivning Planprogram Kärrängen och 

Klöv, den 31 oktober 2014 

Ärendet 
Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 
2014 och de mål och riktlinjer som formulerades i programmet följs. 
Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd 31 maj 2016 – 31 juli 2016. 
Inkomna yttranden är sammanfattade och besvarade i samrådsredogörelsen 
som är framtaget inför beslut om granskning. Planförslaget är reviderat bland 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-09-28 KS 15/0683 

  

annat efter Länsstyrelsens yttrande om att tillgodose riksintressen, 
miljökvalitetsnormer och risker för människors säkerhet och hälsa samt 
översvämning utifrån ett 100-års regn. Trafikverkets yttrande om avfartsramp, 
höjdbestämmelse, takvinkelbestämmelse, cirkulationsplats, bullerberäkningar 
och dagvatten i samband med ökningen av hårdgjord yta är även tillgodosett i 
granskningsförslaget. Plangränsen är även justerad efter 25 meter byggnadsfritt 
område och för att Klöv och Lilla Ullevi 1:13 inte ska ingå i planområdet. 
Konsekvensbeskrivningen av planens genomförande är kompletterad. I 
samrådet ingick två av programmets tre etapper i planområdet. Ett område 
sydost om nuvarande planområde föreslogs som drivmedelsstation och 
snabbmatsrestaurang. Efter samrådet har området för drivmedelsstation och 
snabbmatsrestaurang uteslutits ur planområdet då det för närvarande saknas 
finansiering för den infart med cirkulationsplats som krävs. Detaljplanen har 
därmed fått namnet Klövberga etapp 1. Drivmedelsområdet benämns 
Klövberga etapp 2. För övrigt har ändringar av redaktionell art tillkommit. 

Planläggningen är uppdelad i tre etapper. Det aktuella detaljplaneförslaget för 
Klövberga etapp 1 omfattar en av programmets tre etapper. I samrådet ingick 
etapp 2, som omfattade drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Den delen 
är inte med i granskningsförslaget utan kommer handläggas som en egen 
detaljplan. I planförslaget ingår 64 hektar planlagd mark varav cirka 27 hektar 
är kvartersmark. Planområdet avgränsas i norr av E18 och i öster av väg 840. I 
söder gränsar området mot en Hästsportanläggning och i väster mot 
naturområden. Angöringen till den kvarvarande etappen från programmet 
kommer att ske i nordväst inom aktuellt planområde och därför tas viss hänsyn 
till kommande utbyggnad redan nu. 

Planförslaget vill tillmötesgå den efterfrågan som finns inom kommunen på 
verksamhetstomter och lämplig mark för bland annat logistikverksamhet. 
Enligt kommunens bedömning är det strategiskt lämpligt att lokalisera 
verksamhetsområden längs E18. Klövberga utgör en del av entrén till Bro från 
E18 och påverkan på landskapsbilden är betydelsefull ur gestaltningssynpunkt.  

Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt 
intresse för kulturmiljövården. Klövberga är rikt på fornlämningar. Den 
föreslagna exploateringen har anpassats för att bevara den kulturhistoriska 
miljön med fornlämningar som en sammanhängande del som även 
tillgängliggörs och blir en tillgång för både planområdet och tätorten Bro. 

Genomförandet av förslaget kan innebära betydande miljöpåverkan. En 
fördjupad miljökonsekvensbeskrivning med förslag på åtgärder följer med 
planförslaget. 

Barnperspektiv 
Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det 
finns inga tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. 
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Planförslaget ökar tillgängligheten till området vilket ökar möjligheten att 
nyttja det för rekreation men samtidigt kan upplevelsevärden i form av 
orördhet minska. Konsekvenser för barn och deras livsmiljö är därför 
begränsade. 
 

Thomas Lenell 

Samhällsbyggnadschef  Jerker Parksjö 

   t.f. verksamhetschef 
 

Bilagor 
1. Plankarta 1:2000, den 11 oktober 2021 

2. Planbeskrivning, den 11 oktober 2021 

3. Samrådsredogörelse, den 11 oktober 2021 

4. Illustrationsplan 1:2000, reviderad den 15 februari 2021 

5. Gestaltningsprogram, den 29 september 2018, reviderad den 15 februari 
2021 

6. Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning, den 29 september 2018, 
reviderad den 15 februari 2021 

Beslut sänds till 
 Väderholmen Fastighetsförvaltning AB 

 Planavdelningen 

 Handläggaren 
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Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506  Planbeskrivning  

Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:2000, 2019-09-28, reviderad 2021-10-11 

Denna planbeskrivning, reviderad 2021-10-11 

Illustrationsplan 2019-09-28, reviderad 2021-02-15 

 

Övriga handlingar 
• Fastighetsförteckning  
• Gestaltningsprogram, Karavan, 2018-09-28, reviderad 2021-02-15 
• Detaljplaneprogram för Kärrängen och Klöv, Upplands-Bro kommun, reviderat 2014-11-14 
• Övergripande miljökonsekvensbeskrivning Planprogram Kärrängen och Klöv, 

Structor, 2014-10-31 
• Behovsbedömning med fördjupad miljökonsekvensbeskrivning, Structor, 2018-09-28 
• PM Gata, VA och övriga ledningar, Structor, 2016-02-26, reviderad 2021-02-15, reviderad 

2021-09-20 
• PM Dagvatten, Structor, 2016-02-26, reviderad 2021-02-15, reviderad 2021-09-20 
• Utrednings PM Geoteknik, Structor, 2016-02-26, reviderad 2021-02-15 
• Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, Structor, 2016-02-26, reviderad 2021-02-15 
• Utredning av omgivningsbuller, Structor, 2018-09-28, reviderad 2021-02-15 
• Utredning av byggbuller från krossverksamhet och bergborrning, Structor, 2021-02-15 
• Riskbedömning, Structor, 2018-09-28, reviderad 2021-02-15 
• Trafikutredning, Ramböll 2017-02-16, reviderad 2018-09-28, reviderad 2021-02-15 
• Naturvärdesbedömning Bro Kärrängen Klöv, Ekologigruppen, 2013-12-19 
• Skötselplan för natur- och rekreationsvärden vid Klövberga, Ekologigruppen, 2017-10-12, 

reviderad 2021-02-15 
• Åtgärdsförslag för större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Ekologigruppen, 

Bro 2014-10-31 
• Handelsutredning Upplands-Bro, Tyréns, 2014-02-12 
• PM Kapacitetsutredning Bro trafikplats, Ramböll, 2018-09-28, reviderad 2021-03-29 
• Skyfallskartering, Norconsult, 2018-09-10 

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat område för verksamheter, 
logistik och sällanköpshandel i kombination med att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området 
bevaras och tillgängliggörs. Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets 
förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten. 

Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014 och de mål och 
riktlinjer som formulerades i programmet följs. Programområdet består i dag av jordbruksmark, 
hagmark, ängsmark och några torp från 1700- och 1800-tal. Som helhet omfattar programmet cirka 
120 hektar varav 105 föreslås för planläggning. Av dessa är cirka 40 hektar kvartersmark. 
Planläggningen är uppdelad i tre etapper.  

Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 omfattar en av programmets tre etapper. I 
samrådet ingick etapp 2, som omfattade drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Den delen är inte 
med i granskningsförslaget utan kommer handläggas som en egen detaljplan. I planförslaget ingår ca 
63 hektar planlagd mark varav ca 25,5 hektar är kvartersmark. Planområdet avgränsas i norr av E18 
och i öster av väg 840. I söder gränsar området mot en Hästsportanläggning och i väster mot 
naturområden. Angöringen till den kvarvarande etappen från programmet kommer att ske i nordväst 
inom aktuellt planområde och därför tas viss hänsyn till kommande utbyggnad redan nu. 
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Klövberga etapp 1 (Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506  Planbeskrivning  

Planförslaget vill tillmötesgå den efterfrågan som finns inom kommunen på verksamhetstomter och 
lämplig mark för bland annat logistikverksamhet. Enligt kommunens bedömning är det strategiskt 
lämpligt att lokalisera verksamhetsområden längs E18. Klövberga utgör en del av entrén till Bro från 
E18 och påverkan på landskapsbilden är betydelsefull ur gestaltningssynpunkt.  
Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för 
kulturmiljövården. Klövberga är rikt på fornlämningar. Den föreslagna exploateringen har anpassats 
för att bevara den kulturhistoriska miljön med fornlämningar som en sammanhängande del som även 
tillgängliggörs och blir en tillgång för både planområdet och tätorten Bro.  

Det agrara kulturlandskapet bebyggs. Den nya bebyggelsen ges en sammanhållen karaktär men skalan 
differentieras i relation till topografi och de befintliga riktningarna i det storskaliga landskapet. 
Gränszonen mellan bebyggelse och obebyggd mark utformas så att höga natur- och kulturvärden 
bevaras och i möjligaste mån också tillgängliggörs. De områden som inte exploateras bevaras som 
natur med ett skötselprogram som bevarar och stärker naturvärdena och utvecklar rekreationsvärdena. 

Området som helhet inriktas mot verksamheter av mindre störande karaktär och en generell störnings-
bestämmelse har införts i planen.  

Vattenplaneringen är en väsentlig del i utformningen och sträng hänsyn till den känsliga recipienten 
Broviken i Mälaren är en förutsättning för exploateringen. Därför ligger flera detaljerade utredningar 
för hur gatu- och marknivåer och dagvattenhantering ska genomföras som grund till planförslaget. 

 
Illustrationsplan för Klövberga etapp 1 med möjlig bebyggelse inritad. 
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Skydd av livsmiljö för större vattensalamander enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken 
I en damm inom planområdet har den fridlysta arten större vattensalamander hittats. Under 2014 
gjordes en inventering av området och ett åtgärdsförslag för bevarande och utveckling av 
salamanderns livsmiljö togs fram. 

Plangränserna är i förslaget anpassade så att berörda ytor ryms inom planen som naturmark. Kring 
dammen lämnas ett oexploaterat område med en radie på minst 100 meter och det säkerställs att 
spridningsvägen mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde finns kvar i enlighet med 
åtgärdsförslaget. Dagvattenhanteringen är utformad så att vattennivån inte ändras samt att smutsigt 
dagvatten inte når dammen.  

Anläggande av dagvattendammar som är anpassade för groddjur avseende bottenstruktur, slänter och 
vegetation. Öppna diken och åtgärder på kvartersmark för omhändertagande av dagvatten behöver 
ske i enlighet med framtagen dagvattenutredning.  

Trots att kommande verksamhet väsentligt ändrar naturmiljön som helhet inom planområdet så har 
den större vattensalamandern kvar sina livsförutsättningar i framtiden. I samband med plansamrådet 
genomfördes samråd med Länsstyrelsen enligt miljöbalkens 12 kapitel 6 §. Länsstyrelsens bedömning 
i samrådet var att förslaget tagit god hänsyn till större vattensalamander. Dispens från 
artskyddsförordningen behövs inte eftersom den kontinuerliga ekologiska funktionen av större 
vattensalamanderns livsmiljö bör kunna bibehållas. 

Åtgärdsförslag för större vattensalamander har föreslagits enligt följande prioritering: 

1. Grodstaket 
2. Öka mängden död ved i området 
3. Återintroducera bete i hela den före detta naturbetesmarken 
4. Skapa nya övervintringsplatser 
5. Skapa fler lekbiotoper (dammar) 
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Åtgärdsförslag för större vattensalamander i samband med planläggning. 

Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2013 med utformandet av ett planprogram som godkändes av 
Kommunfullmäktige 17 december 2014, § 171. Planarbetet handläggs enligt plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900, enligt lydelse före den 2 januari 2015). Handläggning av detaljplanen sker med 
normalt planförfarande. Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga omfattar en av programmets 
tre deletapper. Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd 31 maj 2016 – 31 juli 2016. Under 
samrådet ingick två av programmets tre etapper i planområdet. Ett område sydost om nuvarande 
planområde föreslogs som drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Efter samrådet har området för 
drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang uteslutits ur planområdet då det för närvarande saknas 
finansiering för den infart med cirkulationsplats som krävs. Detaljplanen har därmed fått namnet 
Klövberga etapp 1. Drivmedelsområdet benämns Klövberga etapp 2. 
 

 
Det aktuella skedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna från samrådsskedet har sammanfattats i en 
samrådsredogörelse. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där yttranden som 
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framförts under granskningen redovisas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det 
skickas ut på granskning igen. 

Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS)   april 2016 
Samrådstid     maj-juli 2016 
Beslut om granskning (SBU)  halvår 2021 
Granskningstid    hösten 2021 
Antagande (KF)    årsskiftet 2021/2022 
 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 15 april 2015 § 47, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan 
för Klövberga (del av Bro-Önsta 2:13 m.fl.), nr 1506, genom normalt planförfarande. Området 
kallades då Kärrängen och Klöv. Namnet har sedan dess ändrats till Klövberga och ärendet har också 
fått ett nytt diarienummer eftersom kommunen bytt diarieföringssystem under hösten 2015. Tidigare 
diarienummer var 2013-000167 och nuvarande är KS 15/0683. Plannamnets fastighetsbeteckningar 
har ändrats sedan samrådet på grund av en avstyckning från den ursprungliga fastigheten Bro-Önsta 
2:10. Plannamnet har också fått tillägget etapp 1 eftersom en del av planområdet i samrådet har flyttats 
över till en egen detaljplan. 

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. Planförslagets 
genomförande innebär att jordbruksmark istället används för verksamheter och logistikområde. Enligt 
miljöbalkens hushållningsregler ska jordbruksmark inte tas i anspråk om det inte finns särskilda skäl. 
Avvägningen har gjorts i programförslag och miljökonsekvensbeskrivning att markens gynnsamma 
läge precis vid E18 och relativt nära Bro samhälle och kollektivtrafik motiverar att den utnyttjas för 
verksamheter. Marken har förslagits som utredningsområde för verksamheter i översiktsplanen och 
planförslaget följer därmed intentionerna i översiktsplanen. Något riksintresse enligt 4 kapitlet berörs 
inte. 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
I plan- och bygglagen anges bland annat att planläggning inte får medverka till att en 
miljökvalitetsnorm överträds. Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft, vatten och ekologiskt känsliga områden.  

Utomhusluft  

För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5), 
bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Halterna av 
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att 
miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen. Enligt luftvårdsförbundets normkartor 
över Upplands-Bro kommun överskrids inte heller normerna för kvävedioxid, bensen och partiklar 
inom planområdet.  

Detaljplanens genomförande medför ökad trafik i området men riskerar inte att bidra till överskridande 
av någon miljökvalitetsnorm för luft. 

Vatten 

Dagvatten från planområdet kommer att avledas via Sätrabäcken och Brobäcken till Broviken i 
Mälaren. Broviken utgör del av Mälaren-Görvälns vattenförekomst (SE659044-160864). Detta 
vattenområde är en preliminär vattenförekomst och ingår i en större vattenförekomst med samma 
namn (SE659147-160765). Görväln har enligt senaste statusklassning måttlig ekologisk status men 
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uppnår ej god kemisk status. Broviken omfattas även av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt 
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten. 

För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har bedömningar av status gjorts som om de vore 
vattenförekomster. I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden år 2018 bedömdes 
Brovikens ekologiska status som måttlig medan Sätrabäcken och Brobäcken var otillfredsställande. 
Det som påverkade statusbedömningen var höga halter av näringsämnen samt en starkt påverkad 
fysisk miljö i och kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara god. 
 

Från planområdet rinner dagvatten till Brovikens tillflöden och slutligen ut i Broviken i Mälaren. 
Beräkningar av föroreningsbelastning visar att om planen genomförs, utan att föreslagna åtgärder för 
dagvattenhantering vidtas, kan en betydande ökning av föroreningsbelastningen förväntas. 
Beräkningarna visar att också att föreslagna åtgärder för dagvattenhantering ger en avsevärd effekt. 
Med föreslagen dagvattenhantering beräknas föroreningshalterna i dagvattnet att minska för samtliga 
ämnen jämfört med nuläget. Eftersom dagvattenflödet från området ökar efter exploatering beräknas 
dock mängden föroreningar som årligen belastar recipienten att öka något för fyra ämnen (zink, 
kadmium, nickel och kvicksilver) medan belastningen av övriga ämnen minskar jämfört med nuläget. 
Med föreslagna åtgärder beräknas t.ex. belastningen av näringsämnen från planområdet att minska 
vilket förbättrar förutsättningar för Natura 2000-området Broviken och tillflöden då identifierade hot 
kan minskas. Genomförande av åtgärderna för rening av dagvattnet är därför centrala för att minska 
risken för negativ påverkan på recipienterna nedströms planområdet.  

Den ekologiska statusbedömningen som innebär att god status inte uppnås baseras på förekomsten av 
koppar. Planförslaget och föreslagen dagvattenhantering innebär att belastningen av koppar kommer 
minska. 
 
De kvalitetsfaktorer i den kemiska statusbedömningen av vattenförekomsten Mälaren-Görväln som 
skulle kunna påverkas av exploateringen är prioriterade ämnen (såsom tungmetaller). Bly, kadmium 
och kvicksilver tillhör de ämnen som i dagsläget inte uppnår god kemisk status. Belastningen av bly 
beräknas minska något medan kadmium och kvicksilver tillhör dem som förväntas öka något. 
Beräkningarna tar dock inte hänsyn till att det kommer att vara långa sträckor med stora svackdiken 
inom planområdet. I dessa kommer det att ske en betydande avdunstning och infiltration. 
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Erfarenhetsmässigt så kommer sannolikt upp till 20 % av årsnederbörden att avdunsta och infiltreras 
vilket innebär att föroreningsmängderna som lämnar området kommer att kunna vara i 
storleksordningen 20 % lägre jämfört med beräknat. Innan dagvattnet från planområdet når 
vattenförekomsten kommer det även att rinna cirka 4 km via Brovikens tillflöden där sedimentation 
och fastläggning sker, varför föroreningsmängderna förväntas reduceras ytterligare innan de når 
Mälaren. 

Sammantaget bedöms planförslaget med föreslagen dagvattenhantering inte påverka möjligheten att 
uppnå miljökvalitetsnormerna. 
 

Ekologiskt känsliga områden 

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. 

I Upplands-Bros vattenplan ges förslag till att alla i kommunen förekommande sjöar och vattendrag 
samt naturliga strandsträckor med grundområden ner till sex meter ska omfattas av ESKO. Detta till 
följd av att kommunen har tillgång till begränsad omfattning av naturliga vattenmiljöer och att de 
senare skapar goda förutsättningar för hög biologisk mångfald och reproduktions- och uppväxtmiljöer 
för fisk. Brobäcken förslås som ESKO med motiveringen att vattendraget har god ekologisk funktion 
och viktiga ekologiska samband. Sätrabäcken föreslås som ESKO med motiveringen att vattendraget 
har god ekologisk funktion, ekologiska samband samt är övergödningspåverkad och därmed känslig 
för ytterligare belastning. 
 

Behovsbedömning 
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en kommun 
som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan medföra 
betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning. 

I samband med att planprogrammet för Kärrängen och Klöv togs fram gjorde Upplands-Bro kommun 
bedömningen att kommande exploatering sammantaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Ställningstagandet grundade sig framför allt på att markanvändningen i ett större oexploaterat område 
med natur- och jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. I området finns bland annat natur och 
kulturvärden som behöver beaktas. Recipient för dagvattnet från området är Broviken, Mälaren, som 
utgör Natura 2000-område. Områdets placering gör att det utgör del av porten till Bro från E18 vilket 
gör att påverkan på landskapsbilden är en viktig faktor att belysa.  

I enlighet med 6 kap miljöbalken valde Upplands-Bro kommun att ta fram en fullständig MKB för 
programmet tidigt i planprocessen för att belysa miljökonsekvenser för området ur ett 
helhetsperspektiv. Aktuell detaljplan omfattar större delen av programområdet och bedömningen av 
betydande miljöpåverkan gäller således även för detaljplanen. En fördjupad MKB tillhörande 
detaljplanen har därför tagits fram. Den fördjupade MKB:n beskriver miljökonsekvenserna av 
detaljplaneförslaget och innehåller mer detaljerade beskrivningar i förhållande till den övergripande 
MKB:n. 
 

.  
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Plandata 
Läge och areal 
Planområdet som omfattar cirka 64 hektar och ligger i utkanten av tätorten Bro, väster om trafikplats 
Bro och väg 840 samt söder om E18. Planen avgränsas i norr av E18 och i öster av väg 840. I söder 
gränsar området mot en Hästsportanläggning och i väster mot naturområde. 

Översikt E18 genom kommunen och aktuellt planområde för Klövberga etapp 1 
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Markägoförhållande 

Detaljplanen omfattar i huvudsak av fastigheten Bro-Önsta 2:13, som ägs av Fastighets AB 
Kärrholmen, samt del av fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:5, som ägs av Upplands-Bro kommun. 

 
Ingående fastigheter. 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse 
Väg E18 är av riksintresse och utmed vägen finns ett vägreservat för framtida utbyggnad. 

Broviken i Mälaren är via Sätrabäcken och Brobäcken mottagare av dagvatten från planområdet. 
Broviken utgör Natura 2000-område och är även av riksintresse. 

 

Översiktsplan 
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) karakteriserat både som verksamhetsområde 
och utredningsområde. Fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:5 är utpekad som verksamhetsområde 
innanför tätortsavgränsningen. Eftersom området utgör entré till Bro anger översiktsplanen att 
gestaltningsfrågor särskilt ska belysas i detaljplanen. Bro-Önsta 2:13 är i översiktsplanen utpekat som 
utredningsområde för verksamheter utanför tätortsavgränsningen. Fördjupad översiktsplan för 
landsbygden, FÖP 2016, antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2017. I FÖP för Landsbygden (FÖP 
2016) har tätortsavgränsningen reviderats jämfört med i den kommunövergripande översiktsplanen 
vilket gör att hela planområdet numera ligger inom tätortsavgränsningen för Bro. 

ÖP 2010 pekar på att de största utvecklingsområdena för verksamheter som kräver tillgång till tunga 
transporter eller kan vara störande för omgivningen bör lokaliseras i anslutning till Högbytorp. 
Samtidigt sägs att ny bebyggelse på högvärdig jordbruksmark bör undvikas så långt det är möjligt, 
speciellt där ekologisk odling sker. Detaljplanen tar högvärdig jordbruksmark i anspråk, vilket 
översiktsplanen inte rekommenderar. Området har ett logistiskt gynnsamt läge nära E18 och 
kollektivtrafik varför det föreslås för verksamheter trots jordbruksmarkens höga klassning. 
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Översiktsplanen föreslår ett nytt regionalt cykelstråk från Bro norrut mot Sigtuna. Stråket pekas också 
ut i FÖP för Landsbygden som ett gång- och cykelstråk mellan Håbo-Tibble Kyrkby och Bro. 

Möjligheten till samutnyttjande av eventuellt industrispår till Högbytorp nämns också i ÖP 2010. I 
detta planförslag utgår industrispår. Det ställningstagandet baseras på ett principbeslut som togs i 
samband med detaljplaneringen av angränsande planer för Hästsportanläggning och Högbytorps 
kraftvärmeverk. En ny trafikplats på E18 vid Kockbacka öppnades 2018. Det kan förbättra 
trafiksituationen för parallellvägnätet till E18 och bidra till den regionala utvecklingen. 

Planförslaget inte innehåller inte det markreservat för industrispår som finns i översiktsplan, ÖP 2010. 
Översiktsplanen aktualitetsförklarades av kommunfullmäktige den 21 mars 2018 § 42. Markreservatet 
för industrispår har utgått i andra detaljplaner intill planområdet och är därför inte längre möjligt att 
genomföra. Vid aktualiseringen konstaterades att det inte längre är aktuellt med ett industrispår till 
Högbytorp. Att industrispåret inte finns med i detaljplanen bedöms därför inte som någon avvikelse 
från översiktsplanen. 

Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen. 

 

Detaljplaneprogram 
Till grund för förslaget finns detaljplaneprogram som godkändes av kommunfullmäktige i december 
2014.  Detaljplaneprogrammet föreslår att detaljplaneringen av området ska ske i tre etapper. Det 
aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 omfattar en av programmets tre etapper. I samrådet 
ingick etapp 2, som omfattade drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Den delen är inte med i 
granskningsförslaget utan kommer handläggas som en egen detaljplan. Detaljplaneläggningen föreslås 
ske enligt planprogrammets beslutade mål och riktlinjer. 

Avvikelser från detaljplaneprogrammet 

I programförslaget nämndes ett truckcenter och en eventuell ny direkt avfart från E18 i 
programområdets nordöstra del. Både truckcentret och avfarten har utgått i planförslaget. Närmare 
studier av höjdnivåer och utformning av tomter och infrastruktur har gjort att gatunät, 
dagvattenlösningar och bebyggelsestruktur har justerats. Den rundslinga som föreslogs mellan etapp 1 
och 2 har därmed utgått. Gatunät och bebyggelsestruktur har också justerats utifrån närmare kunskap 
om utbredning av fornlämningar och behov av respektavstånd samt utifrån skyddsavstånd till 
transportleder för farligt gods och kommande planläggning för en drivmedelstation. I programförslaget 
planerades att det kommande mellankommunala gång- och cykelstråket skulle följa brynzonen i 
bakkant av industrimarken, men gång- och cykelstråket har istället placerats intill huvudgatan i 
området vilket blir en tryggare sträckning. Det regionala/mellankommunala gång- och cykelstråket 
föreslås placeras utmed väg 840 och vidare norrut längs väg 267. 
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Etappindelning enligt detaljplaneprogrammet. Den här detaljplanen består av etapp 1 och 2. 

 

Detaljplaner och förordnanden 
Gällande detaljplaner inom området 

Vägområdet för väg 840 är detaljplanelagt sedan tidigare. Detaljplanen 0501 gäller från Klövtorps-
vägen och norrut till Trafikplats Bro. En liten bit av stadsplan 7124 berörs på sträckan från 
Klövtorpsvägen och söderut. Genomförandetiden har gått ut för båda detaljplanerna. De delar av 
detaljplanerna som ingår i planområdet ersätts av detaljplanen för Klövberga etapp 1.  

Angränsande detaljplaner  

I planområdets direkta närhet finns fyra detaljplaner och en kommande ändring av detaljplan som 
påverkar planeringsförutsättningarna. Söder om programområdet i anslutning till Önsta gård finns 
detaljplan 1201 för Hästsportanläggning. I planen tillåts anläggningar för hästsport med tillhörande 
evenemang och övrig verksamhet för hästsport. Planområdet inrymmer tävlings- och träningsbanor för 
hästsport med byggnader som läktare, restauranger, stall och maskinhallar. Detaljplanen är i huvudsak 
utbyggd även om ytterligare byggrätt återstår. 

Norr om planområdet i direkt anslutning till E18 och Högbytorp avfallsdeponi finns detaljplan 1101 
för E.ON:s kraftvärmeverk och biogasanläggning. Detaljplanen är i huvudsak utbyggd. 

Öster om väg 840 gäller detaljplan 0501 som innehåller småindustri handel och kontor. Planen är bara 
delvis utbyggd. Beslut har tagits om ändring av detaljplan 0501 för att utreda möjligheten till cirka 300 
nya bostäder på fastigheten Klöv och lilla Ullevi 1:12.  

Söder om planområdet gäller detaljplan 7124 som innehåller industri. Planen är i princip genomförd. 
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Översikt planförslag illustrationsplan och omgivande planer. 
 

Regionala planer – RUFS 

RUFS 2050 antogs av landstingsfullmäktige den 12 juni 2018. RUFS 2050 Pekar ut Klövberga som 
potentiellt område för terminal. Potentiella områden är ett uttryck för att behovet finns, men läget är 
inte fastställt. Några punkter som anges är att hålla strategiskt belägna områden i regionens yttre delar 
tillgängliga för storskaliga anläggningar för varuhantering med verksamhetsanknuten service och 
tjänster och att etablera och säkerställ områden för omlastning för varuhantering i logistiskt goda lägen 
i de stora transportstråken. Bro/Kungsängen anges som logistikcentrum för omlastning i perifera 
lägen. RUFS 2050 anger att exploatering av jordbruksmark ska undvikas i möjligaste mån då all 
jordbruksmark är värd att bruka i ett långsiktigt perspektiv. I Stockholms län gäller det särskilt klass 3-
5. Jordbruksmarken i Klövberga har klass fem. I regionalt prioriterade lägen bör bebyggelse 
prioriteras, en konsekvensanalys ska då genomföras. 

 
Om jordbruksmark ändå övervägs för exploatering ska det ske i regionalt prioriterade bebyggelselägen 
eller för att främja ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på något annat sätt. Hänsyn 
bör då tas till markens produktionsvärde, samt dess natur-, kultur- och rekreationsvärden. 
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Förutsättningar 
Befintliga byggnader och markanvändning 
Planområdet består i dag av jordbruksmark, hagmark, ängsmark och skog. Det finns inga tydliga stråk 
där människor rör sig i området. Åkerlandskapet är öppet och ligger i en dalgång som omges av 
barrskogsklädda höjder. Åkermarken är inte tillgänglig för rekreation. Jordbruksmarken i området har 
tidigare varit utarrenderad och använts i huvudsak för spannmålsodling. 

I områdets sydvästra delar finns rester av ett äldre kulturlandskap med betad hagmark och berg i 
dagen. Området är sparsamt bebyggt. Inom programområdet, men utanför aktuellt detaljplanområde, 
finns tre torp som ligger belägna på olika sidor om en större barrskogsbeklädd höjd i programområdets 
centrala delar. Torpen tillhörde ursprungligen Önsta gård, men är i dag utarrenderade eller står tomma. 
Torpmiljön Fäboda närmast E18 är förfallet. I gränserna mot ängsmarken finns hagar där hästar betar. 

 
Dagens markanvändning. 

 
Natur och kultur 
Landskapets förutsättningar 

Landskapet i området är tydligt präglat av sprickdalslandskapets uppbrutna och kuperade terräng med 
uppodlade dalgångsstråk. Dalgångarna har ursprungligen varit sjöbottnar. Mellan två barrskogs-
beklädda höjder finns näringsrik lera vilket har gett en odlingsbar dal och betesmarker med lång hävd.  

I mitten av området öppnar sig ett tydligt landskapsrum som är cirka 200 meter brett och sträcker sig 
cirka 1000 meter i nord-sydlig riktning.  

Närmast Trafikplats Bro i områdets nordöstra del är nivåskillnaderna som störst med en tydlig höjd 
som möter öppen åkermark. Nivåskillnaden i området varierar mellan +24 och +45 meter. 
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I områdets östra del finns en skogbeklädd höjd med branta sidor som möter trafikplatsen Bro i sydöst. 
Höjden är synlig på långt håll från E18 och bildar en tydlig rumslig inramning av trafikplatsen 
samtidigt som den visuellt skärmar av E18 från den lägre belägna åkermarken väster om höjden.  

 

Naturmiljö 

För planområdet utfördes en naturvärdesinventering av Ekologigruppen i november 2013. Inom 
planområdet återfanns naturvärden av regionalt, kommunalt och lokalt värde. 

Området beskrivs som ett heterogent och mosaikartat jordbrukslandskap med många små och stora 
åkerholmar. Förekommande naturtyper inom området är naturgräsmark, åker, tallskog, aspskog, 
ädellövskog, granskog och blandskog. En del av området betas idag av häst, men historiskt har den 
betade ytan varit betydligt större och en slåtter- och betesgynnad flora återfinns på flera ställen.  

Klövberga ingår i ett spridningssamband för ädellövskog, barrskog och odlingslandskapets arter. Stora 
delar av områdets skogsbeklädda höjder är präglade av skogsbruk. Inom området förekommer också 
biotopskyddade miljöer som åkerholmar, odlingsrösen och småvatten.  

Under 2014 inventerades dammen inom ängs- och hagmarken i programområdets västra del av 
Ekologigruppen. Den fridlysta arten Större vattensalamander hittades då. Den får inte fångas, dödas 
eller störas. Djurens fortplantningsområden eller viloplatser får inte heller skadas eller förstöras.  

Lämpliga övervintringsområden och spridningsvägar för den större vattensalamandern har också 
inventerats inom planområdet. Planprocessen innefattar därför också ett samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken för vattensalamandern. 

Landskapsanalys 
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Naturvärdesinventering för planområdet (även etapp 2 och 3 är med på bilden). område 1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 23, 27 och 28 
ligger inom planområdet (Ekologigruppen, 2013) 

 

Geologi och geotekniska förhållanden 
Markförhållanden och topografi 

Klövberga består av tre topografiskt väl definierade områden. Centralt ligger ett nord-sydligt åker- och 
hagmarksområde. Åkermarken domineras av en glacial varvig lera som centralt har en största 
mäktighet kring 8-10 m. Leran underlagras av glaciala finsediment av silt och sand och därunder av 
sandig morän. Inom åkermarkens högre delar, i norr och i väster och inom hagmarken, förekommer 
postglaciala svallade finsediment av sand, silt och ler, antingen direkt på moränen eller utsvallade över 
leran.  

Åker- och hagmarken inramas i både öst och väst av skogbeklädda höjdområden. Skogsområdenas 
övre delar domineras av områden där bergöverytan ligger i dagen eller nära markytan. Där 
underliggande berg är täckt består markytan av mossa, förna eller annan organisk jord. Den 
dominerande jordarten i skogsområdenas nedre delar är en sandig morän. Även här är moränen täckta 
av ett tunt lager organisk jord. Topografin och de geotekniska förhållandena inom programområdet 
innebär att risken för spontana ras och skred idag är obefintlig. 
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Snedbild från sydöst över planområdet för Klövberga etapp 1 och nedan sektion A-a

 
 

Jordbruksmark 

Åkermarken är cirka 34 hektar stor. Kommunen tog under hösten 2014 fram en GIS-analys som visar 
andelen jordbruksmark inom detaljplaneprogramområdet jämfört med Upplands-Bros totala areal 
åkermark. GIS-underlaget baseras på Länsstyrelsens åkermarksgradering från 1976 men ytorna 
uppdaterades med de nya exploateringar som tillkommit sedan klassningen gjordes. Åkermarken inom 
området utgör cirka 0,5 % av åkermarken i kommunen och cirka 1,4 % av den mark som är “klass 
fem”. Skalan är tiogradig för hela Sverige. Klass fem är dock högsta möjliga klass i Stockholms län. 

Yt- och grundvattenförhållanden 

Åker- och hagmarken avvattnas av ett stort antal diken. Dikena ansluter till ett system med 
åkerdräneringsrör som via en samlingsledning centralt i åkermarken avrinner till Sätrabäcken, belägen 
öster om väg 840. Avrinning från Högbytorps planerade kraftvärmeverk sker inte inom planområdet 
utan längre norrut.  

I området med lera samt i anslutande lågt liggande moränområden förekommer ett sammanhängande 
grundvattenmagasin från den norra till den södra delen av planområdet. I lerområdet är magasinet 
slutet. I de svallade finsedimenten och moränjorden övergår magasinet till ett öppet 
grundvattenmagasin. Magasinets trycknivå ligger i den norra delen tidvis över dagens marknivå, så 
kallat artesiskt grundvatten. Den artesiska trycknivån förkommer även utmed stora delar av den västra 
planområdesgränsen. 
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Markföroreningar 

Programområdet består enbart av naturmark, skogsmark eller uppodlad åkermark, områden där 
markytan aldrig fyllts ut eller där det sannolikt aldrig bedrivits verksamhet som kunnat föranleda 
markföroreningar. 

Rekreation och friluftsliv 
Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga tydliga stråk 
för att människor ska kunna röra sig i området. Naturområdet är svårtillgängligt och används inte i 
någon större utsträckning för rekreation. Området är i delar starkt bullerstört på grund av vägtrafiken 
på E18. 
 

Fornlämningar 
Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område rikt på fornlämningar och som är av lokalt 
intresse för kulturmiljö-vården. De är framförallt koncentrerade kring ängs- och hagmarken i områdets 
södra del. En fördjupad arkeologisk utredning etapp två slutfördes i september 2014. 

Den hänsynskarta som togs fram i programskedet med nya och gamla fornlämningar markerade.  

Kontakter med Länsstyrelsen har skett löpande under arbetet med planförslaget för att säkerställa 
lämpliga säkerhetsavstånd även till de nya fastställda fornlämningarna. Områden med konstaterade 
fornlämningar undantas helt från exploatering. Kvarters- och gatumarken har anpassats för att bevara 
den kulturhistoriska miljön med fornlämningar som en sammanhängande del. 

Skyddsavstånd till fornlämningar har samråtts med Länsstyrelsen under arbetets gång men det kan 
krävas ytterligare samråd och eventuellt arkeologiska åtgärder, som till exempel schaktövervakning, 
när planen ska genomföras. 

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. 
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Karta över planförslaget och skyddsavstånd till fornlämningar som samråtts med Länsstyrelsen. 

 
Förslag bebyggelseområden 

 
Illustrationsplan för Klövberga etapp 1 med möjlig bebyggelse inritad. 
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Övergripande disposition 
Klövberga utgörs, som beskrivits tidigare, av ett storskaligt landskap präglat av spricklandskapets 
kuperade terräng. Ambitionen vid utformningen av verksamhetsområdet har varit att bejaka denna 
struktur. Planförslaget utgår därför från befintliga riktningar i landskapet och den topografiska 
karaktären. Exploateringen sker i första hand på det stora centralt belägna åkerrummet. Huvudgatan i 
området, en enkelsidig allé med sidoförlagda gräsbevuxna svackdiken och gång- och cykelstråk, ligger 
som en grön båge centralt i denna exploatering. Omgärdande skogbeklädda sidor och hagmarkspartier 
har i huvudsak sparats som naturmark. Det samma gäller några större åkerholmar i det centrala 
åkerrummet. Ett antal mindre lokalgator är kopplade till huvudgatan.  

Utbyggnaden på den skogbeklädda höjden i områdets östra del sker på höjdens högplatå. De 
skogbeklädda slänterna bevaras för att minska påverkan på landskapsbilden. Bebyggelsen ligger längs 
en lokalgata som ansluter till huvudgatan i både norr och söder. I den norra delen av huvudgatan ligger 
en korsning där den enkelsidig allégatan även fortsätter mot nordväst för en framtida etapp 3 enligt 
planprogrammet. I anslutning till trafikplats Bro planeras för en framtida etapp 2 enligt 
planprogrammet, område för trafikantservice (drivmedelsstation och snabbmat) väl synligt. 

Planområdet får på detta sätt en tydlig struktur och enkel orienterbarhet trots sin storskalighet. 
Området kommer att vara synligt/annonserat från E 18 och väg 840. Genom bevarande av landskaps-
strukturen och naturelement kommer det inte att upplevas som ett brutalt inslag. 

 

Ny bebyggelse och markanvändning 
Syftet är att utveckla Klövberga till ett varierat verksamhetsområde strategiskt placerat intill E18 och 
Bro trafikplats. Inom planområdet ges utrymme för industri, lager/logistik, fordonsdepå, hantverk, 
sällanvaruhandel, med mera. Delen närmast väg 840 utvecklas för småindustri, sällanvaruhandel och 
ytintensiv handel samt mindre verksamhetstomter för till exempel hantverkare. I dessa delar och på 
höjdpartiet i områdets östra del medges något lägre bebyggelsehöjder då områdena är mer känsliga ur 
landskapsbildhänseende. I de inre och nordöstra delarna är tanken att området kan innehålla mer 
storskalig logistik- och lagerverksamhet. I planområdets sydöstra del finns utrymme för en större 
byggnad som kan inrymma konferenslokaler, hotell och andra verksamheter. 

Avsikten är att tillhandahålla tomter och byggrätter som svarar mot olika intressenters behov vad 
gäller tomtstorlek, byggnadsvolym och närhet till andra verksamheter. Samtliga ska kunna inrymmas 
under begreppet industri eller handel och användningsbestämmelsen är genomgående JH (industri och 
sällanköpshandel). Undantag utgör hotell- och konferensanläggningen samt några mindre 
teknikbyggnader.
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Fotomontage över företagsparken med möjliga byggnadsvolymer. Bilden överst från samrådet och bilden under aktuellt 
förslag. Vy från söder med E18 till höger i bilden. 

En precisering av bestämmelsen H görs för att beskriva att det är sällanvaruhandel som avses för 
området. Avsikten är därmed att handel med dagligvaror, såsom livsmedel, inte medges. Vad gäller 
sällanköpsutbudet är konkurrensen mycket hård från omkringliggande kommuner. I en framtagen 
handelsutredning bedömer man dock att det finns ett visst utrymme för att skapa ett bredare utbud 
inom kommunens gränser och därmed förbättra handelsindex även för sällanköpsvaror. 
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Hotell- och konferensanläggningen inryms en hög byggnad, totalhöjd 84 meter över nollplanet 
placerad på höjdpartiet i sydost. Byggnaden ska utgöra en accent och annonsera området visuellt mot 
E18. Övriga volymer anpassas för att följa det befintliga landskapet och minimera ingrepp i 
landskapets form och topografi. Användningen för området är C, centrum, vilket innefattar även andra 
användningsmöjligheter än hotell och konferens. 
 

Vy mot planområdet från E18, Trafikplats Bro med områdets östra höjdrygg i fonden. Fotomontage med högre hotellbyggnad placerad på 
krönet av höjden samt Eons planerade kraftvärmeverk till höger i bild. Byggnader nedanför hotellet ligger i etapp 2 och ligger utanför 
planområdet. 

 
Gestaltning 
Ett gestaltningsprogram för områdets övergripande utformning av både allmän platsmark och 
kvartersmark har arbetats fram tillsammans med planförslaget. Det utgör ett underlag inför kommande 
bygglovsskede, byggande och förvaltande av området. Avsikten med dokumentet är att fastlägga en 
ambitionsnivå för områdets gestaltning av utemiljö och byggnader och att säkerställa anpassning till 
landskapet i fråga om färg, material, volymer och höjder.  

Naturmark 

Planutformningen har tagit hänsyn till höga natur- och kulturvärden, rekreativa naturstråk och det 
traditionella landskapet. Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga riktningarna i 
landskapet och har anpassats efter topografin. Runt om och delvis inom verksamhetsområdet behålls 
naturmarken.  

Illustration av planförslaget och identifierade naturvärden. 
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En skötselplan för både natur- och rekreationsvärden har tagits fram för området. Målet är att bevara 
och stärka naturvärdena och utveckla rekreationsvärden efter exploateringen. Skötselplanen beskriver 
målbilden för varje skötselområde samt vilka engångsåtgärder och löpande skötsel som behövs för att 
uppnå målbilden. Bland åtgärderna finns bete, gallring, ökad mängd död ved, stängsel samt skapande 
av gångvägar. 

Exploateringen sker i första hand på tidigare åkermark. Omgivande hagmarker och skogbeklädda 
slänter sparas till största delen. Sammanhängande gröna samband har eftersträvats för att undvika 
isolerade öar och behålla helheten i kulturmiljön. Gångstigar planeras för att tillgängliggöra 
naturmarken. För att förbättra förutsättningarna för artrika gräsmarker och spridningssamband föreslås 
i skötselplanen att fårbete ska återintroduceras på hagmarken i väster.  

Inom planområdet finns två åkerholmar som ska sparas. Åkerholmarna omfattas av biotopskydd.  
Ny planerad kvartersmark har placerats på ett respektavstånd för att åkerholmarna inte ska mista sin 
funktion som livsmiljöer och reträttplatser för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter.  

Mellan planområdet och den nya galoppbanan planeras i den södra delen en zon med naturlika 
planteringar som avskärmar verksamheterna från galopphästarnas träningsbana. I planteringarna 
används för området typiska brynväxter. 

        
Planutsnitt på plantering i söder, åkerholme och ängsmark                         Sektionssnitt. 
med stig i väster samt dagvattendamm.                     

 

Delar av bebyggelsen planeras på högre och mer kuperad mark. Här ska slänter och bergskärningar 
utformas med omsorg och med respekt för naturvärden och områdets övergripande gestaltning. 
Tomterna kommer i dessa delar att behöva terrasseras med bergskärningar och uppfyllnader som följd. 
I brynzonen mot höjden i de sydvästvända slänterna finns ett flertal större ädellövträd som särskilt bör 
värnas. 

 
Exempel gabionmur mot fyllnad av kvartersmark och exempel på trappad bergskärning 5:1 med variation i släntfotens 
avstånd till asfaltytan. Bergskärningar ska utföras med skonsam sprängning. 

Bebyggelsens volymer 

Klövberga kommer att innehålla verksamheter som använder byggnader med relativt enkla och 
storskaliga volymer vilket beaktas i planeringen av området. Det är viktigt att upplevelsen inte blir 
alltför enformig eller upplevs som oordnad. Byggnadshöjderna varieras inom området för att möta 
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omgivande natur och vägar i en anpassad skala. Fasader och förgårdsmark ska generellt ges en 
omsorgsfull utformning mot gaturummet utan upplevda baksidor mot gatorna. 

Omsorg bör läggas vid att fasader och huskroppar får ett enhetligt och bearbetat uttryck. 
Gestaltningsprogrammet beskriver detta mer ingående. 

Byggnadernas skala och placering ska studeras för att undvika att de upplevs för dominanta i 
landskapet. Det är viktigt att gestaltning av byggnader sker med hänsyn till intilliggande byggnader 
och ser till området som helhet. Området som helhet inriktas mot verksamheter av mindre störande 
karaktär och en generell störningsbestämmelse har också införts i planen.  

Hotellet som planeras är betydligt högre än omgivande bebyggelse som planeras och är tänkt att 
utgöra en accent och annonsera området visuellt mot omgivningen, framförallt från motorvägen. 
Totalhöjden för byggnaden är +85 meter från nollplanet vilket motsvarar en byggnad på cirka 53 
meter från gatuhöjden i området. 

För taklandskapet så finns en ambition att gestaltning av taken ska utföras så att god effekt kan uppnås 
för eventuella solpaneler. Största takvinkel som tillåts är därför 23 grader. Skuggande byggdelar ska 
undvikas på taken. Om byggdelar krävs på taken ska de placeras i norrläge så att ytan som kan 
användas för solenergi maximeras. 

Sektioner genom området 

 
Sektionssnittens placering se, föregående liten plankarta på sida. 

 

Färger och material 

Byggnaderna bör ges en ljus men varm färg som tar utgångspunkt från jordiga gula, röda och grå 
kulörer och med ljusa blå eller grå kulörer som komplement. Bebyggelsen kan utföras i flera olika 
fasadmaterial om dessa håller sig till områdets färgsättning. 
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Riktlinjer för fasadmaterial och färgsättning finns beskrivet i gestaltningsprogrammet. Likaså beskrivs 
inriktningen för skyltar, stängsel, grindar, belysningsmaster och andra tekniska anläggningar. 

 

Trafik och kommunikationer 
Fordonstrafik och gatustruktur 

Planområdet trafikförsörjs i förslaget via en ny huvudinfart från väg 840 i höjd med befintlig infart till 
Klövtorpsvägen. Denna trevägskorsning är tänkt att byggas om till en cirkulationsplats. Enligt den 
Trafikutredning som Ramböll gjort 2018 (reviderad 2021) bedöms planområdet fullt utbyggt generera 
cirka 2215 fordon per dygn (årsvardagsmedeldygn). Vid en utbyggnad av framtida detaljplaneetapp 3 
kommer trafiken att öka till cirka 3040 fordon per dygn. Med dessa trafikbelastningar i anslutning till 
cirkulationsplatsen bedöms framkomligheten som god.  

Merparten av trafiken till och från området kommer från E 18. Trafikplats Bro som ligger i direkt 
anslutning till programområdet har idag inga kapacitetsproblem. I och med att en trafikplats vid 
Kockbacka cirka 5 km öster om området har byggts så har trafikplats Bro avlastats jämfört med 
tidigare. Men med pågående utbyggnader i Bro och industriutvecklingen inom Högbytorp bedöms 
korsningarna vid trafikplatsen inte ha tillräcklig kapacitet för de prognosticerade trafikmängderna år 
2040. Det finns också trafiksäkerhetsrisker med vänstersvängar och väg 840 är bred vilket kan leda till 
att fordon kör (för) fort. För att öka kapaciteten och förbättra trafiksäkerheten föreslås att korsningarna 
vid trafikplats Bro på sikt byggs om till cirkulationsplatser. 

Väg 840 har på aktuell sträcka idag cirka 6800 fordon per dygn (ÅMD) och den skyltade hastigheten 
är 60 km/h förbi planområdet. Direkt söder om Klövberga finns en hästsportanläggning som också är 
trafikansluten via en cirkulationsplats. Idag är Trafikverket huvudman för väg 840. Kommunen för 
just nu en dialog med Trafikverket om att ta över huvudmannaskapet på del av väg 840 med hänsyn 
till tätortsutvecklingen som pågår i Bro och i samband med detta finns planer på att omgestalta vägen 
till en huvudled i tätort med en hastighet på 40 km/h, alternativt 60 km/h. 

Gatustrukturen i planområdet ges i förslaget kommunalt huvudmannaskap. Ytterligare enskilda gator 
kan tillkomma inom kvartersmark.  

Huvudgatorna i området utgår från de befintliga riktningarna i landskapet och utformas med en 7 
meter bred körbana med enkelsidig trädrad som markerar att gatan är områdets huvudgata. Gatan 
kompletteras med svackdiken som omhändertar kvartersmarkens hårdgjorda ytor och gatans 
dagvatten. Svackdikena utformas som en grön zon med fukttåliga ängsväxter. Dagvattnet är till stora 
delar dolt i underliggande vattenmagasin. 
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Typsektion genom huvudgatan 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Området ska vara möjligt att nå tryggt och enkelt både för gående och för cyklister. En 3,5 m bred 
cykelbana löper längs hela huvudgatan och är möjlig att förlänga och ansluta till 
industriverksamheterna i Högbytorp via en befintliga befintlig tunnel under E18. På detta sätt kan 
också en koppling ske till det planerade mellankommunala cykelnätet mot kommunens norra delar och 
bort mot Sigtuna Lokalgatan upp mot hotellet utformas också med gång- och cykelväg på ena sidan 
för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för de som besöker hotellet. Övriga gator i området 
utformas med en körbanebredd på 6 meter samt en gångbana på 2,5 meter avgränsad med kantsten. En 
gångförbindelse genom naturområdet redovisas för en framtida koppling till det planerade 
drivmedelsområdet från den västra delen av planområdet. 

Anslutning skapas till nyanlagda och befintliga gångstigar inom naturområdet i väster. 

Parkering, utfarter 

All parkering sker på tomtmark. Utmed huvudgatan anläggs svackdiken för dagvatten från gator och 
kvartersmark som måste överbryggas eller kulverteras för att anslutning till tomtmarken ska vara 
möjlig. Trafiken på huvudgatan ställer inte krav på återhållsamhet vad gäller antalet utfarter och en 
bestämmelse om utfartsförbud är därför inte nödvändig. Antalet tillfarter bör dock ändå, av praktiska 
och ekonomiska skäl, minimeras och bör därför studeras särskilt i samband med genomförandet. I 
övrigt anordnas tomttillfarter efter behov. 

Kollektivtrafik 

Närmaste pendeltågsstation finns i Bro, cirka 2 km från planområdet. Buss till pendeltågstationen 
utgår från Råby. Möjlighet finns att anlägga en busshållplats på väg 840, precis söder om infarten till 
området. Likaså skulle en busstur kunna gå i slinga genom området vid högtrafik och de tider som 
efterfrågan finns från resenärer till och från jobbet. Vägar dimensioneras för att möjliggöra för 
busstrafik till och från området. Plats för att anlägga busshållplats finns vid sidan av både huvudgatan 
och lokalgatan. På huvudgatan finns också en möjlighet för bussen att vända. 
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Teknisk försörjning 
Energifokus för området 

Under framtagandet av detaljplanen har förutsättningarna att installera solceller inom området 
undersökts. Utredningen visar att möjligheterna till att utnyttja solenergi är goda i planområdet. 

Om samtliga tak optimeras för solceller kan planområdet få 30 % av sitt elbehov från solcellerna. 
Uppskattning visar att solcellerna vissa dagar dessutom kan komma att producera mer el än vad 
området förbrukar och ge en överproduktion på 5-10 % på årsbasis. För att möjligheterna till 
solelproduktion ska bli de bästa bör byggnaderna utformas med platta eller låglutande tak. Därför 
finns en planbestämmelse i detaljplanen om maximal taklutning. Planområdet förväntas inrymma en 
bussdepå och logistikverksamhet. Bedömningen är att man i framtiden kommer ställa ökade krav på 
renare och tystare transportfordon i stockholmsregionens kärnområden. Det innebär inom detta 
verksamhetsområde att behov kommer finnas av att ladda elfordon som förbrukar mycket el. 
Beräkningar visar att upp till 25 % av områdets totala elförbrukning kan komma att gå till laddning av 
elfordon.  

Dagvatten 

Jordbruksmarken avvattnas idag med åkerdränering och diken som ansluter till en dagvattenledning 
under väg 840, vilken mynnar i Sätrabäcken. På största delen av planområdet består marken av 
mäktiga lerlager och med hög grundvattennivå. I vissa områden förekommer artesiskt grundvatten. 
Förutsättningarna för infiltration och perkolation av dagvatten är därmed mycket begränsade. 
Reningskraven för dagvatten är höga eftersom områdets recipienter är särskilt skyddsvärda. Broviken 
utgör Natura 2000-område och Östra Mälaren är vattenskyddsområde. 

Föreslagen dagvattenhantering samt flödes- och föroreningsberäkningar beskrivs utförligt i PM 
Dagvatten. Separering av dagvatten med olika föroreningsinnehåll är en viktig princip för föreslagen 
dagvattenhantering. Dagvattnet delas upp i takdagvatten, dagvatten från fastigheter och vägdagvatten. 

Takdagvatten anses rent och leds till öppna diken som leder vattnet runt exploateringen till en ny 
kulvert under väg 840. Trafikverket har ett befintligt vägdike längsmed väg 840 som passerar 
planområdet och som ansluter till en dagvattenledning som passerar under vägen. Dike eller ledning 
får inte belastas med dagvatten från planområdet enligt Trafikverket så att dagvatten inte blir stående 
på vägen. Enligt planbestämmelserna får obehandlad koppar eller zink inte användas som tak eller 
fasadmaterial för att metaller inte ska tillföras dagvattnet. Obehandlad koppar och zink ska även 
undvikas när det gäller stolpar, stängsel och räcken. 
 
Takdagvatten från industrifastigheterna föreslås, tillskillnad från det renare takdagvattnet, ledas i 
separat system till intilliggande öppna diken som löper genom planområdet (gäller fastigheterna längs 
med Gata 1, Gata 2 och Gata 3 västra sidan). Dessa diken leder takdagvatten och avrinnande vatten 
från omkringliggande naturmark mot ett nytt dagvattenledningssystem 
som leder vattnet under väg 840. Dikena utformas med släntlutning 1:2, en bottenbredd på 0,5 m och 
minst 1,5 m djupa. Det östra diket kan dessutom utformas så att kontakt med grundvattnet skapas. 
Därmed kan dagvatten i diket infiltrera och perkolera till grundvattnet. Detta är positivt för att 
volymen vatten som leds bort från området och hanteras nedströms minskar men också för att 
grundvattenmagasinet fylls på i området. Det västra diket ligger på mark där grundvattennivån har så 
hög trycknivå att om man gräver genom lerlagret kommer dikena att fyllas av artesiskt grundvatten. 
Det västra diket kommer därför endast att fungera fördröjande för natur- och takdagvattnet. Eftersom 
diket är tilltaget i tvärsektion och längd samt har en flack längslutning (3-5‰) kommer det trots att det 
inte medger perkolation fungera väl för magasinering och fördröjning. I de fall dikesdjupet innebär att 
artesiskt överskottsvatten från grundvattenmagasinet tränger in i diket och leds bort innebär det ingen 
skadlig inverkan på grundvattenförhållandena. Dessa diken kommer att ägas och driftas av 
kommunen. 
 
Takdagvatten från fastigheterna på den västra sidan längs med Gata 3 uppe på den 
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skogsklädda höjden i planområdets nordöstra del leds ut direkt mot skogsmarken. På den 
östra sidan leds det via dike intill bergväggen (vid bergskärning som fastighetsgräns) och 
vidare ut i naturen. 

Dagvattnet från industrifastigheternas markområden kommer att vara förorenat och leds 
till breda svackdiken som ligger utmed Gata 1 och största delen av Gata 4. Svackdikena 
utformas med flack släntlutning 1:6, 5.05 eller 3.2 m brett beroende på fastighetens 
storlek (3.2 m på Gata 4), gräsklädd med underliggande makadamfyllning och i botten en 
dräneringsledning. För att säkra upp avrinningen vid kraftigare skyfall anläggs från vissa 
punkter kupolsilar och från dessa dagvattenledningar i gatan till dagvattendamm 1. 
 
Dessa diken utgör en stor magasineringsvolym vid kraftig nederbörd. Delar av flödet som 
avrinner från fastigheterna vid ett 20-årsregn kan magasineras i diket. Det har dessutom 
en hög reningseffekt på föroreningar som tungmetaller (65-99%) och näringsämnen (58- 
77%). Rening sker genom sedimentation och växtupptag. På fastigheterna, som i många 
fall kan komma att ha verksamheter kopplade till trafik så som bussdepå eller bilservice, 
ska slam- och oljeavskiljare finnas före påkoppling till den kommunala ledningen. Snö- och 
smältvatten från sådana ytor kommer därmed också att passera slam- och oljeavskiljare. 
 
Dagvattnet från fastigheterna på höjden längsmed Gata 3 leds direkt på dagvattenledning 
och vidare till dagvattendamm 2 respektive 3 för rening. Vattnet leds efter det renats 
vidare till dagvattenledning i Gata 3 respektive Gata 1 och vidare till dagvattendamm 1. 
Mer om Damm 3 i kap. 5.4. Damm 2 placeras i en skålning i berget som idag är fylld med 
lera vilken planeras schaktas ur. Dammens botten och sidor kommer vara ojämn och 
delvis följa bergets form och lutning. Dammens totala area på vattenytan ska vara ca 400 
m2. Runt dammen kan det bli aktuellt med ett staket då slänterna är något brantare än 
normalt för att öka bottenytan. Utloppet från dammen utformas på två nivåer: ett strax 
över den permanenta nivån och ett bräddutlopp som placeras så att ett 20-årsregn kan 
fördröjas. Utloppet ska vara dämt för att fungera som oljeavskiljare. 
 
Svackdiken kompletterat med dagvattenledningar leder det förorenade dagvattnet till 
planområdets lågpunkt där en större dagvattendamm (Damm 1) föreslås för ytterligare 
rening. Denna damm utformas för att skapa goda reningsförhållanden: släntlutningar 1:3 
med en grundzon runt dammkanten där växter kan etablera sig, ett permanent djup på 
minst 1,2 m för att undvika igenväxning och en vall så att en mindre del av dammen 
skärmas av och bildar en fördamm. I denna fördamm sedimenterar det mesta materialet, 
vilket underlättar skötseln eftersom rensning av sediment framförallt görs i fördammen 
och den stora dammen kan rensas betydligt mer sällan. Dammen utformas med dämt 
utlopp som fungerar som oljeavskiljare. 
 

 
Dagvattendammar utformas för att bli en tillgång i området.  Exempel på dagvattendike.                         
Exempel på svackdike 

 
 
På grund av hög grundvattennivå i området måste bottnen på Damm 1 tätas och tyngas 
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ner för att undvika bottenupptryckning, se Utrednings PM Geoteknik. Tömning av dammen (vid 
skötsel) ska inte göras i samband med högt stående grundvattennivå på 
grund av upptryckningsrisken. Ett kontrollrör ska placeras intill dammen. 
 
Utloppet från dammen utformas på två nivåer: ett strax över den permanenta nivån och 
ett bräddutlopp. Dammens bottennivå och bräddutloppet placeras så att flödet från ett 
regn med 20 års återkomsttid kan magasineras i dammen, ovan den permanenta volymen, 
se principutformning för dammen nedan. Dammens utlopp ansluter till ny 
dagvattenledning dimension 600 mm under väg 840 och leds vidare via 
dagvattenledningen till Sätrabäcken. 

Några fastigheter (0,32 ha) i planområdets sydvästra del kan inte med självfall ledas till 
Damm 1. Fastigheten höjdsätts därför så att den lutar mot den nya cirkulationsplatsen och 
avvattnas till ett nytt svackdike som leder vattnet vidare till två mindre torrdammar 
innan det ansluter mot den nya dagvattenledningen under väg 840. Torrdammarna 
utformas med flacka slänter och en total area på bottenytan på ca 300 m2. Dammarna 
kommer periodvis ha stående vatten i botten men kommer under största delen av året 
fungera som torrdammar då mängden vatten som når dammarna kommer vara begränsad. 
Torrdammarna utförs därför med ett utlopp som ligger närmare botten, en standard för att 
inte skapa en alltför stor sänka när den står tom. Utloppet från torrdammarna utformas på 
två nivåer: ett några decimeter över botten nivån och ett bräddutlopp som placeras så att ett 20-årsregn 
kan fördröjas. Dikena och dammen gör att vattnet från även dessa fastigheter renas effektivt. 
Utöver föreslagna åtgärder på allmän mark är all fördröjning och rening som vidtas på 
fastighetsmark positiv. Detta kan åstadkommas med t.ex. nedsänkta växtbäddar som 
dagvatten från parkeringar leds till eller underjordiska magasin. 
 
Trafikdagvatten från väg är mer förorenat desto högre trafikintensitet och tung trafik som belastar 
vägen. I planområdet kommer tung trafik att trafikera och dessutom är förzinkade stolpar, 
räcken m.m. i trafikmiljön en källa till tungmetaller i dagvattnet. Målade eller plastbelagda 
ytor ska användas istället för förzinkade för att minska belastningen av tungmetaller. 

Gata 1, Gata 2 och största delen av Gata 4 utformas med ett brett svackdike till vilket både 
körbana och gång- och cykelväg avvattnas. Svackdikena utformas med flack släntlutning 
1:6, 5 m brett (3 m på Gata 4), gräsklätt med underliggande makadamfyllning och i botten 
en dräneringsledning. För att säkra upp avrinningen vid kraftigare skyfall anläggs från 
vissa punkter kupolsilar och från dessa dagvattenledningar i gatan till dagvattendamm 1. 

Dessa diken utgör en stor magasineringsvolym vid kraftig nederbörd: flödet som avrinner 
från gatorna vid ett 20-årsregn kan magasineras i diket. Det har dessutom en hög 
reningseffekt på föroreningar som tungmetaller (65-99%) och näringsämnen (58-77%). 
Rening sker genom sedimentation och växtupptag. I svackdikena bör någon form av 
haveriskydd och oljeavskiljare placeras på lämpliga platser, så att ett eventuellt läckage 
kan stoppas innan det sprids för långt med dagvattnet. Svackdikena kommer att nyttjas 
som tippningsplats för snö vid snöröjning. Det innebär att smältvattnet i huvudsak 
kommer att rinna i svackdikena och därmed renas genom infiltration. 

Dagvattenledningarna leder det förorenade dagvattnet till planområdets lågpunkt där en 
dagvattendamm föreslås (Damm 1) för ytterligare rening.  
 
De mindre gatorna, Gata 3 och en liten del av Gata 4, avvattnas via brunnar intill kantsten 
som är kopplade direkt till dagvattenledningarna i gatan. Dessa ledningar mynnar i Damm 
1 för rening. En liten del av Gata 4 och Gata 1 leds via ledningar till ett nytt svackdike och 
vidare till torrdammarna längs väg 840 innan det ansluter mot den nya 
dagvattenledningen under väg 840. 
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Utanför nordöstra hörnet av planområdet går E18 förbi där tusentals fordon passerar varje dygn. Delar 
av det förorenade trafikdagvattnet ca 0.5 ha vägyta avrinner idag via diken in i planområdet. För att 
undvika att få in förorenat dagvatten i planområdet och kompensera för visst ökat föroreningsutsläpp 
från planområdet efter den tänkta exploateringen föreslås en dagvattendamm (Damm 3) anläggas i 
nordöstra hörnet av planområdet. Till denna damm avses också dagvatten från delar av kvartersmarken 
i norr avledas via svackdiken. 

 
Damm 3 utformas med släntlutningar 1:2, en grundzon runt dammkanten där växter kan etablera sig, 
ett permanent djup på minst 1,2 m för att undvika igenväxning och en vall så att en mindre del av 
dammen skärmas av och bildar en fördamm. Dammens totala area på vattenytan ska vara ca 400 m2. 
Runt dammen kan det bli aktuellt med ett staket då slänterna är något brantare än normalt för att öka 
bottenytan. Utloppet från dammen utformas på två nivåer: ett strax över den permanenta nivån och ett 
bräddutlopp som placeras så att ett 20-årsregn kan fördröjas. Utloppet ska vara dämt för att fungera 
som oljeavskiljare. Vattnet leds efter det renats till dagvattenledning i Gata 1 och vidare till Damm 1. 
 
Trafikverket har ett vägdike längsmed väg 840 som passerar planområdet och som ansluter till en 
dagvattenledning som passerar under vägen. Dike eller ledning får inte belastas med dagvatten från 
planområdet enligt Trafikverket. På sträckan mellan den nya cirkulationsplatsen sydväst i området och 
den befintliga dagvattenledningen under väg 840 i sydöstra delen föreslås två nya torrdammar för att 
ta hand om smutsigt dagvatten från några av fastigheterna i området och samtidigt minska belastning 
på det befintliga diket. Från torrdammarna leds dagvattnet vidare till en ny dagvattenledning som 
ligger parallellt med väg 840 och det befintliga vägdiket. Ledningen föreslås anslutas till den 
kommunala dagvattenledningen söder om väg 840. Kommunen har meddelat att man kommer att 
flytta den befintliga ledningen och lägga den i u-området/prickmarken längs väg 840 och sen vidare i 
u-området/prickmarken längs Klövtorpsvägen fram till Sätrabäcken. I samband med det kommer man 
också dimensionera upp ledningen för att öka avledningskapaciteten till Sätrabäcken och minska 
risken ytterligare för stående vatten. Väster om planområdet mellan fastigheterna och naturmarken är 
det föreslaget ett djupt avskärande dike som ska avleda vatten från naturmarken och rent dagvatten 
från taken på fastigheterna. Diket kommer delvis utgöras av ett befintligt kantdike som ligger utmed 
åkermarkens kant idag och som kommer dimensioneras upp. Vattnet föreslås från det avskärande diket 
ledas till den nya dagvattenledningen som ligger parallellt med det befintliga vägdiket. På så sätt hålls 
det separerat från det smutsiga vattnet och belastar inte Trafikverkets dike. 
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Kartillustrationen visar de tre olika delavrinningsområden inom exploateringen. Delavrinningsområde A1 är markerat i rosa, 
delavrinningsområde A2 i gulgrönt och delavrinningsområde A3 i turkos.  
 
Sammanfattningsvis innebär planförslaget och de åtgärder för rening som föreslås en kraftigt minskad 
belastning av näringsämnena fosfor och kväve, vissa metaller samt suspenderat material jämfört med 
dagens markanvändning. Däremot innebär exploateringen en viss belastningsökning för fyra metaller 
Zn, Cd, Ni och Hg trots flerstegsrening av dagvattnet från planområdet och delar av E18. I och med 
föreslagna reningsåtgärder beräknas koncentrationen av alla ämnen att underskrida riktvärdena för 
dagvattenutsläpp, vilket de inte gör i nuläget. De utförda beräkningarna är teoretiska och tar inte 
hänsyn till att de långa sträckor med stora svackdiken. I dessa kommer det att ske en betydande 
avdunstning. Effekten av detta är inte inräknat. Av erfarenhet så kommer sannolikt upp till 20 % av 
årsnederbörden avdunsta och infiltreras. Det finns inga teoretiska beräkningsmöjligheter för detta. 
Men med ett beaktande av detta och osäkerheterna som i övrigt finns i beräkningarna så är 
bedömningen att flödena som lämnar området och därmed föroreningarna kommer att vara i 
storleksordningen 20 % lägre och överskrider därmed sannolikt inte nuvarande nivåer för något ämne. 
Om man vill minska mängden vatten som avrinner från området ytterligare finns det möjlighet att från 
dagvattendamm 1 ta vatten för bevattning av naturmarken i den västra delen. 
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 Sammanställning av den totala föroreningsbelastningen från planområdet i nuläget och efter planens genomförande med 
reningsåtgärder. I beräkningen har ej inräknats effekten av infiltration och avdunstning genom den betydande mängden öppna 
svackdiken i området. Flödena som lämnar område och därmed mängden föroreningar som lämnar området kommer 
sannolikt vara upp till 20% lägre. 
 
Under byggnationen förekommer mycket suspenderat material och föroreningar i dagvattnet. 
Sprängning genererar kvävehaltigt vatten, byggtrafik kan orsaka oljespill och berg-, schaktarbeten och 
masshantering suspenderat material. För att inte riskera att recipienterna påverkas negativt är 
dagvattenhanteringen, framförallt genom sedimentering, viktig att ta hänsyn till vid byggstart. 
Föreslagna dagvattendammar och system för att leda läns- och dagvatten till dammarna ska därför 
anläggas tidigt i byggskedet. Mobila reningsverk kan komma att användas vid behov. 
Länshållningsvatten från sprängning som innehåller högre halter av kväve kan komma att avledas till 
spillvattennätet efter godkännande av kommunens miljöavdelning. Området är idag utanför 
kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket innebär att det är kommunens miljöavdelning 
som har hand om frågor gällande länshållningsvatten. Målet är att dagvatten som lämnar planområdet 
under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet. 

 

Vatten och avlopp 

Planområdet försörjs med vatten från Norrvattens huvudvattenledning som ligger längs med väg 840:s 
sydöstra sida En avsättning finns vid ny cirkulationsplats som utgör infarten till Klövberga etapp 1 och 
3. Befintlig vattenledning över planområdet som tidigare försörjde Högbytorp med vatten kommer att 
behållas för att skapa redundans på systemet. 

Inom planområdet förläggs vattenledningar i alla gator. Ett högt hotell planeras eventuellt på områdets 
högpunkt. Denna byggnad kommer troligen att behöva ha intern tryckstegring inom fastigheten. 

Spillvatten förläggs med självfallsledningar i hela området, lutning minst 5 ‰. Anslutning görs till den 
nya spillvattenledning som är förlagd längs med väg 840:s sydöstra sida. Det är en norrgående 
självfallsledning som rinner till en pumpstation vid trafikplats Bro och där trycks tillbaka mot Bro 
tätort. Från planområdet föreslås två anslutningar. Eventuell bil- och busstvätt som etableras i området 
bör ha recirkulerande vatten för att minimera dimensionen på spillvattenledningar i gatan. 
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Exempel på gatusektion ur PM Gata, VA och övriga ledningar. 
 

Brandvattenförsörjningen kommer antingen att ske med ett konventionellt system enligt svenskt 
vattens rekommendationer alternativt kommer brandförsvaret att utnyttja en tapp-post i närheten av 
planområdet för brandvattenförsörjning Om direktsprinklersystem ska försörjas från den enda 
vattenledning som planeras i gatorna krävs möjligen ökade dimensioner jämfört med nu redovisade 
alternativt att reservoarer byggs i de fastigheter där detta är aktuellt.  

Värme 

Uppvärmning är tänkt att ske med fjärrvärme och med luftvärmeväxlare. Energieffektiva lösningar ska 
beaktas för att begränsa klimatpåverkan. 

EON har förlagt en transitledning för fjärrvärme genom planområdet. Det handlar om två parallella 
ledningar med dimension 800 mm. Dessa ledningar är förlagda så djupt att VA-serviser kan passera 
ovan dem. 

Försörjning av planområdet med fjärrvärme görs via mindre matarledningar i gatorna. 

El, tele, bredband 

El, tele och optoledningar föreslås i huvudgatan. För att slippa korsa körbanan vid varje fastighet har 
ett parallellt paket med el (lågspänning), tele och opto föreslagits även på andra sidan gatan.  

Område för fyra transformatorstationer för el har reserverats inom planområdet. 

Avfall 

Utrymme för avfallshantering och källsortering ska finnas inom respektive fastighet. Avfallsutrymmet 
ska dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer 
inom planområdet. Upplands-Bro kommun har ett system för insamling av matavfall. 
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Störningar och risker 
Buller och vibrationer 

Förväntade bullrande moment i ett verksamhetsområde av denna typ är transporter med tunga fordon, 
lastning och lossning samt stationära bullerkällor som till exempel takfläktar. Ett PM med utredning 
av omgivningsbuller har tagits fram som underlag. Det utgår från att verksamheter som planeras i 
området är bussdepå, lastbilsservice, industri, lager, hotellverksamhet och upplag samt till mindre del 
handel. 

Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom området visar att riktvärden underskrids för alla 
närliggande fritidshus- och bostadsområden. På angränsande fastighet i öster kan nya bostäder komma 
att byggas. Möjligheten att uppföra dem kommer inte att påverkas av verksamhetsområdet. Att 
ljudmiljön vid kringliggande bostäder blir god säkerställs genom att verksamheterna som etablerar sig 
i området ska uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för verksamhetsbuller. 

 
Bullerkarta för planförslaget år 2040. Kartan visar buller från trafik genererad av planförslaget samt den prognostiserade 
ökningen på befintliga vägar, ekvivalent ljudnivå för dygn dBA. 

Verksamhetsområdet bedöms inte ge bullerstörningar till hästsportanläggningen inom Bro-Önsta 2:11. 
Ljudnivån från verksamhetsområdet ligger enligt utredningen betydligt under den ljudnivå som tillåts i 
stallar. Planförslaget har också en skyddszon av naturmark mellan de två områdena. I ett parti längst i 
söder är marken mer flack och avståndet mellan verksamheter och Hästsportanläggning är kortare. Där 
planeras åtgärder genom växtlighet. Dessa framgår av illustrationsplan och gestaltningsprogram. En 
generell skyddsbestämmelse gäller för hela planområdet. 
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Bullerkarta för planförslaget år 2040. Kartan till visar buller till följd av verksamheter, ekvivalent nivå nattetid i dBA.  

För hotell regleras enbart ljudnivån inomhus. Det innebär att ljudkraven klaras genom att fasad och 
fönster ges tillräckligt god ljudisolering. Beräkning av bullernivåer visar att ljudnivån vid fasad uppgår 
som mest till 66 dBA. 

 
Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid möjlig hotellbyggnad, sedd från E18. 
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Trafikleder med farligt gods 

E18 utgör primär transportled för farligt gods. Väg 840 utgör sekundär transportväg för farligt gods. I 
sammanhanget bör nämnas att kommunen beslutat om att väg 840 inte längre ska vara transportled för 
farligt gods men att begäran om ändring ännu inte har hanterats av länsstyrelsen. En riskbedömning 
för området har tagits fram av Structor 2018 (reviderad 2021). Riskbedömningen visar att risknivåerna 
är förhöjda utmed E18 och väg 840. Planen innehåller därför ett bebyggelsefritt område 50 meter 
frånvägkant för E18 samt 35 meter från väg 840. Ventilationen och friskluftsintag utformas så att 
spridning av gaser, från olyckor på E18 respektive väg 840, inuti lokalerna försvåras i de byggnader 
som är placerade närmast dessa vägar. 

Ytterligare riskminimering kan ske genom att placera känsligare verksamheter bakom mindre känslig 
verksamhet. Finns önskemål att etablera bebyggelse inom ovan rekommenderade skyddsavstånd kan 
det bli aktuellt med andra typer av byggnadstekniska åtgärder såsom att utforma byggnader med 
obrännbart fasadmaterial.  
 

Industriella riskkällor  

Eftersom det inte är känt vilka verksamheter som kommer att etablera sig inom området är det svårt att 
bedöma risken från industriella riskkällor. Olika typer av verksamheter innebär olika riskavstånd 
beroende på vilken typ av farliga ämnen samt volymer som hanteras. Baserat på osäkerheter kopplat 
till vilka verksamheter som kommer att etableras i planområdet kan behov av fortsatt riskbedömningar 
och hantering finnas i efterföljande bygglovsarbete. Detta omfattar till exempel olycksrisker inom 
planområdet, räddningstjänstens insatsmöjligheter samt olycksrisker kopplat till byggskedet. 

Skyddsavstånd innehålls till Högbytorps avfallsanläggning samt till kraftvärmeverk och 
biogasanläggning på norra sidan av E18.  

Ljus 

Strålkastare och belysningsanläggningar från verksamhetsområdet kan bli störande för omgivande 
trafik och verksamheter om inte utformningen sker på ett genomtänkt sätt. Planens bestämmelser 
anger att byggnader, anläggningar och skyltar ska ges sådan utformning och placering att ljus från 
verksamheter inte verkar störande från omgivningen. Exempelvis ska skyltar inte vara bildväxlande. 
Principer för belysning/ljus finns därför i gestaltningsprogrammet. Samråd ska ske med Trafikverket i 
bygglovhanteringen om man bedömer att ljus kan påverka omgivande trafikleder. 

Lukt och allergener 

De verksamheter som planeras inom detaljplaneområdet ska vara av icke störande karaktär vilket gör 
att lukt som är störande för omgivningen inte ska uppstå. 

Planområdet gränsar till den hästsportanläggningen som bland annat ska hysa stallplatser och 
betesmarker för cirka 450 hästar och träningsbanor. Mellan hästsportanläggningen och planområdet 
bevaras en ridå av skog, ängs- och hagmarker.  

Det har konstaterats att höga koncentrationer av hästallergen kan uppmätas i och mycket nära stall och 
hagar men att halterna snabbt avtar med avståndet från hästarna. Förhöjda värden kan uppmätas i 
närområdet, men efter 50-100 m från källan är halterna mycket låga eller under detektionsgränsen. I 
öppna landskap, och i vindriktningen, kan dock fortsatt och succesivt avklingande nivåer av allergen 
uppmätas på längre avstånd från hästgårdar. Ridån med skog, ängs- och hagmarker mellan 
programområdet och hästsportanläggningen bedöms utgöra ett tillräckligt skydd mot spridning av 
hästallergen. 

Radon 

Det finns inga utpekade områden med hög radonrisk inom kommunen. Utifrån de geologiska 
förhållandena bedöms marken vara så kallad låg- eller normalradonmark. Därför bör 
grundkonstruktioner för byggnader där personer stadigvarande vistas ha en radonskyddande 
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grundkonstruktion. Årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas får inte överskrida 
200 becquerel per kubikmeter (Boverkets författningssamling BFS 2011:6). 

Förorenad mark 

Planområdet består enbart av naturmark, skogsmark eller uppodlad åkermark - områden där markytan 
aldrig fyllts ut, eller där det sannolikt aldrig bedrivits verksamhet som kunnat föranleda 
markföroreningar. 

Översvämning 

En skyfallskartering har utförts av Norconsult 2018. Resultatet av utredningen visar att 
översvämningar som uppstår under E18 på väg 269 blir mindre vid en utbyggd detaljplan jämfört med 
situationen vid ett 100-årsregn i nuläget. I de båda scenarierna ansamlas vatten till ett djup över 0,5 m 
vilket innebär att motorfordon troligen inte kan passera under E18 vid skyfall. Vid vägen söder om 
Klövberga svämmas diket över och i sceneriet för befintlig markanvändning breder vatten ut sig på ca 
halva vägbanan till ett djup av 0,1 - 0,3 m. Vid scenariot för framtida markanvändning är utbredningen 
mindre och täcker ca halva södergående körfältet. 
 
Delar av gatorna inom planområdet översvämmas till ett djup av 0,1-0,3 m, vilket kan ge besvärande 
framkomlighet. Detta bedöms som acceptabelt då området inte kommer att rymma några 
samhällsviktiga funktioner 

 
Konsekvenser av planens genomförande  
Miljökonsekvenser 
Planförslaget medför att markanvändningen ändras i ett större oexploaterat område med natur- och 
jordbruksmark till verksamhetsområde. I området finns bland annat natur- och kulturvärden som 
påverkas av exploateringen. Recipient för dagvattnet från området är Broviken, Mälaren, som utgör 
Natura 2000-område. Området ligger placerat som en entré till tätorten Bro från E18, vilket gör att 
påverkan på landskapsbilden är en viktig faktor att belysa. Dessa faktorer har gjort att kommunen 
redan i tidigt skede valde att ta fram en övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande 
planprogrammet och i senare skede en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning tillhörande 
detaljplaneförslaget. Nedan sammanfattas konsekvenserna som sammanställts i 
miljökonsekvensbeskrivningarna. 

Beräknat vattendjup vid 100-årsregn och befintlig markanvändning Beräknat vattendjup vid 100-årsregn och fullt utbyggd detaljplan 
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Landskapsbild 
Planområdet är till stora delar öppet och synligt från väg 840, även delvis synligt från E18. Mark med 
natur- och kulturvärden kommer att tas i anspråk och förändra landskapets karaktär. Den nya 
bebyggelsen medför att samhället Upplands Bro förtätas och att orten blir påtaglig redan vid avfarten 
från E18 direkt efter Bro trafikplats. Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga 
riktningarna i landskapet och har anpassats efter topografin. Exploateringen följer i huvudsak det stora 
landskapsrummet mellan de skogsklädda höjderna i området och sker i första hand på tidigare 
åkermark medan omgivande hagmarker och skogbeklädda slänter till största delen sparas.  

Kulturmiljö 

Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för 
kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar. Planförslaget har anpassats för att bevara så 
mycket som möjligt av den kulturhistoriska miljön i området, men exploateringen kommer att göra 
stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet. Områden med konstaterade fornlämningar har undantagits 
från exploateringen. 

Naturmiljö 

Planförslaget är anpassat för att bevara merparten av områdets utpekade regionala naturvärden. 
Sammanhängande gröna samband har eftersträvats för att undvika isolerade öar i området. 
Planförslaget innebär dock att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av framför allt av 
kommunalt eller lokalt värde kommer att ske. I en damm inom planområdet har större 
vattensalamander påträffats och det finns även lämpliga övervintringsplatser inom programområdet. 
Planförslaget är anpassat för att lämna dessa områden oexploaterade och för att säkerställa 
spridningsvägen mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde. 

Vattenmiljö 

Dagvattenflödena ökar med exploateringen och dagvattnet kommer även att ha en annan 
sammansättning än vid nuvarande markanvändning. Från planområdet rinner dagvatten till Brovikens 
tillflöden och slutligen ut i Broviken i Mälaren. Beräkningar av föroreningsbelastning visar att om 
planen genomförs, utan att föreslagna åtgärder för dagvattenhantering vidtas, kan en betydande ökning 
av föroreningsbelastningen förväntas. Beräkningarna visar att också att föreslagna åtgärder för 
dagvattenhantering ger en avsevärd effekt. Med föreslagen dagvattenhantering beräknas förorenings-
halterna i dagvattnet att minska för samtliga ämnen jämfört med nuläget. Eftersom dagvattenflödet 
från området ökar efter exploatering beräknas dock mängden föroreningar som årligen belastar 
recipienten att öka något för fyra ämnen (zink, kadmium, nickel och kvicksilver) medan belastningen 
av övriga ämnen minskar jämfört med nuläget. Med föreslagna åtgärder beräknas t ex belastningen av 
näringsämnen från planområdet att minska vilket förbättrar förutsättningar för Natura 2000-området 
Broviken och tillflöden då identifierade hot kan minskas. Genomförande av åtgärderna för rening av 
dagvattnet är därför centrala för att minska risken för negativ påverkan på recipienterna nedströms 
planområdet. 
 

Broviken utgör också del av vattenförekomst Mälaren – Görväln. Görväln har enligt senaste 
statusklassning måttlig ekologisk status men uppnår ej god kemisk status, framför allt med avseende 
på vissa tungmetaller. Sammantaget bedöms planförslaget och föreslagen dagvattenhantering inte 
påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller 
påverka dricksvattentäkten Mälaren negativt. 

 

Rekreation och tillgänglighet 

Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga tydliga stråk 
för att människor ska kunna röra sig i området. Planförslaget ökar tillgängligheten till området vilket 
ökar möjligheten att nyttja det för rekreation men samtidigt kan upplevelsevärden i form av orördhet 
minska. 
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Planerat gång- och cykelstråk genom planområdet kommer att bli en del i ett kommunalt gång- och 
cykelstråk mot verksamhetsområdet Högbytorp i norr och även kunna ansluta till ett framtida gång- och 
cykelstråk längs väg 269 mot Håbo-Tibble.  

 

Risk och säkerhet 

Planområdet gränsar till E18 som är primär transportled för farligt gods och väg 840 som är sekundär 
transportled för farligt gods. I sammanhanget bör nämnas att kommunen beslutat om att väg 840 inte 
längre ska vara transportled för farligt gods men att begäran om ändring ännu inte har hanterats av 
länsstyrelsen. Planförslaget är dock anpassat så att rekommenderade skyddsavstånd och bebyggelsefria 
områden till transportlederna med farligt gods innehålls. Skyddsavstånd innehålls även till Högbytorps 
avfallsanläggning samt till kraftvärmeverk och biogasanläggning på norra sidan av E18. 

 

Översvämningsrisker 

För att säkerställa att exploateringen av planområdet inte ökar risken för översvämning av väg 840 och 
nedströms liggande bebyggelse (söder om vägen) vid extrema nederbördstillfällen har en 
skyfallskartering tagits fram. Karteringen, som har utförts utifrån ett 100-årsregn för nuläget och för 
planerad markanvändning, visar att översvämningsriskerna utanför planområdet minskar efter 
exploateringen. Det beror framförallt på de dagvattendammar och svackdiken som föreslagits i 
planområdet. Inom planområdet kan det vid 100-årsregnet delvis komma att stå vatten upp på 
lokalgatorna intill de föreslagna svackdikena. Det kan påverka framkomligheten i området tillfälligt. I 
en lågpunkt kan en liten ansamling av vatten ske varför den ytan inte bör bebyggas. Ytan planeras istället 
att nyttjas i dagvattenhanteringen för placering av en torrdamm. 

Utöver föreslagna åtgärder på allmän mark är all fördröjning och rening som vidtas på fastighetsmark 
positiv. Detta kan åstadkommas med t.ex. nedsänkta växtbäddar som dagvatten från parkeringar leds till 
eller underjordiska magasin. Kombinerade dagvattenåtgärder behöver vidtas för att säkerställa att 
planförslaget kompenserar för all den hårdgjorda ytan som tillkommer. 

 

Buller 

Då planområdet exploateras kommer mer trafik att genereras till och från området och även inom 
området (cirka 2800 fordonsrörelser/dygn). Även verksamheterna inom området kommer generera 
buller. Det är idag en hög bullernivå längs med vägarna E18 och väg 840. Trafiken som genereras av 
verksamhetsområdet beräknas ha liten inverkan på trafikbullret i området. I dag är det inte känt vilka 
verksamheter som kommer att etablera sig. I planförslaget finns dock en generell bestämmelse om att 
”Byggnader ska ges en sådan utformning och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte 
verkar störande för omgivningen”. Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom området visar att 
riktvärden innehålls för alla närliggande fritids- och bostadsområden. Det säkerställer tillsammans 
med det faktum att verksamheterna som etablerar sig i området ska uppfylla Naturvårdsverkets 
riktvärden för industribuller att ljudnivån inte blir för hög vid angränsande bostäder. 

Verksamhetsområdet bedöms inte heller ge bullerstörningar till Bro Parks hästsportanläggning söder 
om planområdet. 

Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex. 
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. I höjdområdet i den östra delen av 
planområdet kommer bergborrning, sprängning samt krossning av bergmassor att behöva genomföras. 
Utredning av ljudnivåer orsakade av byggbuller från anläggningsskedet omfattande buller från 
krossverksamhet och bergborrning visar att riktvärdet för byggbuller innehålls dagtid under vardagar 
vid bostäder. Riktvärdena kvälls- och nattetid, vardagar samt helgdagar, innehålls ej för alla fritids-och 
permanentbostäder i området. För att kunna uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden så behövs 
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verksamheten begränsas till dagtid och vardagar. Övrig tid behöver verksamheterna även skärmas av 
med t.ex. materialupplag. 

 

Klimat och energi 

Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att den alstrar trafik. 
Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar transportsträckan och därmed utsläpp 
av växthusgaser. Planförslaget innebär också att fler människor behöver ta sig till och från området. 
Det är viktigt att området förses med kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser på ett sätt som 
främjar användande för att möjliggöra för yrkesverksamma och besökande att ta sig till och från 
området på andra sätt än med bil.  

Parallellt med framtagandet av detaljplanen har även förutsättningarna att installera solceller inom 
området undersökts, för att studera hur planområdet kan maximera eventuell förnybar energi för att 
reducera områdets framtida koldioxidutsläpp. Utredningen visar att möjligheterna till nyttjande av 
solenergi är goda i planområdet. Om samtliga tak optimeras för solceller kan planområdet få 30 % av 
sitt elbehov från solcellerna. 

 

Möjlighet till hållbar utveckling 
Planförslagets möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling har belysts med hjälp av en 
värderos för att visualisera hur planförslaget förhåller sig till nollalternativet utifrån miljömässig, 
social, ekonomisk och rumslig hållbarhet. Motsvarande analys av planprogrammet gjordes i samband 
med ”Övergripande miljökonsekvensbeskrivning - Planprogram Kärrängen Klöv, Upplands-Bro 
kommun”. 
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Värderos som visualiserar hur planförslaget i blått förhåller sig till nollalternativet i rött vid en bedömning av miljömässig, 
social, ekonomisk och rumslig hållbarhet.  

Trygghet

Ekonomisk
generering och

materiella tillgångar

Samhällsekonomi,
långsiktig investering

Tillgängliga gång- &
cykelvägar samt

kollektivtrafik

Hälsa & säkerhetVattenmiljö

Klimat

Grönstruktur
& naturvärden

Grönstruktur,
kulturmiljö

& rekreation

Nollalternativ Planförslaget utan solceller
Planförslaget med solceller
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Etappindelning 

Utbyggnaden av allmänna anläggningar inom planområdet kräver teknisk samordning med övrig 
bebyggelse och kommer att genomföras etappvis.  

Följande etapper är prioriterade att färdigställa innan arbeten på kvartersmark startar i syfte att 
säkerställa tillgänglighet och säkerhet under den planerade utbyggnaden av kvartersmark: 

Etapp 0: Etableringsskedet. Anläggande av tillfällig väganslutning, etablering inkl vatten och 
                          avloppsanslutning till denna samt anläggandet av dagvatten 

 Etapp 1: Cirkulationsplats och huvudinfart samt utbyggnad av gator och VA inom det södra 
                           delen av planområdet 

 Etapp 2: Utbyggnad av gator och VA längs huvudgatan. 

Etapp 3: Utbyggnad av gator och VA på höjdryggen i den östra delen av planområdet. 

En mer detaljerad beskrivning av etapperna finns i PM gata, va och övriga ledningar tillhörande 
planförslaget. 

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Allmän plats HUVUDGATA och LOKALGATA 

Exploatören, Fastighets AB Klövberga, ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för 
vatten- och avlopp, belysning samt gator inom de områden som utgörs av allmän platsmark med 
ändamål HUVUDGATA och LOKALGATA inom planområdet. Exploatören utför anläggningarna 
och lämnar över dessa till kommunen enligt vad som närmare regleras i exploateringsavtalet. 
Kommunen är huvudman för dessa områden och sköter driften av de allmänna anläggningarna efter att 
dessa blivit överlämnade till kommunen. 

Allmän plats VÄG 

Kommunen ansvarar för genomförandet av cirkulationsplats inom området utlagt i detaljplanen som 
allmän plats VÄG. För dessa kostnader svarar exploatören och kommunen gemensamt enligt den 
fördelning som specificeras i exploateringsavtalet. Trafikverket är huvudman för väg 840. 
Genomförandet görs med stöd av avtal mellan Kommunen och Trafikverket. 

Allmän plats NATUR 

Exploatören ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för dagvatten inom de områden som 
utgörs av allmän platsmark med ändamål NATUR inom planområdet. Upplands-Bro kommun är 
huvudman för områden utlagda som allmän plats NATUR och övertar driften av dessa anläggningar 
när de överlämnats till kommunen.  

Kvartersmark för enskilt bebyggande (bestämmelser JH, C och GH1) 

Exploatören eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av 
detaljplanen inom områden som är utlagda som kvartersmark. Ansvaret omfattar kostnader såväl som 
ansvar för det fysiska genomförandet. Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av enskilda gator 
och andra anläggningar inom kvartersmark som kan vara behövliga för den planerade bebyggelsen. 

Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (Bestämmelse E) 

Ledningshavaren (E-on) ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen 
utlagda med bestämmelsen E. 
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Överlämning av allmänna anläggningar 

Allmänna anläggningar inom planområdet som exploatören ansvarar för att bygga ut överlämnas till 
Kommunen genom fastighetsreglering för att bilda en planenlig fastighetsindelning. Detta kan komma 
att ske etappvis eller i ett moment efter vad som närmare beskrivs i exploateringsavtal.  

Avtal 

Förberedande avtal 

Kommunen och Fastighets AB Väderholmen tecknade ett samarbetsavtal som reglerade kostnads- och 
ansvarsförhållandena för arbetet med planprogrammet som godkändes 2014.  För att reglera det 
fortsatta arbetet med detaljplanen för Klövberga upprättades ett ramavtal mellan kommunen och 
Fastighets AB Väderholmen. 

Under planarbetet har Fastighets AB Väderholmen dotterbolag Fastighets AB Kärrholmen köpt den 
del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5 som ingår i planområdet av kommunen. 
Med anledning av marköverlåtelsen upprättade kommunen och Fastighets AB Kärrholmen ett 
planavtal. Genom planavtalet tog Fastighets AB Kärrholmen på sig alla fortsatta kostnader för arbetet 
med detaljplanen. 

Exploateringsavtal 

Senast i samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan 
kommunen och Fastighets AB Kärrholmen. Avtalet reglerar följande:  

• Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen  
• Villkor för projektering, utbyggnad och överlämning av de allmänna anläggningarna inom 

planområdet  
• Villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden. 

Konsekvenser av planens genomförande med stöd av exploateringsavtalet väntas bli att exploatören 
åläggs vidta samt finansiera huvuddelen av de allmänna anläggningarna inom planområdet. Vidare 
väntas genomförande med stöd av exploateringsavtalet medföra att Bro-Önsta 2:13 
(exploateringsfastigheten) avstår areal till Klöv och Lilla Ullevi 1:5 (Upplands-Bro kommuns gatu- 
och parkmarksfastighet i området) utan ersättning. Den areal som avstås kommer utgöras av allmänna 
platser. 

Bevakningsavtal 

Senast i samband med detaljplanens antagande ska ett avtal mellan Upplands-Bro kommun och 
Trafikverket upprättas. Avtalet reglerar ansvar och kostnader för utformning och genomförande av de 
planerade åtgärderna på väg 840. Kontakt med trafikverket i denna fråga är upprättad.  

Avtal om ledningsrätt 

Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt. 
Befintlig ledningsrätt 0139-96/5.1 kan komma att upphävas eller omprövas i samband med 
genomförandet av detaljplanen. Vissa frågor berörande ledningsrätters nybildande och omprövning 
kan lösas med överenskommelser. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter: 

 Bro-Önsta 2:13 ägs av Fastighets AB Kärrholmen 

 Del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5 ägs av Upplands-Bro kommun 

 

Fastighetsbildning  
Generellt 

Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av gemensamhets-
anläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för detaljplanens 
genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter ansökan. För 
förrättningen betalar sökanden förrättningskostnader efter Lantmäteriets beslut. I fall där förrättningen 
berör flera fastigheter och ingen överenskommelse om förrättningskostnaderna träffats kan dessa 
andra fastigheters ägare än sökanden åläggas att betala efter vad som är skäligt. I förrättningar där 
ersättningsfrågor mellan sakägare aktualiseras och där parterna inte är överens om ersättningsbeloppet 
äger Lantmäteriet normalt rätt att besluta om ersättning vilket då blir bindande. Beslutade 
ersättningsbelopp utgör därefter en fordran på den ersättningsskyldiges fastighet ingående i 
förrättningen och har bästa rätt under ett års tid från då ersättningsbeslutet vunnit laga kraft.  

För att fastighetsindelningen skall komma i överensstämmelse med planförslagets bestämmelser om 
markanvändning behöver ett antal fastighetsbildningsåtgärder genomföras.  

Allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats HUVUDGATA, LOKALGATA samt NATUR och 
fastighetsbildning behöver ske för att kommunen ska få åtkomst till dessa områden. Genom 
fastighetsreglering avses allmän platsmark från exploateringsfastigheten Bro-Önsta 2:13, som ägs av 
exploatören, överföras till fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:5, som ägs av kommunen. Avsikten är 
att fastighetsbildningen avseende allmän plats ska göras med stöd av överenskommelse om 
fastighetsreglering mellan kommunen och fastighetsägaren. Överenskommelsen kommer att regleras 
genom exploateringsavtalet. Kommunen ansvarar för att inlämna ansökan till Lantmäteriet. 
Exploatören biträder ansökan. Kommunen bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för att 
säkra åtkomsten till allmän platsmark för gata och natur. 

Kvartersmark (bestämmelse E) 

Inom områden utlagda med bestämmelsen E i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på 
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning 
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen. För ansökan om fastighetsbildning 
ansvarar exploatören och för ansökan om bildande av ledningsrätt ansvarar ledningshavaren. Den som 
inlämnat ansökan till Lantmäteriet svarar för förrättningskostnaderna om inget annat bestäms eller 
överenskommes inom förrättningen.    

Kvartersmark (bestämmelser JH, C och GH1) 

Exploatören eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av 
detaljplanen inom kvartersmark för enskilt bebyggande. Ansvaret omfattar det praktiska 
genomförandet såväl som ansvar för de kostnader genomförandet ger upphov till. Med stöd av 
planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Exploatören eller den 
som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansöker om fastighetsbildning och svarar för 
förrättningskostnader. För uppgifter om Lantmäteriets kostnader hänvisas till Lantmäteriet. 
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U-områden, servitut och ledningsrätter 

Detaljplanen föreslår ett u-område över kvartersmark för ledningar för allmännyttiga ändamål. 

I planområdet finns ett antal befintliga servitut och andra rättigheter. Dessa påverkas av detaljplanens 
genomförande. Eftersom kommunen kommer att vara huvudman för gatunätet och VA-nätet i 
planområdet bör befintliga servitut ombildas så att de bara gäller fram till planområdets gräns, 
alternativt upphävas.  

Inom planområdet bör alla servitut upphävas. 
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Fastighetskonsekvenser 
Fastighetsbildning har skett inom planområdet för att bilda en fastighet från vilken plangenomförande 
fastighetsbildning senare kan genomföras. 

 

Fastigheter inom 
planområdet 

Fastighetsreglering Konsekvenser av planens 
genomförande 

Bro-Önsta 2:13 Områden utlagda som allmän 
plats överförs genom 
fastighetsreglering från Bro-
Önsta 2:13 till Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5. 

Ca 24 ha överlåts till kommunen som 
naturmark  

Ca 3,7 ha överlåts till kommunen som 
gatumark 

Ca 20 ha blir kvar i 
exploateringsfastigheten 

Klöv och Lilla Ullevi 1:11 Fastigheten påverkas inte av 
fastighetsreglering. 

 

Rättigheter inom 
planområdet 

Förmåns- och lastförhållanden Konsekvenser av planens 
genomförande 

Ledningsrätt  

0139-16/28.1 

E.on Värme Sverige AB  Ledningsrätten belägen i allmän plats 
gata. Rättigheten behöver inte ändras 
eller upphävas men samordning krävs 
vid genomförande.  

Ledningsrätt  

0139-96/5.1 

Graningeverkens AB Ledningsrätten hindrar i nuvarande läge 
planens genomförande. Rättigheten kan 
upphävas eller omprövas i nytt läge. 
Exploatören svarar för kostnader 
förknippade med detta.  

Fastigheter utanför 
planområdet 

 
 

Bro-Önsta 2:10 
Bro-Önsta 2:11 
Klöv Och Lilla Ullevi 1:7 
Klöv Och Lilla Ullevi 1:9 
Klöv Och Lilla Ullevi 1:10-1:13 
Klöv Och Lilla Ullevi 1:28 

 Detaljplanen bedöms ej ha någon 
negativ påverkan på fastigheterna. Se 
planens tillhörande utredningar. 

 

Tekniska frågor 
Teknisk försörjning och anläggningar 
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. 

Planen medger utrymme för fyra transformatorstationer, för vilka markområden är reserverade på 
plankartan. Transformatorstationer anläggs invid huvudgata eller lokalgata så att åtkomst till dem 
säkerställs via allmän platsmark. Markåtkomst för elnätstationer kan lösas med fastighetsbildning, 
bildande av ledningsrätt eller avtalsnyttjanderätt. Hur detta genomförs avgörs av ledningsägaren 
tillsammans med Exploatören. Transformatorstationer ägs normalt av ledningsägaren.  

Exploatör bekostar eventuell flytt samt framdragandet av kompletterande VA-ledningar inom 
planområdet. VA-ledningar inom kvartersmark förläggs bäst i vägkroppar. Exploatör bekostar 
eventuell flytt samt framdragande av andra kompletterande ledningar till planområdet, liksom 
utbyggnaden inom fastighet. 
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Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark, där så krävs. Exploatör 
ansvarar för att ev. brandposter tillkommer för nybyggnader enligt Svenskt Vattens publikation P83. 

Området kommer att försörjas med fjärrvärme som förläggs i gatumark. Energieffektiva lösningar ska 
beaktas för att begränsa klimatpåverkan. 
 

Tekniska utredningar 
Exploatören bekostar nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering. Inför 
bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar och 
radonundersökning utförs. En dagvattenutredning har genomförts. Denna ger förslag till hantering av 
dagvatten från exploateringen inom planområdet. Dagvattnet föreslås fördröjas och renas inom 
planområdet. 
 

Höjdsättning 
Detaljplanen innehåller höjdsättning av gatunätet. Förutom gatuhöjder innehåller detaljplanen även 
höjdsättning av delar av kvartersmarken samt av omgivande diken. Anledningen är att säkra 
dagvattenavrinningen inom området och detta redovisas närmare i PM dagvatten och PM gata, va och 
övriga ledningar. I samband med utbyggnad av gatorna och diken måste samråd kring höjdsättning ske 
med kommunen samt med fastighetsägare. 

 
Grundläggning 
Grundläggning av byggnader 

I områden med morän eller berg kan normala byggnader och andra konstruktioner grundläggas direkt 
på terrasserad markyta utan förstärkningsåtgärder. Bottenplattor kan utföras som platta på mark. 

Inom områdena med lera och svallade sediment bedöms grundläggning med pålar vara nödvändigt för 
byggnader med två- eller fler våningsplan. Envåningsbyggnader (lätta byggnader) bör i stor 
utsträckning kunna grundläggas på befintlig jord eller uppfyllning. Bottenplattan skall normalt utföras 
fribärande vid pålade byggnader.  

Källare eller andra byggnadsdelar under grundvattennivån skall utfördas med vattentäta 
konstruktioner. 

Grundläggning av hårdgjorda ytor 

I områden med morän eller berg kan gator, vägar och andra hårdgjorda ytor med normal överbyggande 
utföras utan förstärkningsåtgärder, med beaktande av terrassens tjälfarlighet. 

Inom lerområdet bedöms att uppfyllnader lika med eller mindre än 1 meter kan utföras utan 
markförstärkning eller lättfyllnad om dessa ytor utförs och höjdsätts så att de tål mindre 
marksättningar utan att funktionen försämras. Inom dessa områden bör endast lätta byggnader, 
grundlagda utan pålar uppföras. 

För uppfyllnader större än 1 meter i områden där lermäktigheten överstiger cirka 5 meter bör 
markförstärkning ske med till exempel kalkcementpelare vid stora ytor, eller lättfyllnad vid lokala 
uppfyllnader, för att undvika besvärande eller skadliga marksättningar. Om fyllnadsmassor finns att 
tillgå i förtid kan dessa områden i stället förbelastas vilket tillsammans med vertikaldränering innebär 
att större delen av sättningar uppkommer innan områdena terrasseras och bebyggs. 
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Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks av exploatör hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Inför 
bygglovskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs.  

 
Lantmäteriförrättning 
Exploatören ansöker och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder inom det som i detaljplanen 
utgör kvartersmark.  

Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av allmän plats enligt vad som anges i avsnittet 
”Fastighetsbildning” ovan. Markområdena utgörande allmän plats överförs utan ersättning från 
exploateringsfastigheten Bro-Önsta 2:13 till Klöv och Lilla Ullevi 1:5. Ansökan inlämnas då allmänna 
anläggningar färdigställts till den nivå som specificeras i exploateringsavtalet. Upplands-Bro kommun 
svarar för förrättningskostnaderna i denna del.  

 
Plankostnader och plangenomförande 
Fastighets AB Kärrholmen ansvarar för samtliga planläggnings- och exploateringskostnader, samt 
bekostar nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering. Eventuell flytt av ledningar 
bekostas av företaget och görs i samråd med ledningsägare. Fastighetsägare bekostar 
anläggningsavgifter för vatten och avlopp, el, värme samt tele/opto. Principerna kommer att regleras i 
exploateringsavtal mellan fastighetsägare och kommunen. 

Åtgärder utanför planområdet  
Avledning av dagvatten från planområdet har i tidigare planförslag gjorts med befintlig 
dagvattenledning belägen på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12. Dagvattenledningen är mycket 
gammal och sannolikt tillkommen i samband med bildande av dikningsföretag som sedermera blivit 
upphävt. Ledningens dimension är för liten för de flöden som beräknas. Förutsättningar att bilda 
ledningsrätt i samma läge saknas och därtill avser fastighetsägaren till nyss nämnda fastighet 
genomföra den detaljplan som gäller för fastigheten.  

För att på ett bestående sätt ordna avledning av dagvatten planeras därför en ny dagvattenledning 
förläggas på fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:12 i fastighetsgräns mot allmän plats där planmässiga 
förutsättningar för bildande av ledningsrätt finns. Bildande av ledningsrätt avses göras med stöd av 
överenskommelser mellan kommunen och ägaren till Klöv och Lilla Ullevi 1:12. För genomförande 
svarar Kommunen. Genomförandet delfinansieras av exploatören efter vad som närmare framgår av 
exploateringsavtalet.     

Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. Taxan 
som påförs anslutande fastighet reduceras med 50% med anledning av att exploatören ålagts 
genomföra och bekosta VA-nätet inom planområdet. 

 

Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 
kommunen uppskattas till följande:  

• Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom 
planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar: ca 400 000 kr 

• Drift och skötsel av naturmark inkluderande dagvattendammar, årligt belopp avseende 
fullständiga anläggningar: ca 100 000 kr  

• Kapitalkostnader, årliga avskrivningar av allmänna anläggningar: ca 3 500 000 kr.  
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• Beloppen ovan är pris- och riskjusterade till en tidpunkt då kommunen bedöms ha tagit över 
samtliga allmänna anläggningar.  

 

Administrativa frågor 
Genomförandetid och utbyggnadsetapper 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planprogrammet är 
uppdelat i 3 etapper varav den första ingår i den här detaljplanen. Etapp2 är drivmedelsområdet sydöst 
om planområdet. Etapp 2 ingick i detaljplanen för Klövberga under samrådet. Etapp 3, norr om 
planområdet planeras i en framtida detaljplan.   

Annan lagstiftning och tillstånd 
Biotopskydd 

Inom planområdet förekommer till exempel odlingsrösen, åkerholmar och småvatten i 
jordbrukslandskapet som omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap § 11 miljöbalken. Dessa 
kommer att påverkas av den planens genomförande varför dispens kommer att behöva sökas från 
biotopskyddet. 

Vattenverksamhet 

Planerad dagvattenhantering medför att befintliga diken kommer att fördjupas, breddas och delvis 
läggas om. I samband med fördjupning av diken kan grundvatten komma att ledas bort. Vidare 
planeras dammar att anläggas. En del av dessa åtgärder utgör vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken och kan kräva tillstånd. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en 
viss eller vissa fastigheters räkning, är i miljöbalken (9 kap 1§ och 2§) definierat som avloppsvatten 
och utsläpp av sådant dagvatten är därmed miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till kommunen.  

Dikningsföretag 

Önsta-Ullevi dikningsföretag var beläget nedströms planområdet och var mottagare av dagvatten från 
planområdet. Dikningsföretaget som delvis låg inom planområdet (Önsta, Lång och Kärrängens 
dikningsföretag) är sedan 26 februari 2015 upphävt.  

Natura 2000 

Tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs för att bedriva verksamheter och vidta åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden som har förtecknats med stöd av 7 kap 27 § 
miljöbalken. Genomförandet av planförslaget innebär att belastningen av näringsämnen och 
suspenderat material till recipienten (Sätrabäcken, Brobäcken och i slutändan Broviken) minskar 
medan olja och metaller ökar. Halterna av samtliga föroreningar underskrider emellertid föreslagna 
riktvärden1 för dagvattenutsläpp. I den bevarandeplan som Länsstyrelsen har upprättat för Natura 
2000-området Broviken har belastningen av näringsämnen och suspenderat material identifierats som 
hot mot området. Planförslaget medför därför förbättrade förutsättningar för Natura 2000-området då 
identifierade hot kan minskas. Mot bakgrund av detta bedöms planförslaget inte på ett betydande sätt 
påverka miljön i Natura 2000-området. Om åtgärder vidtas under byggtiden (se avsnitt Dagvatten, sida 
30) behöver inte ett tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken ges till kommunen.  

Miljöfarlig verksamhet 

Planområdet inriktas på icke störande verksamheter. Vissa verksamheter som till exempel biltvättar 
kräver tillstånd. Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter får påbörjas tidigast sex veckor efter 
det att anmälan inlämnats. Även avvattning inom detaljplanelagt område är klassat som miljöfarlig 
verksamhet enligt 9 kap miljöbalken och kommer kräva att tillstånd söks. 
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Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger flera studier och PM. Ett flertal konsulter och medarbetare med 
specialistkompetenser på kommunens Tekniska avdelning, Bygglovavdelning och Miljöavdelning har 
bidragit i arbetet. 
 

Lina Wallenius, planarkitekt, Upplands-Bro kommun 

Jessica Hanna, planarkitekt, Upplands-Bro kommun 

Ulrika Gyllenberg, planarkitekt, Upplands-Bro kommun         

Samuel Eketorp, projektledare exploatering, Upplands-Bro kommun 

Sandra Henze, projektledare exploatering, Upplands-Bro kommun 

Anton Sjöblom, projektledare exploatering, Upplands-Bro kommun      

Elin Borglund, projektledare exploatering, Upplands-Bro kommun      

Maria Elfström, kommunekolog, Upplands-Bro kommun        

Henrik Kristensson, VA-chef, Upplands-Bro kommun        

Emelie Lindberg, VA-ingenjör, Upplands-Bro kommun    

Camilla Ranlund, VA-ingenjör, Upplands-Bro kommun     

Andrea Lööf, trafikplanerare, Upplands-Bro kommun 

Henrik Karlsson, trafikingenjör, Upplands-Bro kommun       

Cecilia Karlsson, miljöinspektör, Upplands-Bro kommun        

Åsa Bergström, miljöchef, Upplands-Bro kommun 

Sven-Olof Näslund, ansvarig mätenheten, Upplands-Bro kommun 

Charlotte Ahlstrand, projektsamordnare, Upplands-Bro kommun        
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 15 april 2015 § 47 tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan 
för Klövberga (Bro Önsta 2:13 m.fl.). Planområdet kallades då Kärrängen och Klöv. På grund av en 
fastighetsreglering har namnen på den största fastigheten ändrats från Bro Önsta 2:10 till 2:13.  

Planen handläggs genom normalt planförfarande enligt PBL 2010:900. Till grund för förslaget finns 
ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014. 

Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat område för verksamheter, 
logistik och handel i kombination med att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras 
och tillgängliggörs.  

Till grund för förslaget finns ett godkänt detaljplaneprogram från december 2014 och de mål och 
riktlinjer som formulerades i programmet följs. Programområdet består i dag av jordbruksmark, 
hagmark, ängsmark och några torp från 1700- och 1800-tal. Som helhet omfattar programmet cirka 
120 hektar varav 105 föreslås för planläggning. Av dessa är cirka 40 hektar kvartersmark. 
Planläggningen är uppdelad i tre etapper.  

Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 omfattar en av programmets tre etapper. I 
planförslaget ingår ca 63 hektar planlagd mark varav cirka 25,5 hektar är kvartersmark. Planområdet 
avgränsas i norr av E18 och i öster av väg 840. I söder gränsar området mot en Hästsportanläggning 
och i väster mot naturområden. Angöringen till den kvarvarande etappen från programmet kommer att 
ske i nordväst inom aktuellt planområde och därför tas viss hänsyn till kommande utbyggnad redan nu.  

Planförslaget vill tillmötesgå den efterfrågan som finns inom kommunen på verksamhetstomter och 
lämplig mark för bland annat logistikverksamhet. Enligt kommunens bedömning är det strategiskt 
lämpligt att lokalisera verksamhetsområden längs E18. Klövberga utgör en del av entrén till Bro från 
E18 och påverkan på landskapsbilden är betydelsefull ur gestaltningssynpunkt.  

Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för 
kulturmiljövården. Klövberga är rikt på fornlämningar. Den föreslagna exploateringen har anpassats 
för att bevara den kulturhistoriska miljön med fornlämningar som en sammanhängande del som även 
tillgängliggörs och blir en tillgång för området.  

Det agrara kulturlandskapet bebyggs. Den nya bebyggelsen ges en sammanhållen karaktär men skalan 
differentieras i relation till topografi och de befintliga riktningarna i det storskaliga landskapet. 
Gränszonen mellan bebyggelse och obebyggd mark utformas så att höga natur- och kulturvärden 
bevaras och i möjligaste mån också tillgängliggörs.  

Området som helhet inriktas mot verksamheter av mindre störande karaktär och en generell störnings-
bestämmelse har införts i planen.  

Vattenplaneringen är en väsentlig del i utformningen och sträng hänsyn till den känsliga recipienten 
Broviken i Mälaren är en förutsättning för exploateringen. Därför ligger flera detaljerade utredningar 
för hur gatu- och marknivåer och dagvattenhantering ska genomföras som grund till planförslaget. 

Hur samrådet bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 april 2016 § 55 att sända ut förslag till detaljplan för Klövberga, 
nr 1506, på samråd enligt reglerna för normalt förfarande. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 31 maj 2016 – 31 juli 2016 utsänt för samråd och skickades till 
berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset samt på 
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kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/klovberga). Samrådet annonserades i Upplands-Bro 
bladet den 4 juni och i Mitt i Järfälla den 31 maj 2017 samt Mitt i Upplands-Bro den 7 juni 2016.  

Öppet hus hölls i biblioteket i Brohuset den 7 juni klockan 17.30-19.30. Fyra personer deltog.  

Under samrådet ingick två av programmets tre etapper i planområdet. Klövberga etapp 1 med 
verksamheter samt Klövberga etapp 2 med drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. Efter samrådet 
har drivmedelsområdet tagits bort ur planområdet för att utgöra en egen plan när det planarbetet 
fortsätter.  

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 19 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
4 yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden 
som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom den 9 augusti 2016 

2 Försvarsmakten inkom den 11 juli 2016 

3 Trafikverket inkom den 14 juli 2016 

4 Lantmäteriet inkom den 14 juli 2016 

5 Luftfartsverket inkom den 28 augusti 2016 

Kommunala nämnder 
6 Bygg- och miljönämnden inkom den 26 augusti 2016 

7 Kultur- och fritidsnämnden inkom den 23 september 2016 

8 Tekniska nämnden inkom den 9 oktober 2016 

Fastighetsägare m fl 
9 E.ON Elnät inkom den 22 juni 2016 

10 E.ON Värme inkom den 7 juli 2016 

11 Skanova inkom den 21 juni 2016 

Övriga remissinstanser 

12 Järfälla kommun inkom den 7 juni 2016 

13 Stockholms Handelskammare inkom den 9 juni 2016 

14 Swedavia Airports inkom den 10 juni 2016 

15 Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen inkom den 22 juni 2016 

16 Brandkåren Attunda inkom den 5 juli 2016 

17 Svenska Kraftnät inkom den 5 juli 2016 

18 Käppalaförbundet inkom den 11 juli 2016 

19 FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen inkom den 15 juli 2016 
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Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 
m.fl.). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkter på Klövberga etapp 2 (drivmedelsstation och 
snabbmatsrestaurang) besvaras inte eftersom området inte längre ingår i planområdet. Dessa 
synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse när det förslaget skickas ut på granskning.  

Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga lydelsen av 
respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I 
omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom den 9 augusti 2016 

1.1 Det finns risk att föreslagen utformning av planen inte tillgodoser riksintressen enligt 3 och 4 
kapitlet miljöbalken, att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet miljöbalken inte följs och att en 
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors säkerhet eller till risken för översvämning. 
Synpunkterna bör dock kunna tillgodoses till granskningsskedet, så att problemet inte kvarstår 
vid ett antagande. Om synpunkterna tillgodoses bedömer Länsstyrelsen att planen inte kommer 
att tas upp för prövning enligt 11 kapitlet 10 § PBL. 

1.2 E18 utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kapitlet 8 § miljöbalken. Hänsyn behöver 
tas till avstånd till den, av Trafikverket föreslagna, eventuella framtida avfartsrampen till E18. 

1.3 I programyttrandet framförde Länsstyrelsen att även påverkan under byggskedet behöver 
behandlas gällande eventuell påverkan på Broviken. Det framgår dock inte hur eventuell 
påverkan under byggskedet kommer att beaktas. Det är viktigt att förslag på åtgärder för att 
förhindra påverkan på Natura 2000-området säkerställs. Åtgärderna bör föras in i dagvatten-
PM:et, MKB:erna och i planbeskrivningen. 
När kommunen angett hur en eventuell påverkan på Broviken kommer att beaktas under 
byggskedet och om bedömningen kvarstår att planen och dagvattenhanteringen likt nu kommer 
att förbättra förutsättningarna för Natura 2000-området krävs inget tillstånd enligt 7 kapitlet 28 
a § miljöbalken. 

1.4 Länsstyrelsen tycker att kommunen ska se om det är möjligt att minska mängderna zink som 
beräknas komma från området. Enligt gestaltningsprogrammet ska plåt användas inom området, 
vilket kan vara olämpligt om det innebär en ökning av zinkutsläpp. 

1.5 Det är viktigt att anläggande och driftsättning av dagvattendammen sker tidigt i byggskedet, så 
att merparten av dag- och länsvattnet från exploateringsområdet kan ledas dit. Det är angeläget 
att reningen av förorenat dagvatten sker enligt upprättat PM om dagvattenhantering. 

1.6 Skyddsavstånden till riskkällorna E18 och väg 840 följs. De riskreducerande åtgärderna i form 
av ventilation bortriktad från riskkällorna samt att känslig verksamhet skyddas bakom mindre 
känslig verksamhet, har inte implementerats i planförslaget. Dessa åtgärder behöver inkluderas 
för att sänka risknivån ytterligare. 

1.7 Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att en fördjupad riskanalys krävs om 
försäljning av biogas ska ske vid bensinstationen, eftersom detta kan medföra krav på större 
skyddsavstånd än vad som anges i planen. 

1.8 Dagvattenhanteringen i området är utformad för att kunna hantera flöden från ett 10-årsregn 
med klimatfaktor 1,2. Då vattnet från ett stort avrinningsområde rinner mot vägdiket vid väg 
840, föreligger översvämningsrisk och vatten kan bli stående på väg 840. Då 
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översvämningsrisken för väg 840 ökar vid ett genomförande av planerad bebyggelse anser 
Länsstyrelsen att dagvattenhanteringen inom planområdet bör dimensioneras för att klara flöden 
från kraftigare regn. Det är också viktigt att hantera översvämningsriskerna inom planområdet 
för att säkerställa plangenomförandet. 

1.9 Det kan med fördel framgå av planhandlingarna hur snö inom området kommer att hanteras 
med avseende på föroreningar. Snö kan också bli en källa till föroreningar. Smältvattnet bör 
renas innan det släpps till recipienten. 

1.10 Enligt plan- och bygglagen ska den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och 
miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Detaljplanen får heller inte vara mer detaljerad än som 
behövs med hänsyn till planens syfte Utifrån detta anser Länsstyrelsen att kommunen bör se 
över bland annat hänvisningar som görs i planbeskrivningen och föra in det som finns i andra 
tillhörande dokument som är av betydelse för planens genomförande. 

1.11 Länsstyrelsen bedömer, utifrån aktuell utformning av planförslaget, att kommunen tagit god 
hänsyn till större vattensalamander. Den kontinuerliga ekologiska funktionen av artens 
livsmiljöer bör kunna bibehållas. Dispens från artskyddsförordningen krävs därmed inte. 

1.12 I handlingarna nämns att det inom planområdet finns småvatten, diken och lövsumpskog. 
Åtgärder som till exempel grävning, utfyllnad, kulvertering eller omledning av vattendrag kan 
vara vattenverksamhet som är tillståndspliktig verksamhet. Anläggande av dagvattendammar 
kan vara vattenverksamhet om de anläggs i naturliga vattenområden t ex i befintliga 
våtmarksområden eller vattendrag. Vattenverksamhet är tillståndspliktig verksamhet. Mark- och 
miljödomstolen hanterar tillstånd. Mindre verksamheter kan anmälas till Länsstyrelsen. 

1.13 Inom Stockholms län råder markavvattningsförbud. Om alsumpskogen som nämns i 
handlingarna avvattnas för att möjliggöra exploatering krävs dispens från 
markavvattningsförbudet och tillstånd för markavvattning. Länsstyrelsen bör kontaktas för att 
hantera detta. 

1.14 Inom planområdet finns Önsta- Lång- och Kärrängens dikningsföretag 1950. Detta är upphävt. 

1.15 För markarbeten i och i anslutning till fornlämningar krävs samråd med Länsstyrelsen och 
eventuellt samråd enligt Kulturminneslagen. Tillstånd är ofta förenade med krav på 
arkeologiska åtgärder. Länsstyrelsen behöver kontaktas i god tid när arbeten i anslutning till 
fornlämningar planeras. 
Vad som anges på sidan 17 i planbeskrivningen behöver förtydligas. 

1.16 Höga byggnader och anordningar kan i vissa fall påverka flygfartens tekniska system. Vid 
planering av byggnader eller anordningar högre ön 20 meter över marknivå behöver kommunen 
i tidigt skede samråda med Luftfartsverket, och vid behov beställa flyghinderanalys. 

Kommentar 

1.1 Planen har reviderats för att kunna tillgodose riksintressen, miljökvalitetsnormer och risker 
för människors säkerhet och översvämningar.  

1.2 Planområdet har reviderats och området illustration av ramp har tagits bort. 

1.3 PM dagvatten och planbeskrivning har kompletterats beträffande åtgärder under byggskedet 
för att förhindra påverkan på Natura 2000-området Broviken. Exempel på föreslagna 
åtgärder är att dagvattendammen och system för att leda läns- och dagvatten till dammen 
anläggs tidigt i byggskedet samt att mobila reningsverk kan komma att användas vid behov. 
Dagvatten som lämnar planområdet under byggskedet får inte vara mer förorenat än i 
driftskedet. 

1.4 PM Dagvatten och planbeskrivning har kompletterats med att målade eller plastbelagda ytor 
ska användas istället för förzinkade stolpar, räcken m.m. i trafikmiljön för att minska 
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föroreningsbelastningen då det är en källa till tungmetaller i dagvattnet. Planen har 
kompletterats med en bestämmelse om förbud att använda obehandlad koppar och zink som 
utvändigt tak- eller fasadmaterial samt med en anvisning i planbeskrivningen om att 
obehandlad koppar och zink ska undvikas när det gäller stolpar, stängsel och räcken. 

1.5 Utbyggnad av dagvattendammen avses utföras etappvis efter behov och anläggas redan inför 
utbyggnaden av området. 

1.6 E 18 och väg 840 utgör transportleder för farligt gods. Planen har kompletterats med en 
bestämmelse rörande placering av friskluftsintag inom de byggnadskvarter som ligger 
närmast dessa vägar. Det är dock inte möjligt att, i detta skede, styra olika verksamheter i 
förhållande till varandra eftersom alla framtida verksamheter/intressenter ännu inte är kända. 
Denna bedömning måste göras i samband med etablering av verksamheterna. 

1.7 Området för drivmedelsstation ingår inte längre i planområdet. Ytterligare riskanalys behövs 
därför inte. 

1.8 Handlingarna har kompletterats med en dagvattenmodellering för 100-årsregn. Modellen 
visar att exploateringen inte orsakar översvämningar på väg 840. Planområdet kan hantera 
stora vattenflöden. Även om lokalgator till viss del kommer att översvämmas vid ett 100-
årsregn får det ses som acceptabelt då det inte innebär fara för människors liv eller att 
byggnader skadas. 

1.9 PM dagvatten och planbeskrivning har kompletterats med beskrivning av hur snö 
omhändertas och rening av smältvatten sker. I huvudsak kommer smältvattnet att rinna i 
svackdikena och renas på detta sätt. 

1.10 Planbeskrivningen har uppdaterats med information om andra utredningars innehåll. 

1.11 Kommunen noterar detta. 

1.12 Anläggande av nya diken, fördjupning av befintliga diken och anläggande av dagvattendamm 
görs i syfte att samlat ta hand om dagvattnet från hela eller större delen av planområdet. 
Dagvattendammen anläggs inte i naturligt vattenområde. Planerade åtgärder för 
dagvattenhanteringen bedöms därför kunna hanteras via anmälan till kommunen enligt 9 kap 
6§. När det gäller grundvattenbortledning råder det tidvis artesiska förhållanden vid planerad 
dagvattendamm 1 och vid delar av diken som ska fördjupas. Vid dagvattendamm 1 bedöms 
inte någon grundvattenbortledning behövas under anläggningsskedet då uppträningen av 
grundvatten kommer att ske långsamt. Dammens botten kommer sedan att tätas och tyngas 
ned för att förhindra grundvatteninträngning. Vid fördjupning av befintliga diken kan 
grundvatten tränga upp och ledas bort via dikena. Grundvattenbortledningen bedöms inte 
vara av en omfattning att det kan medföra skada på allmänna eller enskilda intressen, varför 
tillstånd inte bedöms krävas. 

1.13 Alsumpskogen kommer inte avvattnas vid planens genomförande. Alsumpskogen ligger 
utanför planområdet. Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats för att tydliggöra detta. 

1.14 Kommunen noterar detta. 

1.15 Stycket om fornlämningar i planbeskrivningen har förtydligats. 

1.16 Kommunen har haft samråd med Luftfartsverket, som inte hade några synpunkter på förslaget. 

2 Försvarsmakten  inkom den 11 juli 2016 

Har inga synpunkter. 

3 Trafikverket  inkom den 14 juli 2016 
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3.1 E18 och trafikplats Bro utgör riksintressen för kommunikationsanläggningar. Även framtida 
utbyggnadsmöjligheter ingår i riksintresset. Kommunen har erhållit digitalt underlag för en 
eventuell framtida avfartsramp, men verkar inte ha tagit hänsyn till denna. Byggnadsfritt 
avstånd till motorvägsramp ska vara minst 25 meter. Plangränsen ska anpassas till rampen och 
plangränsen ska läggas minst 25 meter från denna. På illustrationsplanen redovisas en annan 
utformning av rampen än den Trafikverket har föreslagit. 

3.2 I och med att en centrumbyggnad föreslås 80 meter över nollplanet riskerar riksintresset för 
luftfarten att påverkas och en flyghinderanalys bör därför beställas av Luftfartsverket. 
Luftfartsverket ska också vara remissinstans som sakägare, ägare av det till luftfarten kopplade 
CNS-systemet. 

3.3 För höga objekt är det mer lämpligt att ange en högsta totalhöjd än högsta byggnadshöjd som 
planbestämmelse. 

3.4 Marknivån för höghuset framgår inte tydligt men i planbeskrivningen anges att nivåskillnaderna 
inom området varierar mellan +24 och +45 meter. 

3.5 Plangränsen längs väg 840 ska läggas utanför vägområdet, utom där en cirkulationsplats 
föreslås. Norr om föreslagen cirkulationsplats vid infarten till Klövberga verkar delar av 
vägområdet ingå i planområdet. 

3.6 I ett av kvarteren i nordost finns två olika byggnadshöjder angivna utan egenskapsgräns 
emellan. Justering bör ske. 

3.7 Det kan krävas att det upprättas en vägplan för cirkulationsplatsen som ingår i planområdet. För 
att detta inte ska behövas måste Trafikverket göra ett ställningstagande om att cirkulationen inte 
innebär byggande av väg. Det kan göras om det inte kommit några negativa synpunkter på 
cirkulationsplatsen under samrådet. 
Ett alternativ är att kommunen övertar väghållarskapet för hela väg 840. I så fall har 
Trafikverket inga synpunkter på föreslagna åtgärder på vägen eller plangränsen längs denna. 

3.8 Det är oklart hur den eventuella framtida avfartsrampen ska kunna kopplas till den illustrerade 
cirkulationsplatsen utanför planområdet. Trafikverket önskar få information om kommunens 
motiv till denna lösning. Om cirkulationsplatsen förläggs längre norrut och med fri högersväng 
kopplad med en ramp mot E18 österut kan ögla och ramp på den östra sidan tas bort. Denna 
lösning skulle troligtvis underlätta Norrvattens ledningspassage vid trafikplatsen. Det kan vara 
lämpligt att det tas fram en skiss på en framtida utformning av trafikplatsen. 

3.9 Trafikflödena är för lågt satta i bullerutredningen. Flödena bör justeras så att de stämmer med 
prognosen i trafikutredningen, figur 2 som Trafikverket bedömer som rimliga.  
Beräkningshöjden i utredningen är 2 m över mark. Eftersom ett höghus 80 meter över nollplanet 
föreslås, bör beräkningarna kompletteras. 

3.10 Plangenomförandet medför en ökning av de hårdgjorda ytorna och därmed behovet av åtgärder 
för dagvattenhantering och avrinning. Det krävs en redovisning av hur befintliga diken, 
kulvertar, trummor mm kopplade till Trafikverkets vägar påverkas av utbyggnaderna. 
Trafikverkets anläggning kan komma att påverkas och åtgärder kan komma att krävas. 

3.11 Planen har anpassats efter riskbedömningens riskavstånd. I övrigt hänvisar Trafikverket till 
Länsstyrelsens yttrande avseende risker. 

3.12 Ett avtal måste upprättas mellan kommunen och Trafikverket bland annat avseende 
cirkulationsplatsen vid infarten till Klövberga på väg 840. Detta ska göras innan detaljplanen 
antas. 

3.13 Trafikverket ser positivt på kommunens önskemål om att ta över väghållaransvaret för väg 840 
ned till Enköpingsvägen, men önskar att det ska gälla hela väg 840. 
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Kommentar 

3.1 Illustrationen har ändrats och överensstämmer med avfartsramp som Trafikverket har skickat. 
Plangränsen har anpassats efter 25 meters byggnadsfritt område som Trafikverket enligt 
önskemål. 

3.2 Se svar 1.16. Kommunen håller med om att Luftfartsverket ska vara remissinstans och 
kommer att lägga till dem på remisslistan vid granskningen. 

3.3 Höjdbestämmelsen för centrumbyggnaden har ändrats från byggnadshöjd till totalhöjd enligt 
Trafikverkets förslag. 

3.4 Planbeskrivningen har kompletterats med en bättre beskrivning av områdets höjder. 

3.5 Planområdet har ändrats för att endast den del av vägområdet som ingår i cirkulationsplatsen 
ska ingå i planområdet. 

3.6 Bestämmelserna har ersatts av en bestämmelse som anger lägsta respektive högsta 
byggnadshöjd och en största tillåtna takvinkel. 

3.7 Det har inte kommit några synpunkter på den södra cirkulationsplatsen under samrådet. 
Trafikverket har efter samrådet meddelat att cirkulationsplatsen bedömts som 
planläggningstyp 1 och att vägplan därför inte krävs. Arbete med framtagande av avtal för 
bevakningsuppdrag pågår. 

3.8 Kommunen och trafikverket har efter samrådet fört en dialog kring förslaget till 
cirkulationsplats vid trafikplatsen. En kapacitetsutredning har gjorts som underlag till den 
cirkulationsplats som föreslås och en skiss över cirkulationsplatsens utformning har tagits 
fram. Eftersom finansiering för cirkulationsplatsen saknas för närvarande och kommunen inte 
bedömt det lämpligt med infart utan cirkulationsplats har området för drivmedel och 
snabbmatsrestaurang uteslutits ur planområdet. När finansiering finns kan planläggning för 
det området fortsätta som en egen detaljplan under benämningen Klövberga etapp 2. 

3.9 Bullerberäkningarna har reviderats för att stämma överens med trafikprognosen i 
trafikutredningen. Beräkningarna har också kompletterats med beräkningar för höghuset. 

3.10 PM dagvatten, plankarta och planbeskrivning har kompletterats i denna del.  

3.11 Kommunen noterar detta. 

3.12 Planbeskrivningen har kompletterats med att avtal ska tecknas med Trafikverket innan 
planens antagande. Samtal kring avtal mellan kommunen och Trafikverket har påbörjats. 

3.13 Kommunen noterar detta. 

4 Lantmäteriet  inkom den 14 juli 2016 

4.1 Bestämmelsen ”e” saknas i plankartans teckenförklaring. 

4.2 I plankartan står att byggnad ska placeras mins 4 meter från tomtgräns. Avses fastighetsgräns? 
Begreppen tomt och fastighet har olika innebörd. Om det är fastighetsindelningen man avser att 
reglera, ska begreppet tomt inte användas. Begreppen tomt och fastighet används inte 
konsekvent i planhandlingarna. 

4.3 Vid området för VÄG ser det ut som att en liten del av Klöv och lilla Ullevi 1:13 är berörd. 
Denna fastighet nämns inte som en fastighet inom planområdet. 

4.4 Det bör framgå att illustrationer inte är bindande om de redovisas i plankartan då denna har 
rättsverkan. 

4.5 Uppgift om storlek på kartan hade varit bra. 
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4.6 I planbeskrivningen saknas information om hur gällande planer inom området påverkas. Är det 
endast allmän plats inom befintliga planer som påverkas? 

4.7 I genomförandebeskrivningen saknas information om huvuddragen i och omfattningen av 
kommande exploateringsavtal. 

4.8 Under rubriken U-områden mm står att inga u-områden föreslås eftersom allmänna ledningar 
föreslås ligga inom allmän plats. Under rubriken Teknisk försörjning mm anges att rätt till 
utrymme för allmänna ledningar med tillhörande transformatorstationer kan säkerställas med 
ledningsrätt på kvartersmark. Rätt för allmänna underjordiska ledningar inom kvartersmark bör 
säkerställas genom u-område. 

4.9 Under rubriken Fastighetskonsekvenser står att två ledningsrätter (0139-85/2.2 och 0139-
96/5.1) skall bildas. Ledningsrätterna finns redan. Avses en omprövning? 

4.10 Under rubriken Fastighetskonsekvenser, avsnitt fastighetsreglering hänvisas till avsnitt om 
Fastighetsreglering. Något sådant avsnitt kan inte återfinnas i handlingen. Överlag bör de 
fastighetsrättsliga konsekvenserna som plangenomförandet innebär förtydligas för varje 
fastighet. Även avstyckningar ser ut att vara aktuella. Detta nämns inte. De ersättningsfrågor 
som kan uppkomma, exempelvis vid flytt av ledningar, bör nämnas.  

4.11 Det står att markägare och kommunen initierar och bekostar fastighetsbildningsåtgärder inom 
egen fastighet. Det kan dock bli aktuellt med fastighetsbildning som berör kvartersmark inom 
båda fastigheterna gemensamt. 

4.12 Avses E-områdena avstyckas? Vem bekostar detta? För att en fastighet ska vara lämplig för sitt 
ändamål ska den vanligen inte innehålla områden avsedda för annan markanvändning än det 
planerade. 

4.13 En del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5, öster om området för drivmedelsstationen, tycks inte 
omfattas av planförslaget. Kommer det att ingå i etapp 3? 

4.14 Kommer G-området att kunna anslutas till det allmänna VA-nätet genom direktanslutning vid 
allmän plats eller behöver någon rättighet bildas? 

4.15 Om Klöv och Lilla Ullevi 1:5 kommer att ligga mellan vägen och drivmedelsstationen och 
servitut ska bildas, aktualiseras ersättningsfrågan för upplåtet utrymme för utfart, vilket bör 
nämnas i genomförandebeskrivningen. Om ny utfart ska anläggas mot väg 840 och Trafikverket 
är väghållare, kan utfartstillstånd krävas. Detta bör då nämnas i som en konsekvens av planens 
genomförande. 

4.16 Det bör förtydligas att det är enskilda och inte allmänna kompletterande VA-ledningar som 
exploatören bekostar flytt och framdragande av, om så är fallet. Om ledningarna är allmänna 
bör u-område tillskapas. Är det tänkt att allmänna ledningar ska dras i stickvägen, som finns i 
illustrationsplanen, i JH-området i nordväst och är det aktuellt med bildande av en 
gemensamhetsanläggning för vägen? Ansvar och upplåtelse för ledningar kan överlag 
förtydligas. Kan det vara aktuellt med bildande av gemensamhetsanläggning för vägen inom 
kvartersmark i det nordvästra området? 

4.17 Illustrationsplanen visar att det kan avstyckas flera fastigheter inom G-området. Troligen måste 
rättigheter i sådana fall skapas för VA och utfartsväg. 

4.18 Befintliga fastighetsgränser och rättigheter inom planområdet är otydliga, vilket gör det svårt att 
avgöra i detalj vilka områden av fastigheterna som omfattas av planen. 

Kommentar 

4.1 Bestämmelsen om exploateringsgraden har lagts till i teckenförklaringen. 
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4.2 Planbestämmelsen har tagits bort. Kommunen är medveten om skillnaden mellan tomt och 
fastighet. Vid ett genomförande kan det vara så att flera verksamheter förekommer på en och 
samma fastighet och att dessa verksamheter tilldelas en tomt, vilket kommunen försökt 
redogöra för. Det är dock inte säkert att fastighetsindelning kommer att ske för varje tomt då 
exploatören har en önskan om att behålla fastigheten i sin ägo. 

4.3 Plangränsen har flyttats för att Klöv och Lilla Ullevi 1:13 inte ska ingå i planområdet. 

4.4 Illustrationer har lagts till som en rubrik i teckenförklaringen för att förtydliga att de inte är 
planbestämmelser. 

4.5 Uppgift om kartans storlek har lagts till på plankartan. 

4.6 Äldre planer upphör att gälla när detaljplanen antas. Konsekvenser för gällande planer har 
lagts till i planbeskrivningen. 

4.7 Planbeskrivningen är kompletterad med information om innehåll i kommande 
exploateringsavtal. 

4.8 Det anges felaktigt i planbeskrivningen att allmänna ledningar kommer att förläggas i 
kvartersmark. Detta har ändrats. 

4.9 Ledningsrätt, akt nr 0139-96/5.1 avser gasledning. Ledningen kan komma att flyttas till 
huvudgatan. Det är dock osäkert om den kommer att behövas i framtiden i och med EON:s 
utbyggnad av kraftvärmeverket och biogasanläggningen vid Högbytorp. Om ledningen behövs 
även framöver så kommer exploatören att svara för omläggningen och kostnaderna för detta. 
Med detta kan ledningsrätten komma att omprövas eller upphävas.   

Ledningsrätt, akt nr 0139-85/2.2 avser starkströmsledning. Den är belägen utanför 
planområdet och berörs inte.  

Sedan samrådet har ledningsrätt, akt nr 0139-16/28.1 tillkommit. Rättigheten är belägen i 
allmän plats huvudgata och behöver inte flyttas. 

4.10 Avsnittet om Fastighetsreglering har reviderats. 

4.11 Fastighetsindelningen har ändrats inom planområdet sedan samrådsskedet. 
Genomförandedelen i planbeskrivningen har reviderats för att spegla detta.  

4.12 Planbeskrivningens genomförandedel har reviderats för att inkludera hanteringen av E-
områden.  

4.13 Den del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5 som avses ingår numera i Bro-Önsta 2:13. Området för 
drivmedel och snabbmatsrestaurang väster om det påtalade området ingår inte längre i 
planområdet utan utgör en egen etapp varför frågan inte längre är aktuell.  

4.14 G-området ingår inte längre i planområdet utan kommer utgöra en egen etapp, frågan 
kommer besvaras i den detaljplanen.  

4.15 G-området ingår inte längre i planområdet utan kommer utgöra en egen etapp, frågan 
kommer besvaras i den detaljplanen.  

4.16 Genomförandebeskrivningen har kompletterats vad gäller flytt av befintliga privata ledningar. 
Den ”stickväg” som redovisas på illustrationskartan ska betraktas som ett sätt att nå det inre 
av kvarteret om fastigheten delas in i flera mindre tomter. Det är dock inte klart att det blir 
aktuellt i just detta kvarter. Avsikten är att illustrera en principlösning som kan tillämpas 
inom området. De kvartersgator som kan bli aktuella avses att, i likhet med nödvändiga 
ledningar i dessa gator, ingå i gemensamhetsanläggningar. Planbeskrivningen har 
förtydligats i detta avseende.  
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4.17 G-området ingår inte längre i planområdet utan kommer utgöra en egen etapp, frågan 
kommer besvaras i den detaljplanen.  

4.18 Fastighetsgränserna kan vara svåra att se i de fall de sammanfaller med andra linjer på 
kartan. För att förtydliga fastighetsgränser och förändringar har planbeskrivningen 
kompletterats med en översiktlig bild över befintliga fastigheter och kommande förändringar 
vid planens genomförande. Färgerna i grundkartan har också förändrats för att ge en 
tydligare skillnad mellan plan och grundkarta. 

5 Luftfartsverket  inkom den 28 augusti 2016 

5.1 LFV har inget att erinra mot etableringen.. 

Kommunala nämnder 
6 Bygg- och miljönämnden  inkom den 26 augusti 2016 

6.1 Bygg- och miljönämnden anser att gestaltningsnivån behöver höjas för att anpassa ny 
bebyggelse till kulturmiljön och minska den påtagliga påverkan som planen medger. Det bör 
finnas tydligare gestaltningsprinciper för fastigheterna som exploateras mot E18. Utformningen 
bör inte lämnas fritt gällande fasadmaterial och färg utmed E18. Områdena mot väg 840 och 
Bro Park bör också ha tydligare gestaltningsprinciper.  
Gestaltningsprogrammet bör förankras i plankartan genom att tydligt ange att 
gestaltningsprogrammet är vägledning till hur byggnader och miljöer skall utformas. För de 
fasader som har störande inverkan på kulturmiljön samt de som är riktade mot E18 kan det vara 
bra att ha utformningsbestämmelser om till exempel färg. 

6.2 I gestaltningsprogrammet och planbeskrivningen nämns ambitionen med solpaneler. I 
gestaltningsprogrammet anges att taklutningen bör anpassas efter byggnaders orientering och att 
taklutningen inte bör överstiga 20 grader. Detta bör utgöra en planbestämmelse. 

6.3 Området med bestämmelsen G är även tänkt för snabbmatsrestaurang. Det bör därför även ha 
bestämmelsen C – Centrum. Snabbmatsrestaurang kan inte ses som komplement till 
drivmedelsförsäljning utan utgör en separat verksamhet. 

6.4 Syftet att anlägga ett varierat verksamhetsområde, där storskaliga verksamheter skiljs från 
nyföretagsområden, bör tydligt avspegla sig i planen, till exempel genom bestämmelse om 
minsta och största fastighetsstorlek. 

6.5 Beteckningen e 50 på kartan saknas i planbestämmelserna. 

6.6 I planbestämmelserna anges att byggnad ska placeras mins 4,0 meter från tomtgräns. Detta kan 
bli svårt inom E-områdena. 

6.7 I planbestämmelserna anges att byggnader och anläggningar ska ges en sådan utformning och 
placering att ljud, ljus eller lukt inte ska verka störande för omgivningen. Det bör förtydligas att 
bestämmelsen även gäller skyltar som uppförs fristående och på fasader samt att skyltar inte får 
vara bildväxlande. 

6.8 Dagvattenhanteringen och risken för översvämning är mycket viktiga frågor i planen. Den 
sammantagna påverkan på vattenmiljön från planområdet bedöms i Structors utredning inte 
påverkas ur ett hållbarhetsperspektiv. Bygg- och miljönämnden bedömer dock att det inte kan 
uteslutas att miljökvalitetsnormen för vatten påverkas negativt avseende tungmetaller. 

6.9 Hur fördröjning av dagvatten inom fastighet ska ske, finns inte beskrivet i 
dagvattenutredningen. Bygg- och miljönämnden delar bedömningen i MKB:n att möjligheten 
till ytterligare minskning av flöden och föroreningsbelastning på recipienten behöver utredas 
vidare och läggas till grund för en tydlig planbestämmelse angående fördröjning. 
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6.10 I genomförandeskedet är det viktigt att dagvattensystem och skyddsanordningar anläggs så 
tidigt som möjligt i byggskedet för att minska påverkan på recipienten. 

6.11 Åtgärder i vattenområden såsom bortledning av grundvatten och fördjupning av diken betraktas 
som vattenverksamhet och kräver prövning hos Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen. 

6.12 Bygg- och miljönämnden anser att det i ett långsiktigt perspektiv är viktigt att bevara 
brukningsbar mark då en växande befolkning och effekter av ett förändrat klimat kommer att 
öka den svenska jordbruksmarkens betydelse ur ett globalt perspektiv. 

6.13 Det är olämpligt med storskalig verksamhet. För att gestaltningsnivån skall vara hög beträffande 
anpassningen till kulturmiljön behöver planbestämmelserna utvecklas mot mindre fastigheter 
och mindre verksamhetslokaler. Byggnaders omfattning, höjd och fasadmaterial skall också 
regleras för att säkerställa småskalighet och en god anpassning till omgivningen. 

6.14 De förslag på åtgärder och eventuellt fortsatt arbete för att minska påverkan inom och utanför 
planområdet som anges i miljökonsekvensbeskrivningen ska beaktas och säkerställas i 
detaljplanen. 

Kommentar 

6.1 Områdets gestaltning är viktig. Detta gäller inte minst hur området uppfattas för 
förbipasserande på E 18. Planen måste dock även ha stor flexibilitet då det inte är klart vilka 
verksamheter som kommer etableras och eftersom genomförandet kommer att ske under lång 
tid. En informationsruta om att gestaltningsprogrammet är vägledande har lagts till på 
plankartan. Gestaltningsprogrammet har också utvecklats gällande färgsättning. 
Bestämmelser om detta har dock inte lagts till efter dialog med Bygglovavdelningen. 
För att de som närmar sig området från väster på motorvägen inte skall se över ett 
taklandskap, har en bestämmelse om lägsta respektive högsta byggnadshöjd lagts till i 
detaljplanen.  

6.2 En bestämmelse om högsta takvinkel har lagts till. För att det ska vara möjligt att använda 
ofalsat taktegel som takbeklädnad, anges den maximala takvinkeln till 23o.  

6.3 G-området ingår inte längre i planområdet utan kommer utgöra en egen etapp, frågan 
kommer besvaras i den detaljplanen.  

6.4 Tomternas storlek är beroende av områdets topografi och verksamheternas olika behov. 
Eftersom det i nuläget inte är känt vilka verksamheter som kommer att etablera sig i området 
är det viktigt att behålla flexibilitet i planen och inte göra den för detaljerad. Exploatörens 
ambition är att behålla området i en fastighet, därför är bestämmelser om minsta 
fastighetsstorlek olämplig. 

6.5 Bestämmelsen om exploateringsgraden har lagts till i teckenförklaringen. 

6.6 Bestämmelsen rörande byggnads avstånd till tomtgräns har tagit bort. 

6.7 Skyltar har lagts till i planbestämmelsen. I planbeskrivningen beskrivs att det även innebär att 
skyltar inte ska vara bildväxlande. 

6.8 Se svar 1.4. 

6.9 I planbestämmelserna anges att åtgärder ska vidtas inom varje fastighet för fördröjning och 
rening av dagvatten. Det är inte möjligt att i detaljplanen närmare föreskriva vilka åtgärder 
som krävs, eftersom förutsättningarna varierar inom planområdet. Val av metod måste göras i 
varje enskilt fall i samband med genomförandet. Därutöver har dagvattendammen och 
systemet för dagvattenhantering dimensioneras för att klara dimensionerande regn utan 
fördröjning inom kvartersmark. Dagvattensystemet har även dimensionerats och utformats så 
att översvämningar undviks av kvartersmark för byggnader och av väg 840. För att säkra 
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dagvattensystemets uppbyggnad har planbeskrivning, plankarta och dagvatten PM 
kompletterats. 

6.10 Se svar 1.3. 

6.11 Se svar 1.12. 

6.12 Frågan om ianspråktagande av jordbruksmark har hanterats både i översiktsplan och 
detaljplaneprogrammet för Kärrängen och Klöv. Frågan var också uttalat en del i 
ställningstagandet till projektet under programarbetet. Området har ett logistiskt gynnsamt 
läge nära E18 och relativt nära Bro samhälle och kollektivtrafik varför exploatering kan 
motiveras, trots att det i dagsläget delvis utgörs av jordbruksmark 

6.13 Området har bedömts lämpligt för såväl storskalig som småskalig verksamhet. 
Utformningsbestämmelserna varierar därför inom olika delar av planområdet. 

6.14 Åtgärder och fortsatt arbete som anges i miljökonsekvensbeskrivningen säkerställs genom att 
de finns med i planbestämmelser, i planbeskrivning, hanteras via annan lagstiftning eller i 
samband med projektering och byggande. Flera av de åtgärder och fortsatta arbeten som 
beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen återfinns i gestaltningsprogrammet och 
skötselplanen som också finns med i planbeskrivningen. I andra fall pekar 
miljökonsekvensbeskrivningen på att fortsatt hantering krävs enligt miljöbalken eller 
kulturminneslagen för realisering av planförslaget, t ex om ingrepp krävs i fornlämning eller 
vid åtgärder i biotopskyddat område. Dagvattenåtgärder hanteras via anmälan enligt 
miljöbalken till kommunen och uppföljning av utsläpp sker via kontrollprogram och 
samordnad recipientkontroll. Åtgärder eller fortsatt arbete som inte regleras i plan eller via 
annan lagstiftning beaktas i miljö/hållbarhetsprogram för projektering och för byggskede. 

7 Kultur- och fritidsnämnden  inkom den 23 september 2016 

7.1 För att i minsta mån inkräkta på landskapsbilden bör stor vikt läggas vid byggnadernas 
utformning för att i minsta mån inkräkta på landskapsbilden. Förslaget med trädplanteringar och 
grönzoner bör också utvecklas ytterligare för att motverka områdets sterila karaktär. 
Byggnadshöjderna bör hållas lägre mot landskapsrummet i den sydvästra delen och de högre 
begränsas till fastigheterna i direkt anslutning till E18. 

7.2 Dagvattendammar bör ges organiska former för minsta möjliga ingrepp i landskapsbilden. 

7.3 I nära anslutning till planområdet, på östra sidan om väg 840 ligger en forntida kultplats som 
pekar på områdets lokala och regionala betydelse. Detta bör vägas in i den arkeologiska 
bedömningen av Klöv och leda till extra stort hänsynstagande vid exploatering som bör ske i 
samråd med arkeologisk expertis på plats. 

7.4 Nämnden anser att det behövs orienteringsskyltar och tydliga hänvisningsskyltar för att minska 
barriäreffekter i om rådet. Även skyltar som beskriver fornlämningar och naturen bör placeras 
utmed stråken. 

Kommentar 

7.1 I planarbetet har stor vikt lagts vid områdets gestaltning och landskapsbilden. En 
grundprincip har varit att högre byggnader förläggs utmed E 18, medan byggnaderna i 
sydväst, närmast galoppbanan och infarten till området, ska hållas lägre. De verksamheter 
som är tänkta att finnas inom området ställer dock olika krav på byggnadernas höjd och 
utformning i övrigt och planbestämmelserna måste därför medge byggande av 
ändamålsenliga lokaler.  

7.2 Dammens exakta utformning bestäms först vid projekteringen av dammen 
Utformningsprinciper för dammen finns att läsa i gestaltningsprogrammet. Storleken på 
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dammen och det område som är möjligt att ta i anspråk för ändamålet begränsar möjligheten 
att göra dammens former mer organisk.  

7.3 Kulturmiljöfrågor har utretts både under programskedet och i planarbetet. Frågorna har även 
samråtts med arkeologisk kompetens på Länsstyrelsen. Flera områden har lämnats fria från 
exploatering med hänsyn till fornlämningar. 

7.4 En orienteringsskylt föreslås uppföras vid infarten till området. Skyltar om fornlämningar 
åligger kommunen att ordna. 

8 Tekniska nämnden  inkom den 9 oktober 2016 

8.1 Nämnden anser att lokalgatorna (gata 3 och gata 4) är för smala (6 m). Detta är ett 
verksamhetsområde som kommer att trafikeras av tunga fordon, vilket kräver en körbanebredd 
om minst 7,0 meter. 

8.2 Tekniska nämnden anser att belysningsstolparna på gata 3 och 4 ska placeras på samma sida 
som gångbanan för att öka trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter. 

8.3 Tekniska nämnden anser att en cirkulationsplats behövs vid anslutningen av det nya området 
vid trafikplats Bro. Trafikmängden kommer att öka i och med planen för Klövberga och övriga 
planer för området vilket gör att trafiksäkerheten och framkomligheten behöver förbättras i 
korsningen. 

8.4 Om området ska planeras för framtida busstrafik, ska en dialog om bl a vändplanens utformning 
ske med Trafikförvaltningen (SLL) och deras bussentreprenör. 

8.5 Nämnden föreslår Lind eller Gråal som trädarter för de gatuträd som planeras. 

8.6 Under planprocessen bör det ges förslag till hur avfallshanteringen inom området ska lösas. 

8.7 Det behöver tydliggöras hur ett delat huvudmannaskap för gator och allmän platsmark ska 
genomföras. Nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt beskriver 
tillkommande ytor som kommer att driftas och underhållas av kommunen. 

8.8 I kommande exploateringsavtal är det angeläget att reglera tekniska anläggningar, exempelvis 
LED-belysning. 

Kommentar 

8.1 Enligt PM Gata, VA och övriga ledningar skall lokalgatorna utföras med en körbanebredd om 
7,0 meter. På plankartan anges det totala gatuområdet till 11,5 meter för lokalgatorna, med 
en illustrerad körbanebredd om 7,0 meter. I gestaltningsprogrammet anges dock felaktigt att 
körbanebredden endast är 6,0 meter. Gestaltningsprogrammet har reviderats. 

8.2 Typsektionerna har ändrats så att belysningsstolparna placeras på samma sida som 
gångbanan. 

8.3 Planavdelningen håller med om att det krävs en cirkulationsplats för att ansluta området för 
drivmedelsstationen till väg 840. Eftersom det i nuläget saknas finansiering för en 
cirkulationsplats ingår inte längre det området i planen. Det området kommer att fortsätta 
som en egen detaljplan när finansiering av cirkulationsplatsen är löst. 

8.4 Vändplanens utformning dimensionerad för bussar. Se även svar 15.1. 

8.5 Val av träd görs i samarbete med Tekniska avdelningen i samband med projektering av 
gatorna. 

8.6 Sophanteringen ska lösas inom varje tomt, där utrymme för sophantering och källsortering 
ska finnas. Det går inte i planskedet att bestämma lösning för sophanteringen eftersom den är 
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beroende av vilken verksamhet som etableras. Det kan behövas olika lösningar beroende på 
varje verksamhets behov. 

8.7 Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet, vilket framgår av 
planbeskrivningen. Delat huvudmannaskap är inte aktuellt. Vid en exploatering i mindre 
tomter kan det bli gator på kvartersmark, men dessa gator kommer i så fall inte att vara 
kommunala.  

8.8 Frågor om teknisk standard ska beaktas vid projektering i samarbete med Tekniska 
avdelningen.  

Fastighetsägare m fl 
9 E.ON Elnät  inkom den 22 juni 2016 

9.1 Ett 3 meter brett u-område för el-, tele- och bredbandskablar krävs för lokalnätet där kablarna 
kan komma att hamna på kvartersmark eller allmän platsmark som inte utgörs av gatumark. 
Planbestämmelsen, alternativt planbeskrivningen, bör också innehålla ett förtydligande rörande 
restriktioner eller åtgärder som kan hindra eller försvåra bibehållande av 
starkströmsanläggningar. 

9.2 För att tillgodose kommunens utbyggnadsplaner i omkringliggande områden, behövs ett cirka 
100 x 100 meter stort område för ett utomhusställverk inom planområdet. Om detta inte är 
möjligt, är det önskvärt att detta beaktas i kommande planarbeten för tätorten i Upplands-Bro. 

9.3 Det bör framgå av genomförandebeskrivningen att eventuella kostnader för flyttning eller 
ändring av E.ON:s befintliga anläggningar i samband med plangenomförandet bekostas av 
exploatören. 

Kommentar 

9.1 Plankartan är ändrad så att ledningarna ligger i allmän plats natur.  

9.2 En lokalisering av ett nytt ställverk till området anses inte lämpligt. Planuppdrag finns för 
etablering av ett nytt ställverk i Bro på en annan plats utmed E18, öster om väg 840.  

9.3 Planbeskrivningen uppdateras med information om att exploatören bekostar ev flytt av 
befintliga ledningar.  

10 E.ON Värme  inkom den 7 juli 2016 

10.1 Anslutningen mot Högbytorpområdet av den planerade transiteringsledningen för fjärrvärme 
sker bäst via Klövberga. Ledningen består av två ledningar med vardera 0,8 meters diameter. 
Den gatusektion som redovisas i planbeskrivningen är inte representativ för hela sträckan, 
varför en sträckning i u-områden genom området öster om huvudgatan föreslås. Lokala 
anslutningar sker inte till transiteringsledningen, utan till lättåtkomliga lokala 
fjärrvärmeledningar, som kan förläggas i vägområde eller gång- och cykelvägar på vanligt sätt. 

Kommentar 

10.1 Transitledningen är genomförd. Då ledningen förläggs i gatumark krävs inget u-område. 
Planbeskrivning, PM Gata, VA och övriga ledningar har kompletterats med en justering av 
typsektionen vad gäller fjärrvärmeledningar genom och inom området.  

 

11 Skanova  inkom den 21 juni 2016 

11.1 Skanova har markförlagda teleanläggningar av mer betydande karaktär samt luftledningar inom 
planområdets södra del. För att undvika olägenheter och kostnader önskar Skanova att så långt 
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge. Detta ska noteras i 
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planhandlingarna. Skanova förutsätter att flytt eller åtgärder för att skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering bekostas av den part som initierar åtgärden. 

Kommentar 

11.1 De av Skanovas ledningar som berörs av detaljplanen är belägna inom vägområdet vid 
infarten till planområdet och planens genomförande medför inte något behov av flytt av dessa 
ledningar. Planbeskrivningen har kompletterats i detta avseende. 

Övriga remissinstanser 
12 Järfälla kommun  inkom den 7 juni 2016 

12.1 Järfälla kommun väljer att inte yttra sig. 

13 Stockholms Handelskammare  inkom den 9 juni 2016 

13.1 Avstår från att lämna synpunkter. 

14 Swedavia Airports  inkom den 10 juni 2016 

14.1 Har ingen erinran. 

15 Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen  inkom den 22 juni 2016 

15.1 Busslinje 555, som har sin ändhållplats vid Råby/Fliesberg, planeras att förlängas till den nya 
hästsportanläggningen. Diskussioner pågår om att enstaka turer, vid arbetsdagens början och 
slut, eventuellt ska kunna förlängas till Högbytorp. För att dessa turer ska kunna nyttjas av 
resande till och från Kärrängen och Klöv, måste hållplatslägen på väg 840 studeras i anslutning 
till områdets infart. En samordning av arbetstiderna för tillkommande och befintliga 
verksamheter ör nödvändig för att få ett tillräckligt antal resande på turerna.  

Frågan om bussen ska vända inne i området eller inte, måste diskuteras i det fortsatta 
planarbetet. För busshållplatser och vändmöjligheter hänvisas till Rlbuss (Trafikförvaltningen). 

Kommentar 

15.1 Vändplanen vid huvudgatans slut är dimensionerad för att långtradare skall kunna vända, 
vilket innebär att även bussar kan vända här. Huvudgatans sektion gör det också möjligt att 
anordna busshållplatser utmed gatan. Det är också möjligt att anordna en rundkörning inom 
området. Samordning av arbetstider är inte en planfråga. 

16 Brandkåren Attunda  inkom den 5 juli 2016 

16.1 Analysen i riskbedömningen täcker inte in alla relevanta egenskaper hos ämnen i klass 5 som 
kan vara involverade i en olycka, t ex reaktion mellan väteperoxid och brännbara fasta ämnen. 

16.2 Rekommenderade åtgärder, såsom utformning av ventilation så att spridning av gaser från 
olycka försvåras, bör inkluderas i detaljplanen. 

16.3 Avståndet mellan räddningstjänstens fordon och punkten för räddningsinsats ska vara maximalt 
50 meter. Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning ska 
säkerställas i detaljplanen. Brandkåren förutsätter att konventionellt system för brandvatten 
ordnas enligt Svenskt vattens rekommendationer. Se Brandkåren i Attundas riktlinjer för 
brandvattenförsörjning BA N1-5. 

Kommentar 

16.1 Dialog har förts med Brandkåren Attunda efter samrådet. Antagandet som har gjorts 
avseende klass 5 i riskutredningen har ansetts vara acceptabelt. Rapporten kommer därför 
inte att kompletteras. 

16.2 Se svar 1.6.  
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16.3 Brandvattenförsörjning kommer att ske med konventionellt system. Beskrivningen av 
brandvattenförsörjning i planbeskrivningen har reviderats. 

17 Svenska Kraftnät  inkom den 5 juli 2016 

17.1 Inga synpunkter. Svenska Kraftnät har inga ledningar i anslutning till planområdet och önskar 
inte medverka i det fortsatta remissförfarandet. 

18 Käppalaförbundet  inkom den 11 juli 2016 

18.1 Då planförslaget delvis syftar till att ge utrymme för miljöfarlig verksamhet förutsätter 
Käppalaförbundet att de även får yttra sig i eventuella tillstånds- och anmälningsprocesser. 

18.2 Det förutsätts att förbundets riktlinjer för bland annat fordonstvättar och rengöring av 
verkstadsgolv kommer att följas. Vid nybyggnation av drivmedelsstationer ska det i första hand 
inte finnas någon koppling mellan spillzon, tanköar, distributionsytor och påfyllningsplatser till 
det kommunala spillvattennätet. Även garage och verkstäder som nyuppförs ska som regel 
byggas utan golvbrunnar kopplade till spillvattennätet. 

18.3 Planbeskrivningen saknar beskrivning av hur länshållningsvatten som kan uppkomma i 
samband med schaktning och sprängning ska omhändertas. Förbundets har riktlinjer för hur 
länshållningsvatten ska hanteras och inget länshållningsvatten får avledas till Käppalaverket 
utan deras skriftliga medgivande. 

Kommentar 

18.1 Remissinstanser i anmälnings och tillståndsärenden styrs inte i detaljplanen. 

18.2 Bevakning av att riktlinjer följs för utförande av olika anläggningar är primärt inte en 
planfråga, utan snarare en genomförandefråga. I samband med bygganmälan och prövning 
av bygglov kommer därför dessa frågor att beaktas. 

18.3 Se svar 1.3.  

19 FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen  inkom den 15 juli 2016 

19.1 Eftersom handel planeras i området vore det önskvärt att avsätta yta för återvinnings-
station/publik källsortering, då det är svårt att hitta lämpliga platser för sådant i 
kommunen. 

Kommentar 

19.1 Eftersom området planeras för verksamheter som själva ansvarar för hantering av 
förpackningar och sällanköpshandel bedöms behovet av en återvinningsstation inte så stort. 
Det är lämpligare att placera en återvinningsstation i planområdet för Klövängen öster om 
väg 840. 

 

Resultat av samrådet 
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet: 

• Justering av plangränsen 
• Området för drivmedel och snabbmatsrestaurang har tagits bort ur planområdet, detaljplanen 

kallas därmed Klövberga etapp 1. Drivmedelsområdet kommer kallas Klövberga etapp 2 i 
kommande planarbete. 

• Komplettering av konsekvenser av planens genomförande 
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• Bestämmelse om förbud mot zink och koppar 
• Bestämmelse om friskluftsintag och ventilation 
• Skyfallsutredning, vattenhantering vid 100-årsregn 
• Kapacitetsutredning för väg 840 och avfarterna till E18 
• Totalhöjd för C – centrum 
• Information om innehåll i kommande exploateringsavtal 
• Bestämmelse om största takvinkel 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 
 

Ändringar i miljökonsekvensbeskrivningen 

Följande revideringar har gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen efter samrådet: 

• Resultatet av skyfallsinventeringen har lagts till 
• Vattenhantering under byggskedet 
• I Åtgärdsförslagen som sammanställs i den fördjupade miljökonsekvensbeskrivningen för 

”Vattenmiljö” där det står om anläggandet av dagvattendammar har meningen kompletterats 
så att dagvattendammar även anpassas för groddjur avseende bottenstruktur, slänter och 
vegetation.  

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

Yttranden som inte tillgodosetts: 

Bygg- och miljönämnden 

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
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Underlagsmaterial 
Kopior av inkomna yttranden under samrådet.  

Samrådsredogörelse detaljplaneprogram för Kärrängen och Klöv, daterad 2014-11-14 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad den 27 oktober 2021 av 

Planavdelningen 

 

Henric Carlson  Lina Wallenius & Jessica Hanna  Samuel Eketorp 

Planchef   Planarkitekter     Projektledare exploatering 
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INLEDNING

Mål och syfte

Detaljplaneförslaget för Klövberga syftar 
till att utveckla ett varierat verksamhetsom-
råde för logistik och handel i ett strategiskt 
läge nära E18 i kombination med att viktiga 
delar av natur- och kulturmiljön i området 
bevaras och tillgängliggörs. Till grund för 
förslaget finns ett godkänt detaljplanepro-
gram från  december 2014. Det aktuella 
detaljplaneförslaget för Klöv berga omfattar 
två av programmets tre etapper. Angöring till 
den tredje etappen sker dock inom aktuellt 
område och därför tas viss hänsyn till kom-
mande utbyggnad redan nu. 

Programområdet som helhet omfattade cirka 
120 hektar varav 63 föreslås för planläggn-
ing i detta skede. Planområdet består i dag 
av jordbruksmark, hagmark, ängsmark och 
skog.

Gestaltningsprogrammet är ett komplement 
till detaljplanen som utgör ett underlag inför 
kommande bygglovsskede, byggande och 
förvaltande av området. Avsikten med doku-
mentet är att fastlägga en ambitionsnivå för 
områdets gestaltning av utemiljö och bygg-
nader. Programmet redovisar hur området 
med sina nya verksamheter kommer att upp-
levas både inom verksamhetsområdet och 
från omgivande vägar och ska användas som 
riktlinjer i den fortsatta projekteringen.  

Områdets läge

Planområdet är beläget vid trafikplats Bro, 
nordväst om tätorten Bro i Upplands-Bro 
kommun. Planområdet avgränsas i norr av 
E18 och i öster av väg 840 och består av 
fastigheten Bro Önsta 2:13 med flera.  
Det strategiska läget vid E18 och Tätorten 
Bro är till stora delar visuellt avskärmat från 
omgivande vägar av befintliga skogsbeklädda 
höjder. 

Detaljplanen möjliggör ett nytt verksamhets-
område och omfattar cirka 63 hektar varav 
cirka 27 hektar kvartersmark och cirka 32 
hektar naturmark.

Verksamhetsområdet kommer att ligga 
vid den norra avfarten till Bro från E18 och 
området kommer att utgöra en del av en 
expansion av tätorten Bro. Den planerade 
bebyggelsen i Klövberga kommer att utgöra 
en fortsättning på befintlig bebyggelse 
längs väg 840. Sydväst om verksamhets-
området byggts en ny galoppbana med 
tillhörande stallar och verksamheter. Norr 
om verksamhets området, på andra sidan 
E18 ligger den befintliga avfallsanläggningen 
Högbytorp samt Eon’s nya kraftvärmeverk 
och biogasanläggning.

Översikt, planområdets läge i omgivningen med kommande större anläggningar illustrerade

Klövberga etapp1, Upplands-Bro | Gestaltningsprogram 4
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TECKENFÖRKLARING

PLANOMRÅDE

SOLITÄRA TRÄD 
stora träd med natur- och landskapliga värden

TORPMILJÖ AV KULTURHISTORISKT VÄRDE
kulturhistoriskt intressant agrar bebyggelsemiljö med
naturvärde av lokalt intresse

TYDLIGT LANDSKAPSRUM
öppen åkermark, väl definerad av omgivande 
skogsbeklädda höjder och tydliga bryn

HÖJDPUNKT

KULTURHISTORISKT INTRESSANT MILJÖ
rik  på fornlämningar och kulturhistoriska lämningar

BULLERSTÖRT OMRÅDE
55 db. Riktvärdesgräns för rekreationsområden och 
bostäder, Naturvårdsverket

HUVUDSAKLIG RIKTNING I LANDSKAPET

KOPPLING 
bef tunnel

DAMM/KÄRR MED NATURVÄRDE

VERKSAMHETSOMRÅDE MED 
STORSKALIG KARAKTÄR

VÄRDEFULL NATUR OCH KULTURMARK
betad mark med tydlig ängsflora och berg i dagen,
del av Önsta herrgårds kulturlandskap

KARAKTÄRSSKAPANDE ELEMENT
skogsbeklädd höjdrygg som definerar öppna dalgångar 
och är typiska för områdets sprickdalslandskap

FAST FORNLÄMNING

FAST FORNLÄMNING
registrerad 2014

VIKTIGA SIKTLINJER/ VVYER ATT 
BEAKTA

VÄRDEFULL BRYNZON
södervänd brynzon med natur och upplevelsevärden
med solitära ekar, hassellund 
och förekomst av signalarter

HÄLLMARKSTALLSKOG
värdefull naturmiljö med senvuxna tallar, 
förekomst av rödlistad art. 
Rekreativt värde och naturvärde.

Beskrivning av landskapet

Landskapet i området är tydligt präglat av 
sprickdalslandskapets uppbrutna och kupe-
rade terräng med uppodlade dalgångsstråk. 
I Klövberga finns ett öppet tydligt landskaps-
rum som är ca 200 m brett och sträcker sig 
ca 1000 m i nord-sydlig riktning (Kärrängen). 
Landskaps rummet definieras av två tydliga 
skogsbeklädda höjdryggar på vardera sidan 
samt en lägre höjdrygg med äldre betes-
mark. Höjderna ger tillsammans med den 
flacka åkermarken den landskapsform som 
är typiska för spricklandskapet. 

Områdets läge i närheten av viktiga histori-
s ka maktcentrum, och i anslutning till större 
farleder och landsvägar gör att området kring 
Upplands Bro är rikt på större gårdar och 
herrgårdslandskap. Önsta gård har ett flertal 
torp utspridda i omgivningen och är ett ex-
empel på ett typiskt herrgårdslandskap med 
anor från tidigt 1800-tal. De medvetet plan-
erade anläggningarna markerar sin närvaro i 
landskapet genom ståndsmässig arkitektur, 
raka allékantade vägar, parkanläggningar och 
storskalig åkermark. 

I områdets östra del finns en tydlig skogs-
beklädd höjd med branta sidor som möter 
trafikplatsen Bro i sydöst. Nivåskillnaden i 
området varierar mellan +24 och +45 meter. 
Höjden är synlig på långt håll från E18 och 

Plan landskapsanalys 

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR

bildar en tydlig rumslig inramning av trafik-
platsen samtidigt som den visuellt skärmar 
av E18 från den lägre belägna Kärrängen 
väster om höjden. Kärrängens flacka och 
tydliga landskapsrum upplevs tydligt från väg 
840 där åkerlandskapet möter vägen.

I områdets sydvästra delar finns rester av 
äldre kulturlandskap med betad hagmark och 
berg i dagen. Planområdet angränsar i söder 
till Önsta gård som nyligen omvandlats till en 
galoppanläggning. 

Längs Kärrängens östra sida finns ett tydligt 
bryn med slån, hassel och enstaka stora 
solitära ekar som ger karaktär. I den angrän-
sande södervända bergssluttningen återfinns 
en hassellund  som utgör en landskaplig 
kvalitet.

Klövberga etapp1, Upplands-Bro | Gestaltningsprogram 5
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Vid infarten till planområdet planeras för 
tomter med småskaliga verksamheter. 
Byggnadshöjderna och tomtstorlekarna har 
anpassats för att området inte ska ge ett allt 
för storskaligt intryck mot väg 840. 

Den huvudsakliga exploatering i det stora 
landskaps rummet planeras för storskaliga 
verksam heter med möjlighet till större 
tomter och högre byggnadshöjder. Läget 
mellan höjdryggarna i öster och väster gör 
området mindre känsligt för storskalig exp-
loatering ur landskapsbildshänseende. 

Kvartersmarken inom planområdet som 
angränsar mot E18 ligger på en lägre nivå än 
E18. Högre byggnads höjder i området är där-
för också att föredra för att förbipasserande 
på E18 inte bara ska uppleva ett taklandskap.

Övergripande struktur och gestaltnings idé 

Den planerade bebyggelsen inom området 
omgärdas av natur i form av hagmark och 
skogsbeklädda slänter och planen omfattar 
en stor del naturmark. Planutformningen har 
tagit hänsyn till höga naturvärden, rekreativa 
naturstråk och det traditionella landskapet. 
Exploateringen sker i första hand på tidigare 
åkermark medan omgivande hagmarker 
och skogsbeklädda slänter till största delen 
sparas. 

Den föreslagna exploateringen utgår från de 
befintliga riktningarna i landskapet och har 
anpassats efter topografin. Exploateringen 
följer i huvudsak det stora landskapsrummet 
mellan de skogsklädda höjderna. 

På höjdryggen i områdets östra del planläggs 
för en högre karaktärbygg nad i form av ett 
hotell och dagkonferens center som annon-
serar området från långt håll.

Illustration av byggnadsvolymer och entré till verksamhetsområdet - Vy från väg 840

Vy över planområdet - bild tagen från väg 840 med planområdet till vänster i bild

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR
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Nyföretagsområdet etableras på skogsmark-
en på höjdryggen i östra delen av området. 
De skogsbeklädda slänterna runt höjden bev-
aras för att minska påverkan på landskaps-
bilden. Exploateringen kommer dock att bli 
väl synlig för södergående trafik på E18 och 
annonserar på så sätt planom rådet i god tid 
innan avfarten från E18.  

Byggnadshöjderna inom detta område har 
begränsats för att anpassas till omgivande 
vegetation och sparade bergtoppar.

Trafik och kommunikationer

Planområdet är beläget vid trafikplats Bro 
och är lätt att nå med bil från tätorten Bro 
och från E18. En nya cirkulationsplats med 
tillfart från väg 840 planeras. Genom plan-
området planeras en huvudgata med en 
enkel sidig trädrad på den östra sidan. Ett 
antal mindre lokal gator kopplas till huvudga-
tan. 

Cykelvägen längs huvudgatan ansluter till 
det kommunala cykelvägsnäten, både mot 
tätorten Bro och till en framtida anslutning 
norrut genom befintlig tunnel under E18 mot 
indutrianläggningen Högbytorp. 

Illustrationsplan över planområdet med illustration över galoppens kommande anläggning

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR
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byggbar mark

 
med fokus på förnybar energi

Exempel på orienteringstavla med 
verksamhetsnamn
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ALLMÄN PLATSMARK

Pylonskylt markerar området från E18, utformning skede 1

Entréer till verksamhetsområdet

Huvudentrén till området utformas med en 
ny infartsväg från väg 840 och en dubbelfilig 
cirkulationsplats. Entrén ska ges en attrak-
tiv och tydlig gestaltning som underlättar 
orienterbarheten. Stor vikt bör läggas vid 
belysning och gestaltning av cirkulationsplat-
sen för att markera övergången från väg 840 
till en mer stadsmässigt planerad miljö, med 
lägre hastigheter och en tätare bebyggelse. 
Cirkulationsplatsen för verksamhetsområdet 
bör samordnas med utformningen av den 
nya cirkulationsplatsen för den intilliggande 
galoppbanan. Gaturummet för väg 840 bör 
ses över i sin helhet för att upplevas som 
en stadsmässig huvudgata med ett sam-
manhängande uttryck avseende belysning, 
planteringar och utformning.  

Vid verksamhetsområdets entré placeras en 
orienteringstavla med verksamhetsnamnen 
samlade och tydligt utmärkta på en om-
rådeskarta, se plandetalj sida 11. 

Yttre annonsering

För norrgående trafik längs E18 annonseras 
verksamhetsområdet med en pylonskylt 
placerad på höjden vid trafikplats Bro enligt 
skyltläge 1 (Se bild sida 7). 

För södergående trafik längs E18 annonseras 
området med en pylonskylt placerad på en 
höjdrygg i vägzonen i skyltläge 2 (Se bild 
sida 7). Marken kring pylonskyltarna gallras 
ur för att skyltarna ska vara väl synliga.

Vägvisningsskyltar till verksamhetsområdet 
placeras både längs E18 och längs väg 840. 
Verksamhetsområdet kommer att vara en 
viktig målpunkt, inte minst för tung trafik 
som trafikerar E18, och skyltningen till områ-
det behöver vara tydlig.

Gator

Huvudgatan (gata 1) genom området utfor-
mas med en 7 meter bred körbana med en 
trädrad på den östra sidan som markerar att 
gatan är områdets huvudgata. 

Gata 1 kompletteras med svackdiken på 
vardera sida som omhändertar dagvatten 

från gata och kvartersmark. Svackdiken 
utformas som en grön zon med fukttåliga 
ängsväxter eller gräs och dagvattnet om-
händertas till stora delar dolt i underliggande 
vattenmagasin.  

Området ska vara möjligt att nå tryggt och 
enkelt både för gående och cyklister. En 3 
m bred gång- och cykelbana löper längs hela 
huvudgatan och ansluter via befintlig tunnel 
under E18 till det planerade cykelnätet mot 
Högbytorp.

Övriga gator i området utformas med en 
körbanebredd på 7 meter samt en gång- 
och cykelbana på 3 meter avgränsad med 
kantsten. Olika typer av svackdike kantar 
gatorna på delsträckor för omhändertagande 
av dagvatten.  

Huvudgatan trädplanteras Exempel på svackdike
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Gatuträd

Gatuträd behöver vara storvuxna för att kun-
na stammas upp tillräckligt högt för lastbils-
fordon och bussar. Samtliga träd bör också 
vara tåliga mot vägsalter och anpassade för 
att klara tyngre lerjord. Växtbäddar längs 
huvudgatan bör utformas  med sammanhän-
gande trädgropar enligt principsektion eller 
ska på annat sätt anpassas för tillgodose 
att träden får goda förutsättningar att klara 
sig. Trädsorter som klarar många olika typer 
av ståndorter ska väljas med hänsyn till att 
fuktförhållandena kommer att variera kraftigt 
i svackdiket. Lämpliga trädarter är Naver-
lönn, Kärrek, Sorbus Dodong och Platan. 
Platan och Kärrek kan kombineras på del av 
sträckan där bebyggelsen är högst, medan 
Dodong och Naverlönn kan kombineras på 
resterande del av gatan.

För att få en omedelbar kvalitet och rumslig-
het ska gatuträden vid plantering ha ett 
stamomfång på minst 20-25 cm.

Belysning

I dagsläget är omgivingarna lantligt mörka 
med undantag av belysning längs omgivande 
vägar.  Upplevelsen av området nattetid kom-
mer att förändras med den nya planerade 
bebyggelsen. En väl avvägd ljussättning av 
området är avgörande för att området ska 
upplevs tryggt och trivsamt. Stolphöjd längs 
huvudgatan bör inte överstiga 8 meter för 
att undvika att gaturummet upplevs storska-
ligt. Belysningen längs områdets gång- och 
cykelväg bör vara av samma typ och karaktär 
men med maxhöjd på 5 m. Armaturerna 
bör vara bestyckade med LED ljus för låg 
energiförbrukning och god färgåtergivning. 
Belysningsstolpar längs huvudgatan bör vara 
lackade för längre hållbarhet samt för att ge 
ett prydligt intryck. Stolparna får svart kulör 
lika gatorna kring den angränsande galopp-
banan. 

För att det ska bli en bra ljusmiljö i hela om-
rådet är det viktigt att säkerställa att områ-
dets planeras med avskärmande armaturer. 

Det är också viktigt att gestalta ett ljus som 
skapar trygghet och säkerhet.

Rekommendationer belysning: 

• Alla nya armaturer bör vara helavskärmade 
så att så lite ljus som möjligt stör omgivnin-
garna.

• Armaturerna bör ha planglas för att undvika 
bländning.

• Armaturerna ska vara formgivna på ett sätt 
som minskar ytan som drar till sig insekter.

• Ljuskällor bör vara av typen keramisk 
metallhalogen med en färgtemperaturpå 
3000K, alternaitv LED. Dessa ljuskällor har 
god färgåtergivning, vilket skapar trivsam 
atmosfär för de som arbetar på området.
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Exempel på svackdike

ALLMÄN PLATSMARK

Principsektion Huvudgata, Gata 1, 
Skala 1:200/A4
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Naturmark

Den sparade naturmarken i området består 
av dels av betade hagmarker som utgör en 
del av områdets kulturlandskap och dels av 
tät blandskog på höjdryggar. Den betade 
hagmarken i områdets västra del inrymmer 
såväl höga naturvärden som fornlämningar. 
Hagmarken ligger på en höjdrygg i förhål-
lande till det nya verksamhetsområdet 
och utgör en naturlig avgränsning mellan 
verksamhetsområdet och den intilliggande 
galoppbanan. En skötselplan har tagits fram 
för att säkerställa att hagmarken och dess 
natur- och kulturvärden kan bevaras och 
utvecklas.

De skogbeklädda slänterna mellan det flacka 
landskapsrummet och höjdryggarna sparas 
också för att bevara en del av områdets 
landskapskaraktär och undvika stora ingrepp 
i topografin. Skötselplanen omfattar även 
denna naturmark och säkerställer att slänter-
na fortsättningsvis kan rymma både rekrea-

tiva värden och naturvärden. I brynzonen i de 
sydvästvända slänterna finns ett flertal större 
ädellövträd som särskilt bör värnas. 

Inom planområdet finns två åkerholmar 
som ska sparas. Åkerholmarna omfattas 
av biotopskydd. Ny planerad bebyggelse 
har placerats på ett respektavstånd för att 
åkerholmarna inte ska mista sin funktion 
som livsmiljöer och reträttplatser för flera 
av jordbrukslandskapets växt- och djurarter. 
Kring den norra åkerholmen omvandlas 
den omgivande naturmarken till ängsmark 
genom borttagande av det översta närings-
rika lerskiktet och succesiv utarmning av 
jorden genom regelbunden slåtter. 

Kring den södra Åkerholmen finns det 
misstankar om att befintlig plogsula kan 
innehålla skärvor från den underliggande 
boplasten varför avlägsnande av befintlig jord 
inte tillåts. Ytan planteras istället med gräs 

som slås för att på sikt få en ängskaraktär. 

Mellan planområdet och den nya galoppba-
nan planeras en zon med naturlika planter-
ingar som avskärmar verksamheterna från 
galopphästarnas träningsbana, se plandetalj 
sid 11. I planteringarna används för området 
typiska brynväxter som slån, hassel och 
hagtorn.

Dagvattendammar

Det dagvatten som omhändertas och 
fördröjs i området ses som en resurs för 
områdets gestaltning. Ytvatten från vägom-
råden omhändertas i svackdiken och leds till 
dagvattendammen inom området. 

Även dagvatten från hårdgjord tomtmark 
avleds till svackdikena i området och leds 
till uppsamlande dagvattendammar. Dagvat-
tendammen i sydost mot väg 840 utfor-

mas så att den upplevs som naturlig och 
förskönande för platsen. Runt dammen 
planteras strandvegetation, buskar och lägre 
vegetation för att ge ett naturligt intryck och 
gynna den biologiska mångfalden. Växtma-
terialet runt dammen bör anpassas efter den 
sparade naturen i dammens närhet för att 
platsen ska upplevas som en naturlig miljö. 
Dammen ska utformas med flacka, men 
varierande, slänter för att de ska smälta in i 
det omgivande landskapet samt minska risk 
för olyckor. Slänterna kan med fördel ta fasta 
på den omgivande topografin så att slänterna 
mot höjden i öster kan tillåtas vara bran-
tare än mot de flacka områdena i norr och 
i väster. Där vallar är nödvändiga ska dessa 
utformas med så låg krönhöjd som möjligt 
samt med varierande slänter mot omgivande 
landskap för att undvika att dammen och val-
larna ser anlagda ut.

Klövberga etapp1, Upplands-Bro | Gestaltningsprogram 10
Karavan landskapsarkitekter | Fyristorg 6 | 753 10 Uppsala | www.karavanlandskap.se

ALLMÄN PLATSMARK

Befintlig hagmark med hällar Exempel på dagvattendike. Dagvattendammar utformas för att bli en tillgång i området
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ALLMÄN PLATSMARK

Planutsnitt dagvattendammPlanutsnitt avskärmande naturlik plantering mellan planområdet 
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Exempel gabionmur mot fyllnad av kvartersmark, skala 1:200. Exempel trappad bergskärning 5:1, 
med variation i släntfotens avstånd till asfaltytan.

Nivåskillnader

Stora delar av den nya exploateringen ligger 
på förhållandevis plan åkermark. De nya 
marknivåerna i det plana området anpassas 
så nära befintliga marknivåer som möjligt 
men så att god avvattning erhålls samt att 
angivna riktlinjer i detaljplan samt bilaga om 
dagvatten och gata, väg och övriga ledningar 
följs.

Delar av bebyggelsen planeras på högre 
och mer kuperad mark. Här ska slänter och 
bergskärningar utformas med omsorg och 
med respekt för naturvärden och områdets 

övergripande gestaltning. Tomterna kom-
mer i dessa delar att behöva terrasseras 
med bergskärningar och uppfyllnader som 
följd. Anläggningens påverkan på befintliga 
marknivåer bör studeras vidare i det fortsatta 
genomförandet för att minimera bergschakt 
som upp levs främmande i landskapet. 
Bergskärningar kan rubba vattenbalansen för 
närliggande träd och få påverkan på angrän-
sande natur även en bra bit från släntkrön 
vilket ska beaktas i det fortsatta projektering-
sarbetet.

Sprängning av synliga bergskärningar bör, 
om berget är av fast beskaffenhet, sprän-
gas på ett sätt som ger ett mer naturligt 
utseende. Med fördel bör så kallad skonsam 
sprängning användas för dessa delar

I de fall slänter riskerar att ianspråkta stora 
delar naturmark och medföra negativ påver-
kan på sparad vegetation bör istället gabion-
murar användas för att lösa höjdsättningen. 

Bergskärningar bör utföras med skonsam 
sprängning

ALLMÄN PLATSMARK
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KVARTERSMARK

Vy mot planområdet från E18, Trafikplats Bro med områdets östra höjdrygg i fonden. Fotomontage med hotellbyggnad placerad på krönet av höjden samt Eons planerade kraftvärmeverk till höger i bild.

Bebyggelsens volymer

Klövberga verksamhetsområde kommer att 
rymma bebyggelse för verksamheter för 
småskalig till storskalig industri och handel 
med inriktning på transport-och logistik-
företag. Flertalet av dessa verksamheter har 
byggnader med relativt enkla och storskaliga 
volymer vilket bör beaktas i den fortsatta 
planeringen av området. Det är viktigt att 
upplevelsen inte blir alltför enformig eller 
upplevs som oordnad. Landskapsrummet 
i dalgången har generellt en stor skala och 
kan klara stor skalig verksamhet om platserna 
gestaltas med tydlig hänsyn till landskapets 
karaktärsdrag och till angränsande skala på 
befintliga vägar och bebyggelse.

Byggnadshöjderna varieras inom området för 
att möta omgivande bebyggelse och vägar 
i en anpassad skala. Närmast väg 840 och 
på höjdpartiet i områdets östra del, medges 
något lägre bebyggelsehöjder då dessa om-
råden är mer känsliga ur landskaps-bildhän-

seende. Undantaget är ett planerat hotell på 
områdets östra höjdrygg som tillåts uppföras 
med en hösta byggnadshöjd på +80.0 meter 
över nollplanet i syfte att annonsera området 
mot E18. Hotellbyggnaden kommer tillsam-
mans med Eons planerad kraftvärmeverk i 
Högbytorp att resa sig över de omgivande 
höjdryggarna och annonsera tätorten Bro 
för resande på E18. Det planerade hotellet 
ska upplevas stå mitt i sparad naturmark och 
övrig kringliggande bebyggelse på höjden 
ska planeras med byggnadshöjder som 
tydligt understiger höjdpartiets trädtoppar.

Generellt tillåts bebyggelsen vara högre och 
större till volymen längre in i det stora land-
skapsrummet och i områdets nordvästra del 
där området möter E18. I denna del ligger 
E18 belägen betydligt högre än det plane-
rade verksamhetsområdet, vilket medför att 
högre byggnadshöjder krävs för att annon-
sera området visuellt mot E18. 
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Fotomontage över företagsparken med planerade byggnadsvolymer. Vy från söder med E18 till 

höger i bilden.
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Vy mot planområdet från E18, Trafikplats Bro med områdets östra höjdrygg i fonden. Fotomontage trafikantserviceområe nedanför hotellbyggnaden.

KVARTERSMARK

Utredning trafikantservice

I samband med utredningsarbetet för de-
taljplanen Klövberga etapp 1 gjordes också 
utredningar kring möjligheten att anlägga 
ett område med trafikantservice sydost om 
planområdet i anslutning till avfarten från 
E18 till väg 840. 

I utredningsarbetet föreslogs att en ny cirku-
lationsplats anläggs på väg 840 där anslut-
ning till trafikantserviceområdet också sker.

Området är välannonserat från E18 och 
skulle i och med cirkulationsplatsen vara 
lättill gängligt från E18. 

Tomterna var i första hand tänkta att 
inrymma en drivmedelsstation samt en 
snabbmatsrestaurang, men yta fanns för 
ytterligare verksamheter. 

Tomterna för trafikantservice skulle inte ha 

någon direkt väganslutning till resten av verk-
samhetsområdet. Området är idag delvis 
igenväxande och skulle behöva gallras och 
städas upp för att bli ett välkomnande stopp 
för trafikanter på väg.

Förslaget om en trafikantserviceanläggn-
ing har nu utgått ur planförslaget men kan 
senare bli aktuellt. Detta kommer då att 
hanteras i en separat detaljplan.
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Fotomontage över företagsparken med volymer för trafikantservice i bildens nedre högra hörn.  

Vy från söder med E18 till höger i bilden.
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KVARTERSMARK

Väg 840 utgör en entré till tätorten Bro för 
resande på E18. Kommunen har en ambition 
att väg 840 ska omgestaltas som huvudled 
i tätort. 

Bebyggelsen som angränsar mot väg 840 
bör i sitt uttryck vända sig mot vägen. 
Fasaderna och förgårdsmarken ska ges en 
omsorgsfull utformning mot gaturummet 
utan upplevda baksidor.

Stora byggnadsvolymer bör utformas med 
stora glasade partier som tillåter förbipass-
rande att skönja verksamheten i bygg naden. 
Glasade hörn och glasade entréer  kan med 
fördel användas också för att bryta upp stora 
fasader och öka detaljeringsgraden.

Omsorg bör läggas vid att fasader och 
hus kroppar får ett enhetligt och bearbetat ut-
tryck. Byggnadernas skala och placering ska 
studeras för att undvika att de upplevs för 
dominanta i landskapet. Det är viktigt att ge-
staltning av byggnader sker med hänsyn till 
intilliggande byggnader och ser till området 
som helhet. Byggnaderna ska inte upplevas 
som ett antal uppradade solitärer utan visuell 
koppling till verksamhetsområdet i övrigt.

Särskild omsorg bör läggas på att fasader 
som vänder sig mot huvudgatan inte ska 
upp levas slutna eller som en tydlig baksida. 

Taklandskap

Gestaltning av taken ska utföras så att god 
effekt kan uppnås för eventuella solpaneler. 
Skuggande byggnadsdelar ska undvikas på 
taken. Om byggnadsdelar krävs på taken ska 
de placeras i norrläge så att ytan som kan 
användas för solenergi maximeras.

Beroende på hur byggnadskropparna är 
orienterade lämpar sig olika typer av taklut-
ningar, dock bör inte taklutningar överstiga 
23 grader. Pulpettak som vetter i väderstreck 
från sydost till sydväst med en lutning 
mellan 5-20 grader är optimala för solenergi-
produktion. För långsträckta byggnader ori-
enterade i nord-sydlig erhålls bäst effekt om 
de utformas med sadeltak med solceller på 
båda sidor av nocken. Platta tak är ofta bästa 
lösningen för större byggnader. 
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KVARTERSMARK

Fasadmaterial och färgsättning

Bebyggelsen kan utföras i flera olika fasad-
material om dessa håller sig till områdets 
färgsättning. Mindre byggnader kan utfor-
mas med tegel, puts, trä eller skivmaterial. 
Större byggnadsvolymer kan utformas med 
fasader av prefabricerade element klädda i 
skivmaterial samt inslag av glasade partier. 
Mindre kontorsdelar och entrépartier kan 
med fördel utföras i trä. Fasader kan också 
kläs med solpaneler.

Byggnadsvolymerna ges en varm färg-
skala med jordiga gula, röda och grå kulörer. 
 Paletten hämtar inspiration från äldre tiders 
industribyggnader och harmonierar vackert 
mot omgivande grönska. 

Utgångspunkt vid färgsättning av byggnader 
är att skapa en sammanhållen struktur där 

byggnaders färger harmonierar med var-
andra i detta storskaliga landskap. Starka 
avvikande färger bör undvikas. Byggnads-
volymerna bör ges en ljus men varm färg 
som tar utgångspunkt från antingen det 
jordiga med gula, röda, grå kulörer eller från 
horisontfärger med ljusa blå eller grå kulörer. 
Färgerna nedan är exempel på detta. De var-
mare färgerna är tänkta för den huvdsakliga 
färgsättningen inom området och de kallare 
nyanserna tänkta som komplement.

För tak används två grundfärger - svart eller 
grått. 

Material och kulörer kan variera mellan bygg-
nader men ska fungera väl tillsammans. I 
praktiken innebär det att för de byggnader 
som uppförs först är valfiheten av material 
och kulörer större medan senare byggnader 
måste förhålla sig till redan byggda. 

Fasader av behandlad korrugerad plåt

Den övre raden avser kulörer 
tänkta för den huvudsakliga 
färgsättningen i området. Den 
undre raden med kalla kulörer 
är i första hand tänkta som 
komplements  färger

Trä Betong Skivmaterial Glas

Glasade partier bör användas för att bryta 
upp fasader

MATERIAL

S 3030-Y40RS 3020-Y50RS 2020-Y60R S 2020-Y

S 1002-B S 1002-B S 2010-B10G S 1510-B
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Skyltar

Placering och utformning av skyltar har be-
tydelse för upplevelsen av såväl de enskilda 
byggnaderna som miljön i sin helhet. Skyltar-
na ska utformas med hänsyn till sin omgivn-
ing och bör placeras så att de inte i onödan 
stör upplevelsen från omgivande naturmark 
eller ger området ett fragmenterat och rörigt 
uttryck. Skyltar inom området bör inte vara 
onödigt stora, både storlek och placering av 
skyltar inom fastigheten ska ta hänsyn till 
skyltens läge och avstånd till de tilltänkta 
betraktarna. Skyltning av verksamheterna 
på kvartersmark ska i huvudsak ske genom 
skyltar placerade på byggnadsfasader, ej 
med separata skyltar. Skyltar på byggnader 
får inte sättas ovanför takfot. Flaggstänger 
med företagsnamn kan också annonsera 
verksamheten mot områdets gator.

Stängsel och grindar

Skalskydd kring verksamheterna bör få en 
enhetlig utformning och samordnas mel-
lan fastighetsägare. Stängsel för skydd och 
avgränsning på kvartersmark utförs med 
lackat panelstängsel eller palissadstängsel. 
Ett lackat panelstängsel har bättre hållbarhet 
och ger ett mer ordnat intryck än nätstäng-
sel. Stängsel ska ej utföras med galge. Runt 
känsliga och skyddsvärda verksamheter 
rekommenderas istället att stängsel utförs 
4 meter högt med icke-klättringsbar nätfyll-
nad. Stängsel ska utföras i mörkgrå kulör 
alternativt varmförzinkade. Grindar ska vara 
slaggrindar eller skjutgrindar med profilfyll-
nad och samma kulör som stängsel. 

Belysning

Belysningsstolpar och belysningsmaster på 
kvartersmark ska inte överstiga 10 meter 
och vara väl avbländade. Lägre ljusnivåer ska 
råda vid belysning av parkeringsytor och en-
tréytor där människor vistas i större utstäck-
ning. LED ljus bör nyttjas. Samman taget 
ska belysning av gångytor, körytor, parker-
ing, entréer, fasader och ev kommersiell 
skyltning bilda en väl avstämd helhet som 
underlättar orientering och trygga rörelser 
inom området. 

Lastzoner och förgårdsmark

Förgårdsmark mot gator ska utformas så att 
den ger ett välordnat och omhändertaget 
inrtyck. Ytor som ej behöver vara hårdgjorda 

KVARTERSMARK

Varmförzinkat eller grålackerat panelstängsel

kan med fördel utformas som gräs- eller 
planteringsytor, gärna med träd. Vid plant-
ering av träd på kvartersmark ska trädens 
placering väljas så att de inte skuggar eller 
på annat sätt har en negativ inverkan på 
eventuella solpaneler. 

Utformning av tekniska anläggningar 

Tekniska anläggningar i form av pumphus, 
transformatorstation, återvinningsstation 
mm utformas med en färgsättning som 
väl stämmer in med övrig färgsättning för 
bebyggelsen.

Fasadskyltar kan annonsera verksamheten 
inom kvartesmark

Teknikbyggnader får en kulör och material 
som överenstämmer med områdets övriga 
bebyggelse

Flaggspel
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 Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplan Klövberga Etapp 1  

 M1500123 
 Reviderad 2021-02-15, s. 2 (63)  

 

Sammanfattning 

Planförslaget Klövberga syftar till att utveckla ett varierat område för verksamheter, logistik och 
handel i ett strategiskt läge nära E18. Planförslaget bygger på ett planprogram som godkändes i 
december 2014 och medför att markanvändningen ändras i ett större oexploaterat område med 
natur- och jordbruksmark. I området finns bland annat natur- och kulturvärden som påverkas av 
exploateringen. Recipient för dagvattnet från området är Broviken, Mälaren, som utgör Natura 
2000-område. Området ligger placerat som en port till tätorten Bro från E18, vilket gör att 
påverkan på landskapsbilden är en viktig faktor att belysa. Dessa faktorer har gjort att kommunen 
redan i tidigt skede valde att ta fram en övergripande MKB tillhörande planprogrammet och i 
senare skede denna fördjupade miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplaneförslaget.  
 
Planområdet är till stora delar öppet och synligt från väg 840, även delvis synligt från E18. Mark 
med natur- och kulturvärden kommer att tas i anspråk och förändra landskapets karaktär. Den nya 
bebyggelsen medför att samhället Bro utökas och att orten blir mer påtaglig redan vid avfarten 
E18 direkt efter Bro trafikplats. Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga 
riktningarna i landskapet. Exploateringen följer i huvudsak det stora landskapsrummet mellan de 
skogsklädda höjderna i området och sker i första hand på tidigare åkermark medan omgivande 
hagmarker och skogsbeklädda slänter till största delen sparas.  

Planområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för 
kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar. Exploateringen kommer att göra stora 
ingrepp i det agrara kulturlandskapet men områden med konstaterade fornlämningar har 
undantagits från exploateringen.  
 
Planförslaget innebär att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av framför allt 
kommunalt eller lokalt värde kommer att ske. I en damm inom planområdet har större 
vattensalamander påträffats och det finns även lämpliga övervintringsplatser inom planområdet. 
Planförslaget är anpassat för att lämna dessa områden oexploaterade och för att säkerställa 
spridningsvägen mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde. Planförslaget är också 
anpassat för att bevara merparten av områdets utpekade regionala naturvärden. Sammanhängande 
gröna samband har eftersträvats för att undvika isolerade öar i området.  
 
Dagvattenflödena ökar med exploateringen och dagvattnet kommer även att ha en annan 
sammansättning än vid nuvarande markanvändning. Från planområdet rinner dagvatten till 
Brovikens tillflöden och slutligen ut i Broviken i Mälaren. Beräkningar av föroreningsbelastning 
visar att om planen genomförs, utan att förelagna åtgärder för dagvattenhantering vidtas, kan en 
betydande ökning av föroreningsbelastningen förväntas. Beräkningarna visar att också att 
föreslagna åtgärder för dagvattenhantering ger en avsevärd effekt. Med föreslagen 
dagvattenhantering beräknas föroreningshalterna i dagvattnet att minska för samtliga ämnen 
jämfört med nuläget. Eftersom dagvattenflödet från området ökar efter exploatering beräknas 
dock mängden föroreningar som årligen belastar recipienten att öka något för fyra ämnen (zink, 
kadmium, nickel och kvicksilver) medan belastningen av övriga ämnen minskar jämfört med 
nuläget. Med föreslagna åtgärder beräknas t ex belastningen av näringsämnen från planområdet 
att minska vilket förbättrar förutsättningar för Natura 2000-området Broviken och tillflöden då 
identifierade hot kan minskas. Genomförande av åtgärderna för rening av dagvattnet är därför 
centrala för att minska risken för negativ påverkan på recipienterna nedströms planområdet. 
 
Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga tydliga 
stråk för att människor ska kunna röra sig i området. Planförslaget ökar tillgängligheten till 
området vilket ökar möjligheten att nyttja det för rekreation men samtidigt kan upplevelsevärden 
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i form av orördhet minska. Planerat gång- och cykelstråk genom planområdet kommer att bli en 
del i ett kommunalt gång- och cykelstråk mot verksamhetsområdet Högbytorp i norr och även 
kunna ansluta till ett framtida gång- och cykelstråk längs väg 269 mot Håbo-Tibble.  

Planområdet gränsar till E18 som är primär transportled för farligt gods och väg 840 som är 
sekundär transportled för farligt gods. I sammanhanget bör nämnas att kommunen beslutat om att 
väg 840 inte längre ska vara transportled för farligt gods men att begäran om ändring ännu inte 
har hanterats av länsstyrelsen. Planförslaget är dock anpassat så att rekommenderade 
skyddsavstånd och bebyggelsefria områden till transportlederna med farligt gods innehålls. 
Skyddsavstånd innehålls även till Högbytorps avfallsanläggning samt till kraftvärmeverk och 
biogasanläggning på norra sidan av E18.  

Då planområdet exploateras kommer mer trafik att genereras till och från området och även inom 
området (ca 2500 fordonsrörelser/dygn för aktuell detaljplan). Trafiken och även verksamheterna 
inom området kommer att generera buller. Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom 
området visar att riktvärden innehålls för alla närliggande fritids- och bostadsområden. Detta, 
tillsammans med det faktum att verksamheterna som etablerar sig i området ska uppfylla 
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller, säkerställer att ljudnivån inte blir för hög vid 
närmast angränsande bostäder som är belägna cirka 450 meter från plangräns (sydost om väg 
840). Verksamhetsområdet bedöms inte heller ge bullerstörningar till Bro Parks 
hästsportanläggning söder om planområdet. 

Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att den alstrar 
trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar transportsträckan från 
anslutande tillfarter och därmed utsläpp av växthusgaser. Planförslaget ger också förutsättningar 
för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik som alternativa transportmedel. 

Sammanfattningsvis innebär planförslaget stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet samt att 
naturvärden av kommunalt eller lokalt intresse exploateras vilket medför negativa konsekvenser 
för natur- och kulturmiljön. Planförslaget har emellerid anpassats så att de mest värdefulla 
områdena bevaras och tillgängliggörs för rekreativa ändamål. När det gäller hälsa och säkerhet 
innebär planförslaget att nya buller- och riskkällor tillkommer men gällande skyddsavstånd och 
riktvärden uppfylls varför inga betydande negativa konsekvenser förväntas.  

Att omvandla ett obebyggt område med jordbruks- och naturmark till ett område för 
verksamheter, logistik och handel innebär att belastningen av förorenat dagvatten på recipienten 
ökar. Med föreslagen dagvattenhantering minskar dock belastningen av de flesta föroreningar.  
Sammantaget bedöms planförslaget och föreslagen dagvattenhantering inte påverka möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller påverka 
drickvattentäkten Mälaren negativt.  
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1 Inledning  

Stockholmsregionen får en allt större betydelse för Sveriges tillväxt. Här finns en stor 
näringslivsbredd på relativt liten yta. Stockholm-Mälarregionen växer alltmer samman till en 
gemensam arbetsmarknad. En mer utvecklad infrastruktur för varuförsörjningen till Stockholms 
stad och region kommer att behövas. 

Upplands-Bro kommun ser att det är strategiskt lämpligt att lokalisera verksamhetsområden längs 
E18 och man önskar utveckla entrén från E18 till Bro. Efterfrågan på tomter med denna typ av 
markanvändning inom kommunen har ökat. Kommunen tog fram ett detaljplaneplanprogram som 
godkändes i december 2014 för att utreda lämpligheten av att planlägga för ny bebyggelse i 
Kärrängen och Klöv för att utveckla området till ett verksamhetsområde. Detaljplaneförslaget för 
Klövberga bygger på programförslaget och syftar till att utveckla ett varierat verksamhetsområde 
med bland annat logistik och handel i ett strategiskt läge nära E18 i kombination med att viktiga 
delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs.  

Till planprogrammet fanns en övergripande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) framtagen, där 
miljökonsekvenserna till följd av planprogrammets genomförande analyserades på en 
övergripande nivå. Denna MKB utgör en fördjupning av den övergripande MKB:n och beskriver 
konsekvenserna av genomförandet av aktuell detaljplan. Den fördjupade MKB:n innehåller mer 
detaljerad information och utreder de miljöaspekter som rör den aktuella detaljplanen. I vissa 
delar hänvisas till den övergripande MKB:n ”Övergripande miljökonsekvensbeskrivning - 
Planprogram Kärrängen och Klöv, Upplands-Bro kommun” men relevanta delar sammanfattas 
här för att ge en samlad bild av miljökonsekvenserna av detaljplanens genomförande. 

1.1 Ändringar efter genomfört samråd 
Efter genomfört samråd har en del justeringar genomförts av planförslaget, se samrådsförslagets 
plankarta i figur 1.1 och granskningshandling i figur 1.2. Under samrådet ingick i planen ett 
område i anslutning till Bro trafikplats för en tänkt drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang. 
För anslutning av trafik till drivmedelsstationen var planen att anlägga en rondell vid befintlig 
anslutning mellan väg 840 och E18. Finansiering för cirkulationsplatsen saknas varför området 
har utgått ur planförslaget.  Om parterna i framtiden kan komma överens om finansieringen så 
kan det bli aktuellt att aktualisera förslaget om drivmedelsstationen och ta fram en detaljplan för 
detta. I underlagsutredningarna till detaljplanen för Klövberga, etapp 1, har därför de delar som 
berör drivmedelsstation och snabbmatsrestaurang inte tagits bort utan de finns fortsatt med. 
Undantaget är riskbedömningen som justerats då bedömningar av risker kopplade till 
drivmedelsstationen utgjorde en betydande del av rapporten. För miljökonsekvensbeskrivningen 
innebär denna förändring att miljökonsekvenserna till följd av planförslaget minskar något, 
eftersom en verksamhet skulle ha tagit viss naturmark i anspråk och genererat trafik, buller och 
dagvatten lyfts ur planförslaget. Vidare kommer en kulturhistoriska lämning (vägbank) inte längre 
påverkas negativt av planen. Störst förändring sker i bedömningen av risker eftersom ett tidigare 
tillkommande riskobjekt försvinner.  
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Figur 1.1 Plankarta samrådshandling 
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Figur 1.2 Plankarta granskningshandling 
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Efter genomfört samråd har också lösningar för dagvattenhantering setts över och kompletterats 
i syfte att förbättra rening och fördröjning av dagvatten inom planområdet1. Sammanfattningsvis 
har följande bearbetningar gjorts:  

• För att förbättra rening och fördröjning inom området planeras dagvatten från såväl vägar 
som kvartersmark att avledas via svackdiken längs gatorna innan dagvattnet avleds till 
områdets stora dagvattendamm. Från delar där detta inte är möjligt planeras dagvattnet 
att samlas upp i fyra nya dagvattendammar.  

• Dagvattenhanteringen inom området har utformats för att kunna hantera flöden från ett 
20-årsregn (tidigare 10 års-regn).  

• I områdets norra del planeras en ny dagvattendamm för att kunna samlas upp och rena 
dagvatten från E 18 som rinner in mot planområdet.  

• Skyfallsutredning har utförts som visar att översvämningsrisken på väg 840 minskar 
jämfört med nuläget. Inom planområdet riskerar delar av gatorna att översvämmas till ett 
djup av 0,1 – 0,3 m.  

• Åtgärder under byggskedet har redovisats. Föreslagna åtgärder är att dagvattendammar 
och system för att leda läns- och dagvatten till dammarna anläggs tidigt i byggskedet samt 
att mobila reningsanläggningar kan komma att användas vid behov.  

• Svackdikena inom området kommer vintertid att nyttjas för uppsamling av snö och rening 
vid avsmältning.  

• Begränsningar i användning av zink och koppar inom området har införts som en 
planbestämmelse på plankartan.  

• Nya flödes- och föroreningsberäkningar har utförts enligt den senast uppdaterade 
versionen av beräkningsprogrammet Stormtac.  

• Kommunens pågående arbete med förslag till åtgärder i avrinningssystemet mot 
recipienten Broviken har också redovisats.  

 
Sammantaget har förändringarna av dagvattenhanteringen inom området förbättrat såväl reningen 
som fördröjningen inom området jämfört med tidigare redovisade åtgärder.  

2 Områdesbeskrivning  

Det aktuella området är beläget väster om tätorten Bro, väster om trafikplats Bro och väg 840 och 
söder om E18. I söder gränsar området mot en hästsportanläggning (vid Önsta gård) och i väster 
mot naturområde. Programområdet omfattar ca 120 ha och utbyggnad planeras att ske i etapper. 
Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga (benämnt etapp 1) omfattar två av programmets 
tre etapper med undantag för den del som omfattar drivmedelsstation i anslutning till Bro 
trafikplats som utgått efter samrådet. Angöring till den kvarvarande etappen sker dock inom 
aktuellt område och därför tas viss hänsyn till kommande utbyggnad redan nu. 

Planområdet består förnärvarande av jordbruksmark, hagmark/ängsmark och skog, se figur 2.1. 
Åkerlandskapet är öppet och ligger i en dalgång som omges av barrskogsklädda höjder. Närmast 
trafikplats Bro finns en tydlig höjd. I områdets sydvästra delar finns rester av ett äldre 
kulturlandskap med betad hagmark och berg i dagen. Planområdet ingår som en del i Önsta, ett 
större område som är av lokalt intresse för kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar. 

 

1 Dagvatten PM, Structor Mark Stockholm AB, rev 2021-02-15 
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Den föreslagna exploateringen har anpassats för att bevara så mycket som möjligt av den 
kulturhistoriska miljön i området. 

 

Figur 2.1. Planområdet med nuvarande markanvändning (jordbruksmark, hagmark/ängsmark 
och skog).  

Norr om E18 finns området Högbytorp som är en av regionens största avfallsanläggningar, och i 
vars anslutning E.ON har anläggt ett kraftvärmeverk och en biogasanläggning. 

För områdesbeskrivning avseende gällande planer och områdesbestämmelser hänvisas till 
”Övergripande miljökonsekvensbeskrivning - Planprogram Kärrängen Klöv, Upplands-Bro 
kommun”.  

3 Miljöbedömning av planförslaget   

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken och i plan- och bygglagen 
avseende miljöbedömningar av planer och program att gälla. Förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar upphörde att gälla och Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
trädde i kraft. Enligt övergångsbestämmelserna ska de äldre bestämmelserna och 
förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för planer som har påbörjats före 2018-01-01. 
Eftersom planprocessen för upprättande av aktuell detaljplan inleddes innan dess ska de äldre 
bestämmelserna tillämpas för denna plan. 
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3.1 Behovsbedömning 
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en 
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning, huruvida planens genomförande kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning. 
Kommunen ska göra sin bedömning utifrån de kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-
förordningen. 

Vid en behovsbedömning ska hänsyn tas till: 
1. Planens/projektets karaktäristiska egenskaper 
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat 

Enligt lagstiftningen behöver inte en komplett miljöbedömning genomföras för ett program utan 
normalt redovisas endast behovsbedömningen och eventuellt förslag till avgränsning av MKB för 
kommande detaljplan. Programmet för Kärrängen och Klöv ligger till grund för flera detaljplaner 
och Upplands-Bro kommun gjorde bedömningen att dessa sammantaget kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Bedömningen utgick från en checklista som kommunen upprättat 
utifrån kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen. 

Ställningstagandet grundade sig framför allt på att markanvändningen ändras i ett större 
oexploaterat område med natur- och jordbruksmark till verksamhetsområde. I området finns bland 
annat natur och kulturvärden som behöver beaktas. Recipient för dagvattnet från området är 
Broviken, Mälaren, som utgör Natura 2000-område. Området ligger placerat som en port till 
tätorten Bro från E18, vilket gör att påverkan på landskapsbilden är en viktig faktor att belysa i 
MKB:n.  

I enlighet med 6 kap miljöbalken valde Upplands-Bro kommun att ta fram en fullständig 
miljökonsekvensbeskrivning för programmet, tidigt i planprocessen, för att belysa 
miljökonsekvenser för området ur ett helhetsperspektiv. Aktuell detaljplan omfattar större delen 
av programområdet och bedömningen av betydande miljöpåverkan gäller således även för 
detaljplanen. En fördjupad miljökonsekvensbeskrivning tillhörande detaljplanen tas därför fram.   

3.2 Miljökonsekvensbeskrivning 
Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så 
att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, består av analys och 
bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa 
och hushållning med naturresurser. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska integreras 
med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras 
och så att möjligheter att finna miljöanpassade alternativ ökar. 

Enligt 6 kap miljöbalken ska en MKB bl.a. innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och 
miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs. Den ska 
även ha en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt och en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med 
avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat 
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. MKB:n ska även innehålla 
en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller 
programmet. Miljökvalitetsmålen är på övergripande nivå och bedömningarna kvarstår från 
programskedet. För att se hur miljökvalitetsmålen beaktas hänvisas därför till ”Övergripande 
miljökonsekvensbeskrivning - Planprogram Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun”. 
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Den fördjupade MKB:n beskriver miljökonsekvenserna av detaljplanförslaget och innehåller mer 
detaljerade beskrivningar i förhållande till den övergripande MKB:n.   

4 Planförslaget och redovisning av alternativ 

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6:e kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”. I den övergripande MKB:n 
utreddes konsekvenserna av nollalternativet (om planprogrammet inte genomförs), alternativ 
utformning (olika exploateringsgrad) och alternativ lokalisering. Sedan planprogrammet togs 
fram har ingen ny information framkommit som föranleder revidering av tidigare bedömning av 
alternativ. Inga nya alternativ har heller framkommit vid framtagande av detaljplanen. För 
beskrivning av alternativ utformning och lokalisering hänvisas därför till den övergripande 
MKB:n tillhörande planprogrammet.  

I denna fördjupade MKB beskrivs detaljplaneförslaget och de förändringar som är gjorda i 
förhållande till planprogrammet. Vidare beskrivs nollalternativet och dess konsekvenser.  

4.1 Planförslaget 
Planförslaget innefattar ett verksamhetsområde med tyngdpunkt på industri, logistik och handel 
som lokaliseras på jordbruksmarken samt på höjden intill Bro trafikplats. Den sydöstra delen, 
närmast väg 840, planeras för småskaliga verksamheter och i den nordvästra delen mot E18 
planeras mer storskaliga verksamheter. På höjden planeras också en hotell- och 
konferensanläggning. Sammantaget omfattar verksamhetsområdet cirka 28 hektar kvartersmark. 
Planområdet som helhet omfattar 63 hektar, se plankarta i figur 1.2 och illustrationsplan i figur 
4.1.  
 
Runt om, och delvis inom verksamhetsområdet, kommer naturmarken att behållas. Inom 
verksamhetsområdet består naturmarken främst av naturliga höjder såsom åkerholmar och 
skogsbeklädda höjder. I övergångszonen mot planerad hästsportanläggning i väster behålls de 
hag- och betesmarker som är värdefulla ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Inom hag- och 
betesmarken finns en damm där större vattensalamander har påträffats. Lämpliga 
övervintringsplatser för större vattensalamander finns i skogsområdet norr om dammen. Baserat 
på detta har ett större naturområde undantagits från exploatering för att säkerställa att 
övervintringsplatserna och spridningsvägen mellan damm och övervintringsplatser bibehålls.  
 
Gångstigar planeras för att tillgängliggöra naturmarken. Planerat gång- och cykelstråk genom 
planområdet kommer att bli en del i ett kommunalt gång- och cykelstråk mot verksamhetsområdet 
Högbytorp i norr och även kunna ansluta till ett framtida gång- och cykelstråk längs väg 269 mot 
Håbo-Tibble. Huvudangöring med bil till området sker i söder från väg 840.  
 

4.2 Förändringar i förhållande till planprogram 
I programförslaget nämndes ett truckcenter som utgått i planförslaget tillsammans med en 
eventuell ny direkt avfart från E18 i programområdets nordöstra del. Närmare studier av 
höjdnivåer och utformning av tomter och infrastruktur har gjort att gatunät, dagvattenlösningar 
och bebyggelsestruktur har justerats. Gatunät och bebyggelsestruktur har också justerats utifrån 
närmare kunskap om utbredning av fornlämningar och behov av respektavstånd samt utifrån 
skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. I programförslaget planerades att det kommande 
gång- och cykelstråket skulle följa brynzonen i bakkant av industrimarken, men gång- och 
cykelstråket har istället placerats intill huvudgatan i området vilket blir en tryggare sträckning.  
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Figur 4.1  Illustrationsplan för planförslaget (Karavan landskapsarkitekter AB, feb 2021)   
  

4.3 Nollalternativet 
Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om planförslaget inte genomförs. Det mest troliga 
är att nuvarande markanvändning kvarstår. Jordbruksmarken är högsta klass inom Stockholms 
län varför det är sannolikt att den fortsätter att brukas. Skogsmarken kommer sannolikt att fortsätta 
skötas med normalt skogsbruk. Möjligen kan betesmarken mellan den planerade 
hästsportanläggningen och programområdet komma att betas. Om det inte sker kan området 
komma att växa igen. Hästsportanläggningen kommer sannolikt att medföra att fler människor 
rör sig i angränsande skog och mark. Den gång- och cykelväg som planeras genom planområdet 
kommer inte att byggas ut i nollalternativet. Däremot planerar kommunen en utbyggnad av ett 
gång- och cykelstråk längs väg 840 och 269 mot Tibble. Kommunens bedömning är att det 
kommer att ta betydligt längre tid innan kommunen har möjlighet att realisera den.    

Befintliga natur- och kulturvärden kommer därmed att behållas, liksom möjligheten att fortsätta 
att bedriva jordbruk. Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor och när marken 
odlas sker en omrörning i marken som gör att näringsämnena frigörs. Tillförsel av vattenlösligt 
kväve- och fosfor ökar ytterligare mängderna och de näringsämnen som ej tas upp av växterna 
förs med vatten till grundvatten, vattendrag, sjöar och hav. Vid en fortsatt nuvarande 
markanvändning kan detta läckage förväntas fortsätta och näringsämnena nå Broviken efter 
passage via Sätrabäcken och Brobäcken, se även avsnitt 6.4 Vattenmiljö.  

Den planerade gång- och cykelvägen medför ett positivt tillskott genom att den kan främja 
folkhälsa och bidra till minskade utsläpp från biltrafiken eftersom den ger förutsättningar för att 
välja cykel istället för bil. I nollalternativet förväntas det dock ta längre tid innan gång- och 
cykelvägen kan realiseras. Behovet av tomter för verksamheter och logistik kommer att behöva 
lösas på annan plats. 
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5 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen 

Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på de 
faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan.  

5.1 Geografisk avgränsning 
Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt planområdet. För vissa aspekter som 
t.ex. vattenmiljö, naturmiljö, grönstruktur, tillgänglighet och landskapsbild är det aktuellt att ha 
ett större geografiskt perspektiv än endast planområdet. Konsekvenserna beskrivs därför även för 
tillämpliga delar utanför planområdesgränsen, t.ex. för närbelägna verksamheter, grönstruktur, 
naturområden, vatten och infrastruktur.  
 

5.2 Saklig avgränsning 
I den övergripande MKB:n gjordes en preliminär avgränsning av vilka miljöaspekter som 
bedömdes vara relevanta att utreda närmare för respektive detaljplan. Aktuell detaljplan omfattar 
de områden som benämns etapp 1 och 2 i den övergripande MKB:n (kapitel 12 Fortsatt arbete). 
Miljöaspekter som berördes i den övergripande MKB:n och som inte bedöms vara relevanta att 
utreda närmare i den fördjupade MKB:n är: 

• Luft 
• Materiella tillgångar (framför allt jordbruk) 

Utöver dessa omnämndes en befintlig kraftledning i den övergripande MKB:n men denna berör 
inte planförslaget då tillämpliga avstånd mellan ledning och byggnader uppfylls.  

Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet med 
denna MKB:  

• Landskapsbild 
• Kulturmiljö  
• Naturmiljö 
• Vattenmiljö 
• Rekreation, tillgänglighet och trygghet 
• Risk och säkerhet 
• Trafik och buller 
• Klimat och energi 

Landskapsbild Detaljplanen innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med 
natur- och jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. Området är till stora delar öppet och 
synligt från väg 840 (Håtunavägen), även delvis synligt från E18. Området ligger vid infarten till 
Bro från E18 och utgör därför en entré till tätorten. EON:s kraftvärmeverk ligger på motsatt sida 
av E18 och gör ett tydligt landmärke. Exploateringens påverkan på landskapsbilden, bland annat 
utifrån höjdsättning, beskrivs och bedöms i den fördjupade MKB:n.  

Kulturmiljö Inom planområdet finns ett antal fornlämningar och området ingår i det historiska 
sambandet Önsta gård. Arkeologisk utredning har genomförts 2013 och visade att det förutom 
tidigare kända fornlämningar fanns tre osäkra fornlämningar (stensättningar) och åtta 
boplatslägen. Vidare har sju övriga kulturhistoriska lämningar lokaliserats (sentida husgrunder, 
odlingslämningar, brott/täkt). En fördjupad arkeologisk utredning genomfördes 2014. 
Utredningen visade att ytterligare 14 fornlämningar fanns inom planområdet utöver de tidigare 
konstaterade. Hur områdets kulturhistoriska lämningar och kopplingar till omgivande 
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kulturmiljöer påverkas av planerad exploatering samt rekommenderade avstånd till verksamheten 
beskrivs och bedöms i denna MKB. 

Naturmiljö Planområdet består i dag av jordbruksmark, hagmark/ängsmark och skog. 
Naturvärden av regionalt intresse är en naturgräsmark, en damm, en grov vidkronig ek och ett 
område med tallskog. Det finns även naturområden av lokalt och kommunalt naturvärde. 
Rödlistade arter förekommer och programområdet ingår i spridningssamband för ädellövskog, 
barrskog och odlingslandskapets arter. Planerad exploatering innebär att delar av naturmarken tas 
i anspråk medan andra delar av naturmarken sparas. Konsekvenser för naturmiljön beskrivs därför 
i denna MKB. 

Vattenmiljö Planerad exploatering innebär en ökad andel hårdgjorda ytor inom planområdet. 
Detta kan medföra en ökad kvantitet och förändrad kvalitet på dagvattnet som uppkommer. 
Sätrabäcken utgör recipient för dagvatten från området. Sätrabäcken leder till Brobäcken som 
mynnar i Broviken vilken utgör en del av Mälaren-Görvelns vattenförekomst som omfattas av 
miljökvalitetsnormer för vatten. Broviken är också ett Natura 2000-område och del av området 
ingår även i Broängarnas naturreservat. Programområdet ligger strax utanför den sekundära 
skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Dessutom ingår Östra Mälaren, som 
Broviken är en del av, i primära skyddszonen. Planerad dagvattenhantering samt bedömning av 
eventuell påverkan på recipienter till följd av planerad exploatering beskrivs därför i MKB:n. 

Rekreation och friluftsliv Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål 
och det finns inga tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. Området är i delar 
starkt bullerstört på grund av vägtrafiken på E18. Planförslaget innebär att naturmark tas i anspråk 
men att delar sparas och tillgängliggörs genom att en promenadslinga planeras. Hur planerad 
exploatering och dess utformning påverkar möjlighet till rekreation och friluftsliv beskrivs och 
bedöms i denna MKB. 

Risk och säkerhet Planområdet är beläget i anslutning till E18 (primär transportled för farligt 
gods), väg 840 (sekundär transportled för farligt gods), Högbytorps avfallsanläggning, EON:s 
planerade kraftvärmeverk och planerad hästanläggning. Skyddsavstånd till befintliga och 
planerade verksamheter i omgivningen innehålls i stora delar av planområdet. Närheten till 
omgivande vägnät samt andra verksamheter innebär dock att risker behöver beaktas med 
avseende på planerad exploatering. Detta beskrivs och bedöms i denna MKB. 

Trafik och buller Vägtrafikbuller från E18 påverkar området idag. Genomförandet av 
planförslaget ger ökad trafik på omgivande vägnät samt inom området vilket i sin tur kan leda till 
ytterligare bullerpåverkan. Ytterligare avfarter från väg 840 kommer att krävas. Det finns inte 
några bostäder i direkt anslutning till planområdet och inga bostäder planeras inom planområdet, 
men eventuellt ett hotell. Vidare planeras en promenadslinga i en del av planområdet. Trafik och 
buller beskrivs och bedöms därför i MKB:n.  

Klimat och energi Planförslaget innebär att oexploaterad mark tas i anspråk. En exploatering 
medför påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, ökad energianvändning, ökad 
användning av varor och byggnadsmaterial samt ökad andel hårdgjorda ytor. För området finns 
ambitioner med satsningar på förnyelsebar energi, framför allt solenergi. Med anledning av detta 
beskrivs och bedöms planerad exploatering i förhållande till frågor kopplade till klimat och energi 
i denna MKB. 

5.3 Tidsmässig 
Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då planområdet 
beräknas vara fullt utbyggt, som beräknas vara ca 10-15 år efter att planen vunnit laga kraft. Miljö- 
och hälsokonsekvenserna kommer även att beskrivas för byggskedet.  
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6 Miljökonsekvenser  

I detta kapitel beskrivs miljökonsekvenserna av planförslagets genomförande. I förhållande till 
den övergripande MKB:n beskrivs konsekvenserna och åtgärder mer detaljerat och baseras på 
nya utredningar avseende trafik, buller, risk, dagvatten, skötselplan för natur- och 
rekreationsvärden, arkeologi, energiförsörjning etc. Bedömningsgrunderna kvarstår i stora delar 
men har uppdateras med eventuella nytillkomna riktlinjer mm, som t ex kommunens vattenplan. 

6.1 Landskapsbild 

6.1.1 Bedömningsgrunder  
Miljöbalken (1998:808), 3 kap 
I 3 kap miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Enligt 3 kap 6 § första stycket ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller 
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 
 
Kommunal översiktsplan  
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) sägs att Upplands-Bro kommun är synnerligen rikt på 
intressanta spår av flydda tider och gamla traditioner. Landskapet och bebyggelsearvet berättar 
om ett samhälles historia och om dess utveckling och karaktären i kulturlandskapet bör bevaras, 
bl.a. genom fortsatt jordbruk. 

6.1.2 Förutsättningar 
En landskapsanalys har utförts för att beskriva platsen och dess förutsättningar och för att lyfta 
fram landskapets värden2, figur 6.1.   

Landskapet i Klövberga med omgivningar består av ett typiskt sprickdalslandskap med 
småkuperade höjdryggar och öppna uppodlade dalgångar. I Klövberga finns ett öppet tydligt 
landskapsrum som är ca 200 m brett och sträcker sig ca 1000 m i nord-sydlig riktning. 
Landskapsrummet definieras av två tydliga skogsbeklädda höjdryggar på vardera sida samt en 
lägre höjdrygg med äldre betesmark. Höjderna ger tillsammans med den flacka åkermarken den 
landskapsform som är typiska för spricklandskapet. Det flacka och tydliga landskapsrummet 
upplevs tydligt från väg 840 där åkerlandskapet möter vägen. Längs jordbruksmarkens östra sida 
finns ett tydligt bryn med slån, hassel och enstaka stora solitära ekar som ger karaktär.  

 

 

2 Kärrängen och Klöv verksamhetsområde, Landskapsanalys, Karavan, 2014-02-12 



58 Beslut om granskning - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) - KS 15/0683-45 Beslut om granskning - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) : Behovsbedömning med fördjupad miljökonsekvensbeskrivning Klövberga, Structor, 2018-09-28, reviderad 20210215

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, S
ol

na
vä

ge
n 

4.
 1

13
 6

5 
St

oc
kh

ol
m

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplan Klövberga Etapp 1  

 M1500123 
 Reviderad 2021-02-15, s. 17 (63)  

 

 
Figur 6.1. Landskapsanalys av planområdet och dess omgivning (Karavan Landskapsarkitekter).  

Närmast trafikplats Bro, i områdets nordöstra del, är nivåskillnaderna som störst med en tydlig 
höjd som möter öppen åkermark. Höjden är synlig på långt håll från E18 och bildar en tydlig 
rumslig inramning av trafikplatsen samtidigt som den visuellt skärmar av E18 från den lägre 
belägna jordbruksmarken väster om höjden. I områdets sydvästra delar finns rester av äldre 
kulturlandskap med betad hagmark och berg i dagen. Planområdet angränsar i söder till Önsta 
gård som omges av ett uppodlat åkerlandskap, hagmarker och spridda torp och området är ett 
exempel på ett typiskt herrgårdslandskap med anor från tidigt 1800-tal. Området har omvandlats 
till ett galoppcentrum. 

Inom planområdet förekommer ingen permanent bostadsbebyggelse. I områdets nordöstra del, i 
anslutning till Bro trafikplats, finns ett par förrådsbyggnader som tidigare nyttjats för militärt 
bruk. Vid trafikplatsen finns också en större handelsbyggnad, Fliesbergshuset, med en större 
matvaruhandel, outletbutik, handel för hästsport mm. Öster om väg 840, också utanför 
utredningsområdet, ligger Skällsta industriområde, med ett flertal verkstäder, småindustrier och 
handel. 

6.1.3 Konsekvenser planförslag  
Planförslaget innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med natur- och 
jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. Ett gestaltningsprogram3 har tagits fram i syfte att 
fastlägga en ambitionsnivå för områdets gestaltning och principer för utformning av utemiljö och 

 

3 Gestaltningsprogram tillhörande detaljplan Klövberga, Karavan Landskapsarkitekter, 2021-02-15 
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tillkommande byggnader samt för att redovisa hur området med sina nya verksamheter kommer 
att upplevas både inom verksamhetsområdet och från omgivande vägar.  

Figur 6.2. Fotomontage över verksamhetsområdet med planerade byggnadsvolymer. Vy från 
söder med E18 till höger i bilden (Karavan Landskapsarkitekter).  

Den planerade bebyggelsen inom området omgärdas av natur i form av hagmark och 
skogbeklädda slänter och planen omfattar en stor del naturmark. Planutformningen har tagit 
hänsyn till höga naturvärden, rekreativa naturstråk och det traditionella landskapet. 
Exploateringen sker i första hand på tidigare åkermark medan omgivande hagmarker och 
skogsbeklädda slänter till största delen sparas.  

Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga riktningarna och följer i huvudsak det stora 
landskapsrummet mellan de skogsklädda höjderna i områdets östra och västra del.  

Vid infarten till planområdet planeras för tomter med småskaliga verksamheter. 
Byggnadshöjderna och tomtstorlekarna har anpassats för att området inte skall ge ett allt för 
storskaligt intryck mot väg 840. Övrig exploatering i det stora landskapsrummet planeras för 
storskaliga verksamheter med möjlighet till större tomter och högre byggnadshöjder. Läget 
mellan höjdryggarna i öster och väster gör området mindre känsligt för storskalig exploatering ur 
landskapsbildshänseende. Kvartersmarken inom planområdet som angränsar mot E18 ligger lägre 
belägen än E18, högre byggnadshöjder i området är därför också att föredra för att förbipasserande 
på E18 inte bara ska uppleva ett taklandskap.  

Ett företagsområde etableras på skogsmark på befintlig höjd. Planförslaget är anpassat efter 
topografin genom att vissa höjder och skogsområden bevaras men sprängning kommer att ske, 
vilket påverkar landskapsbilden. De skogbeklädda slänterna runt höjden bevaras för att minska 
påverkan på landskapsbilden. Bergskärningar kan påverka vattenbalansen för närliggande träd 
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och påverka angränsande natur vilket behöver beaktas i fortsatt projektering. Bergskärningar bör 
också utformas med skonsam sprängning. 

 

Figur 6.3 Planförslaget är anpassat efter topografin genom att vissa höjder och skogsområden 
bevaras men sprängning kommer att ske, vilket påverkar landskapsbilden. Bergskärningar bör 
utföras med skonsam sprängning och påverkan på omgivande natur behöver beaktas.  

Exploateringen kommer att bli väl synlig för södergående trafik på E18. Byggnadshöjderna 
varieras generellt inom området för att möta omgivande bebyggelse och vägar i en anpassad skala. 
Undantaget är ett planerat hotell på områdets östra höjdrygg som tillåts uppföras med en högsta 
byggnadshöjd på +80.0 meter över nollplanet i syftet att annonsera området mot E18.  

 

Figur 6.4. Vy mot planområdet från E18, med områdets östra höjdrygg i fonden. (Karavan 
Landskapsarkitekter).  
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Området är till stora delar öppet och synligt från väg 840, även delvis synligt från E18. Området 
ligger vid infarten till Bro från E18 och utgör därför en entré till tätorten. Mark med natur- och 
kulturvärden kommer att tas i anspråk och förändra landskapets karaktär. Den nya bebyggelsen 
medför att samhället Bro utökas och att orten blir mer påtaglig redan vid E18. Då den föreslagna 
exploateringen har anpassats utifrån de befintliga riktningarna i landskapet, efter topografin och 
natur- och kulturvärden minskas dock påverkan på landskapsbilden.  

6.1.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete 
Framtaget gestaltningsprogram4 utgör ett underlag inför kommande bygglovsskede, byggande 
och förvaltande av området och ska användas som riktlinjer i den fortsatta projekteringen. 

Förslag till skötselplan5 har tagits fram för den kommande skötseln av naturmarken inom 
planområdet, se avsnitt 6.3 Naturmiljö och 6.5 Rekreation och friluftsliv. 
 

6.2 Kulturmiljö  

6.2.1 Bedömningsgrunder  
Miljöbalken (1998:808), 3 kap 
I 3 kap miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Enligt 3 kap 6 § första stycket ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Områden som är av riksintresse för naturvården, 
kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. 

Kommunalt kulturmiljöprogram och översiktsplan 
Kulturmiljöerna i Upplands-Bro har dokumenterats i boken ”Upplands-Bro kulturhistoriska 
miljöer” och delar av dessa har mer ingående redovisats i ”Fördjupat kulturmiljöprogram för 
Upplands-Bro kommun”. Dessa dokument ska användas som underlag vid avvägningar mot andra 
intressen vid planläggning samt lokaliserings- och bygglovsprövning.  

I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) anges att planeringsinriktningen ska vara att bevara och 
utveckla kommunens natur- och kulturmiljövärden. Karaktären i kulturlandskapet bör bevaras 
bland annat genom fortsatt jordbruk och viktiga element i kulturlandskapet såsom äldre 
bebyggelse, vägar, alléer och åkerholmar bör bevaras. De kulturhistoriska sambanden i landskapet 
bör inte brytas.  

Fornlämningar 
Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av lag. Det är enligt lagen 
om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort, 
skada eller täcka över en fast fornlämning (2 kap 6 § KML).  

RUFS 2050 
I RUFS 2050 framgår att ett regionalt ställningstagande gällande kulturmiljö är att inkludera ett 
kulturhistoriskt perspektiv vid utveckling. Kulturhistoriska miljöer har betydelse för igenkänning, 
känsla av tillhörighet och sammanhang och ger en förståelse för samspelet mellan människan, 
landskapet och miljön över tid.  

 

4 Gestaltningsprogram tillhörande detaljplan Klövberga, Karavan Landskapsarkitekter, 2021-02-15 
5 Skötselplan för natur- och rekreationsvärden vid Klövberga, Ekologigruppen, 2021-02-15 
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6.2.2 Förutsättningar  
I kommunens ÖP beskrivs Önsta gård som en välbevarad mindre herrgård i gustaviansk stil från 
tidigt 1800-tal med ekonomibyggnader, som till stor del uppförts senare under samma århundrade. 
Delar av planområdet ingår som en del i Önsta gård som är ett större område av lokalt intresse för 
kulturmiljövården (själva herrgårdsbyggnaden Önsta gård ligger inom Bro Parks område söder 
om planområdet). På gården ligger socknens största järnåldersgravfält. Miljön beskrivs som 
välbevarad agrar kulturmiljö med ett flertal torp med tillhörande ladugårdar och uthus uppförda 
under 1800-talet. Den ålderdomliga miljön har stora upplevelsekvalitéer och är unik i länet.  

Herrgårdsmiljö 
Önsta gårds byggnader i herrgårdsmiljö är uppförda på 1700- och 1800-talet och bedömningen är 
att även torpen som ligger på Önstas ägor är uppförda vid denna tid. Önstas marker har brukats 
under lång tid och har äldre hägnader och fossil åkermark, vilka utgör lämningar i landskapet, 
liksom yngre åkertäppor, slåtterängar och hagmarker, är spår av jordbrukets historia som kan 
avläsas på de äldre kartorna över Önsta. 

Ursprungligen fanns det fem torp som hörde till Önsta Fäbodatorpet ligger i direkt anslutning till 
planområdet. Fäbodatorpet ligger också i anslutning till E18 och en del av torpets marker har 
troligen skurits av när motorvägen byggdes. Vid Fäbodatorpet finns även rester av diken och 
förhöjningar i marken som är lämningar efter ytterligare torp i området.  

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
Fördjupade natur- och kulturutredningar i området har utförts 2001, 2012 samt en fördjupad 
arkeologisk utredning utfördes 2014. Genom jämförelser av kartor från olika århundraden har 
information om områdets historia och användning sammanställts. Östa gård har en historia som 
löper från järn- och bronsålder vilket framgår bland annat av de många fornlämningarna. Det 
föreslagna planområdet är rikt på fornlämningar och inom området förekommer åtta fasta 
fornlämningar. De är framförallt koncentrerade kring ängs- och hagmarken i områdets södra del. 
En arkeologisk utredning utfördes november 2013 och resultatet visade att det förutom kända 
fornlämningar så finns det tre osäkra fornlämningar, i form av stensättningar och åtta möjliga 
boplatslägen. 
 
En fördjupad arkeologisk utredning genomfördes 2014 för att kunna konstatera om de påträffade 
osäkra fornlämningarna och boplatslägena utgör fast fornlämning. Utredningen visade att 
ytterligare 14 fornlämningar fanns inom planområdet, utöver de tidigare konstaterade. Dessa 
utgörs av boplatser, härdområde, ensamliggande härdar och hällristningslokaler. Vidare har sju 
övriga kulturhistoriska lämningar påträffats. Dessa utgörs av sentida husgrunder, 
odlingslämningar och ett brott/täkt. De övriga kulturhistoriska lämningarna har dokumenterats i 
samband med utgrävningen och kräver inga ytterligare arkeologiska åtgärder. Länsstyrelsen 
bedömer att området omkring fornlämningarna bör avsättas till naturmark6. Figur 6.5 visar var 
fornlämningarna och objekten ligger i förhållande till planerad exploatering.  

6.2.3  Konsekvenser planförslag 
Exploateringen kommer att göra stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet. Områden med 
konstaterade fornlämningar har dock undantagits från exploateringen, se figur 6.5.  

Till varje fornlämning hör ett skyddsområde som ska vara tillräckligt stort för att fornlämningen 
ska kunna bevaras och som har samma lagskydd som själva fornlämningen. Runt samtliga 

 

6 Länsstyrelsen i Stockholms län, meddelande 2014-09-25, dnr 4311-33195-2013 
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fornlämningarna finns ett respektavstånd på 10 meter från exploaterad kvartersmark. Tillstånd 
kommer att krävas för markarbeten även utanför inritat fornlämningsområde, t ex vid 
schaktarbeten för dagvattenledning i anslutning till det boplatsområde i planområdets södra del.  

De traditionellt beteshävdade markerna i sydöst bevaras i stor utsträckning, liksom torpmiljöerna. 
En konsekvens av förslaget är dock att torpet Fäboda blir kringskuret och tappar kontakten med 
kringliggande agrara kulturlandskap. Torpmiljön är dock förfallen och sedan tidigare påverkad 
av utbyggnaden av E18. Den traditionellt brukade åkern i dalgången kommer bebyggas men 
förslaget bevarar merparten av åkerholmarna och de skogbeklädda branterna som historiskt varit 
tydliga element i det kulturhistoriska landskapet.  

 

 

 

Figur 6.5 Illustrationsplan för området med markerade fornlämningar (Karavan 
Landskapsarkitekter). 

6.2.4 Förslag till åtgärder  
Det krävs tillstånd enligt kulturminneslagen till alla markarbeten i och i anslutning till 
fornlämningar. Det kommer antagligen att krävas samråd och eventuellt arkeologiska åtgärder, 
som t ex schaktövervakning eller åtgärder till skydd för fornlämningar, när planen ska 
genomföras. 
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För att behålla ett öppet kulturlandskap är det viktigt att ängs- och hagmarker hävdas. För 
naturmarken inom och i anslutning till planerad exploatering har en skötselplan7 tagits fram, se 
avsnitt 6.3 Naturmiljö. För att bibehålla de öppna markerna rekommenderas betande får. 

 

6.3 Naturmiljö  

6.3.1 Bedömningsgrunder  
Grönplan för Upplands-Bro 2008  
Kommunens grönplan från år 2008 visar de övergripande målen för grönstrukturen i kommunen. 
Grönplanen är en del i arbetet med att nå målen för att bevara, skydda och utveckla den gröna 
strukturen i kommunen, främst inom tätortsområdena. Grönplanen behandlar grönstrukturens 
biologiska, rekreativa och/eller sociala värden. I planen anges att i Upplands-Bro kommun finns 
gott om grönområden, de är dock inte alltid lättillgängliga. 

Åtgärderna i Upplands-Bro kommuns grönstruktur när det gäller främst tätorterna kan 
sammanfattas i följande punkter: 

• Bevara värdefulla grönområden med hjälp av lagstiftning och 
skötselprogram/skötselavtal. 

• Skapa ett sammanhängande grönt nät genom att utveckla gröna stråk. 
• Höja det rekreativa och estetiska värdet på befintlig parkmark i tätorterna genom 

upprustning och bättre skötsel. 
• Skapa en stadsdelspark i Bro respektive Kungsängens tätort samt utveckla vissa andra 

grönytor rekreativt. 
• Tillgängliggöra natur- och friluftsområden med hjälp av nya gång- och cykelvägar samt 

skyltning. 

Som rekommendation till grönplanen anges att samtliga områden som har avgränsats och bedömts 
ha naturvärden av riksintresse, länsintresse eller kommunalt intressanta nyckelbiotoper - bör i 
möjligaste mån lämnas utanför exploateringsområden. 

Biotopskydd enligt miljöbalken kap 7 § 11 
I miljöbalken kapitel 7 § 11 regleras biotopskyddsområde. Med biotopskyddsområde avses ett 
områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och vattenområden (biotoper) som på 
grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller 
som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns två former av biotopskyddsområde där den ena 
formen utgör små biotoper som är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. 
Den andra formen utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun i det 
enskilda fallet kan besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde. 

Åkerholmar, odlingsrösen och småvatten är exempel på biotoper som omfattas av det generella 
biotopskyddet. Om åtgärder behöver vidtas i objekt som omfattas av biotopskydd ska det 
säkerställas att dispens söks då det ej är tillåtet att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd inom 
ett biotopskyddsområde som kan skada naturmiljön.  

Artskyddsförordningen (2007: 845)  

 

7 Skötselplan för natur- och rekreationsvärden vid Klövberga, Ekologigruppen, 2021-02-15 
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I artskyddsförordningen finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arterna kräver 
noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Om en verksamhet kan skada arter som är 
upptagna i artskyddsförordningen kan det behövas dispens från länsstyrelsen innan verksamheten 
får genomföras. För att skydda hotade arter rödlistas dessa. En rödlistad art är art som riskerar dö 
ut från ett område, exempelvis från ett land. ArtDatabanken har Naturvårdsverkets uppdrag att ta 
fram Sveriges rödlista. Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för artskyddsförordningen 
och länsstyrelsen har det regionala.  
 
Följande kategorier finns i rödlistan:  

 

6.3.2 Förutsättningar  
Planområdet ligger inom ett område som är utpekat som värdefull natur, ängs- och hagmark i 
Upplands-Bros kommunala grönplan. Området ligger i ett öppet jordbrukslandskap med 
omgivande skogsområden där de låglänta delarna domineras av stora sammanhållande åkrar och 
naturbetesmarker och där de mer höglänta områdena övergår till skog. Klövberga har en tydlig 
karaktär av ett igenväxande landskap. Spår av gammal markanvändning i form av åker och 
betesmark finns i princip i alla de låglänta skogsområdena. Skogen är generellt relativt ung och 
det är endast på hällmarkerna som det förekommer äldre skog.  

En naturvärdesbedömning av planområdet genomfördes av Ekologigruppen 20138. 
Utvärderingen visade att det förekommer många värdefulla arter och strukturer som gamla grova 
ädellövträd, värdefulla solexponerade tallar, död ved, signalarter och rödlistade arter. Området 
kan beskrivas som ett heterogent och mosaikartat jordbrukslandskap med små och stora 
åkerholmar som har en variation från små kala hällar och stenrösen till större träd- och 
buskbeklädda åkerholmar som har betydelse för växt- och djurlivet. I naturvärdesbedömningen 
har de större områdena med naturgräsmark, en damm och ett område med tallskog bedömts ha 
regionalt värde, klass 1B. En hassellund, en aspskog, samt åkerholmarna har bedömts ha 
kommunalt naturvärde, klass 2A. Vissa delar av barrskogen, en alsumpskog, och en aspskog 
bedöms ha lokalt värde, klass 2B. Den planterade granskogen bedöms ha lägre naturvärden. De 
olika naturvärdena inom området framgår av figur 6.6 nedan.  
 
I området finns det totalt åtta rödlistade arter rapporterade varav hälften är klassade som sårbar 
(VU) och resten som nära hotad (NT), men fynden är från 1980-talet varför det är tveksamt om 
arterna finns kvar idag9. Vid den inventering som genomfördes av Ekologigruppen i oktober 2013 
upptäcktes endast Tallticka (NT), Reliktbock (NT) och Kandelabersvamp (NT). 
 

 

8 Naturvärdesbedömning, Bro Kärrängen Klöv, Ekologigruppen, 2013-12-19  
9 Naturvärdesinventering Bro Kärrängen Klöv, Ekologigruppen, 2013-12-19 
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Figur 6.6 Naturvärdesinventering för planområdet med omnejd (etapp3). område 1, 2, 3, 4, 6, 8, 
20, 22, 23, 27 och 28 ligger inom planområdet (Ekologigruppen, 2013) 
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Under 2014 inventerades dammen inom ängs- och hagmarken i planområdets västra del och 
förekomst av större vattensalamander konstaterades.10 Större vattensalamander är fridlysta enligt 
4§ artskyddsförordningen vilket innebär att den inte får fångas, dödas eller störas. Djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser får inte heller skadas eller förstöras. Lämpliga 
övervintringsområden och spridningsvägar för den större vattensalamandern har inventerats inom 
området, se område 2 i figur 6.10 nedan.11 Vanligen rör sig salamandrarna inom en radie av 100-
300 meter från sin lekdamm.  
 
I området förekommer även biotopskyddade åkerholmar, odlingsrösen och småvatten. Enligt 
jordbruksverkets databas TUVA, som sammanfattar resultat från ängs- och 
hagmarksinventeringar, så beskrivs betesmarken som fornlämningsrikt område som är i behov av 
restaureringsåtgärder, det finns flera täta slypartier i hagen trots relativt hårt bete med häst.12 
Jordbruksverket rekommenderar åretruntbete för att ge näring och tramppåverkan, dock har 
åretruntbete genom häst gett en tydlig näringspåverkan och omfattande trampskador för området 
kring fornlämningarna (område markerat 97E-DLV på kartan i figur 6.7 nedan). Området för 
hagen, 97E-DLV, är enligt jordbruksverket ointressant som ängs- och betesmarksobjekt.   

 
Figur 6.7 Inventerade områden som finns registrerade i jordbruksverkets databas TUVA, 2016-
02-29 

Grönstrukturen i Stockholmsområdet består av sammanhängande grönområden och grönområden 
sk kilar som sträcker sig från Stockholms centrala delar och ut mot landsbygden. Klövberga ligger 
i anslutning till Görvälnkilen (figur 6.8 nedan) som sträcker sig från Bromma, förbi Bro och till 
länsgränsen vid Kalmarviken. Görvälnkilen rymmer spridningssamband för både växter och djur.   

 

10 Inventering av större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014. 
11 Åtgärdsförslag för större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014. 
12 Objektrapport 1FA-MLW, Bro-Önsta, TUVA, www.jordbruksverket.se, 2016-02-29 



58 Beslut om granskning - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) - KS 15/0683-45 Beslut om granskning - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) : Behovsbedömning med fördjupad miljökonsekvensbeskrivning Klövberga, Structor, 2018-09-28, reviderad 20210215

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, S
ol

na
vä

ge
n 

4.
 1

13
 6

5 
St

oc
kh

ol
m

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplan Klövberga Etapp 1  

 M1500123 
 Reviderad 2021-02-15, s. 27 (63)  

 

 
Figur 6.8 Görvälnkilen i sin helhet inom Upplands-Bro kommun, med omringat planområde 

6.3.3 Konsekvenser planförslag  
Planförslaget innebär att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av framför allt 
kommunalt eller lokalt värde kommer att ske, medan regionala naturvärden i huvudsak bevaras, 
se konsekvenskarta naturmiljö i figur 6.9. Planförslaget bedöms därför medföra negativa 
konsekvenser för naturmiljön. Genom att områden med högre naturvärden och områden som är 
betydelse för större vattensalamander undantas från exploatering och bevaras som naturmark kan 
de negativa konsekvenserna begränsas.  

Figur 6.9 Konsekvensanalys naturmiljö. Illustration av planförslaget och identifierade 
naturvärden. 

Områden som bedömts ha naturvärden av regionalt intresse, som är orangemarkerade i kartan 
ovan, är den ängs- och hagmark (naturgräsmark med artrik betesflora) som gränsar till 
planområdet för galoppcentrum och en hällmarkstallskog i den östra delen.  Dessa områden 
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kommer att bevaras med undantag för mindre påverkan, där några planerade tomter kommer att 
gränsa till dessa områden. De områden som bedöms ha ett kommunalt naturvärde (gul markering 
i figur 6.9) påverkas delvis och då framförallt i den norra och västra delen av området där 
kvartersmark planeras. Åkerholmarna kommer bevaras i den mån det är möjligt inom området, 
bland annat den längst söderut som är närmast vägen samt åkerholmen som ligger i sydvästra 
delen av planområdet där man lämnar en grön kil in till området. Enligt utförd naturinventering 
har de ett naturvärde motsvarande klass 2 kommunalt värde och kan utgöra ett värdefullt grönt 
inslag i området när området är utbyggt. Lövsumpskogen (objekt 12 och 24 i figur 6.6) ligger 
utanför planområdet. 

Den damm där större vattensalamander påträffats berörs inte av exploateringen. Efter genomfört 
programsamråd och kompletterande utredningar13,14 har planområdet anpassats för att säkerställa 
spridningsvägen mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde, se figur 6.10 som markerar 
skyddsavstånden samt salamandrarnas spridningsvägar.  

 

 
Figur 6.10 Större vattensalamander är upptäckt i dammen som ligger centralt i ängs- och 
hagmarken. Pilarna redovisar spridningssamband mellan övervintrings- och lekområden.  

Ekologigruppen har bedömt den intilliggande markens lämplighet för den större 
vattensalamandern, i en fyrgradig skala där klass 1 är den högsta habitatkvalitén och klass 4 utgör 

 

13 Inventering av större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014. 
14 Åtgärdsförslag för större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014. 
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en barriär. Planförslaget har anpassats för att behålla lämpliga övervintringsplatser och 
spridningsvägar mellan dessa och dammen. Kring dammen lämnas också ett oexploaterat område 
med en radie på 100 meter.  

Rödlistade arter har påträffats i område 1 naturbetesmarken och i område 4 hällmarkstallskog som 
inte berörs av exploateringen samt i område 5 som ligger utanför planområdet (figur 6.6). 

6.3.4 Förslag på åtgärder  
Inom området finns både ädellövskog och enstaka grova ädellövträd. Bland annat finns flera stora 
ekar, som bidrar till sambandet för ädellövskog. För att behålla och om möjligt förstärka 
sambandet är det viktigt att det röjs kring äldre träd och sparar yngre ädellövträd så de kan 
utvecklas till gamla träd med höga värden. För att förstärka spridningssamband bör man 
säkerställa en kontinuitet av ädellövträd och tallar i området, vilket även berörs i skötselplanen 
nedan. 

Utöver de anpassningar som gjorts av planförslaget kan ytterligare åtgärder vidtas för att gynna 
större vattensalamander, som uppförande av grodstaket vid det närmast belägna 
verksamhetsområdet, öka mängden död ved och att ha bete i den före detta naturbetesmarken.  

6.3.4.1 Skötselplan  

För att bevara de naturvärden som finns inom planområdet samt skapa fler natur- och 
reaktionsvärden har en skötselplan tagits fram av Ekologigruppen, se figur 6.1115. För att behålla 
ett öppet kulturlandskap och bevara och förbättra betesgynnad flora är det viktigt att ängs- och 
hagmarker hävdas. Naturgräsmarken ska betas i första hand av får för att stimulera den biologiska 
mångfalden genom spridning av fröer, bearbeta jorden genom trampning samt motverka (äta upp) 
sly.   

Dammen med vattensalamandrar ska vara solexponerad och bevuxen med vattenväxter. Delar av 
vattenvegetationen bör rensas ungefär vart 10:e år för att undvika att dammen helt växer igen.  

Barrblandskogen inom skötselområdet ska ha en olikåldrig struktur med förekomst av död ved. 
Viss plockhuggning kan göras för att skapa mer död ved i området.  

Aspskogen med senvuxna aspar är ett potentiellt övervintringsområde för den större 
vattensalamandern. Död ved ska därför sparas i området. Området ska gallras på uppväxande gran 
ungefär vart 10:e år.  

En lundmiljö med hassel och en alsumpskog ska gallras på uppväxande gran ungefär vart 10:e år. 
För hällmarkstallskogen med tallticka ska död ved sparas.  

 
 

 

15 Skötselplan för natur och rekreationsvärden vid Klövberga, Ekologigruppen, 2021-02-15 
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Figur 6.11 Skötselområden i Klövberga, Ekologigruppen, 2021-02-15. 

 

6.4 Vattenmiljö  

6.4.1 Bedömningsgrunder  
Miljökvalitetsnormer för vatten 
För att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp infördes 
miljökvalitetsnormer i och med miljöbalken år 1999. Sedan december 2009 finns 
miljökvalitetsnormer för vatten. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en 
vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och uttrycks i ekologisk status, ekologisk 
potential samt kemisk status.  

Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- eller 
växtarter omfattas av fiskvattendirektivet och skaldjursdirektivet. Målet för fiskvattendirektivet 
är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever 
eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras. Dessa områden är 
antingen laxfiskvatten, som är fiskevatten där fiskar som lax, öring, sik, siklöja, nors och harr 
lever eller skulle kunna leva, eller också är områdena annat fiskevatten där det finns eller skulle 
kunna finnas gädda, abborre, ål och karpfiskar. Fiskvattenområden i Sverige framgår av bilagan 
till Naturvårdsverkets fiskvattenförteckning (NFS 2002:6) med förteckning över fiskevatten som 
ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.  

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 
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. För att konkretisera 
skyddet av dessa ekologiskt känsliga områden, ska dessa pekas ut i kommunens översiktsplan.  
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Natura 2000-områden 
Natura 2000 heter det nätverk av områden som alla EU: s medlemsstater ska bidra till att skapa 
enligt två EG-direktiv, Habitatdirektivet respektive Fågeldirektivet, vilka är bindande. Syftet är 
att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen genom att alla länderna 
behöver ta ett ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen är.  

Tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs för att bedriva verksamheter och vidta åtgärder 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden som har förtecknats med stöd av 
7 kap 27 § miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 2000 områden har fr. om 1 juli, 2001 
status av riksintresse. Även planer omfattas av tillståndskravet. 

Av betydelse för tillståndskravet är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller vidtas, 
avgörande är istället den effekt, påverkan, den kan få på Natura 2000-områdets värden. 
Tillståndskravet gäller oberoende av Natura 2000-områdets avgränsningar, vilket innebär att 
tillståndskravet aktualisera såväl för verksamheter och åtgärder som bedrivs eller vidtas i eller 
utanför ett sådant område. Exempel på åtgärder som bedrivs utanför Natura 2000- områden och 
som kan kräva tillstånd enligt 7 kap 28 a § är: nytt/ökat utsläpp till vatten, i vissa fall luft, ny/ökad 
bullrande verksamhet och åtgärder som påverkar hydrologin i området.  

Vattenskyddsområde 
Östra Mälarens vattenskyddsområde är skapat för att skydda dricksvattentäkten som Mälaren 
utgör. Skyddsföreskrifterna reglerar bl.a. ny verksamhet och hantering som innebär risk för 
vattenförorening. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för 
vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske 
direkt till ytvatten utan föregående rening. Dräneringssystem vid sådana anläggningar ska vara 
försett med möjlighet till fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor.  

Svenskt vatten tog under 2008 fram branschriktlinjer för krav på råvattenkvalitet16 för både 
ytvatten och grundvatten i samband med produktion och beredning av dricksvatten. 
Branschriktlinjerna kan bland annat användas som underlag för att ställa krav på 
verksamhetsutövare i tillrinningsområdet. Kraven kan innebära reningsåtgärder för 
verksamhetsutövare eller förändring av verksamheter i närheten av vattentäkten för att skydda 
råvattnet. 

Uppland-Bro kommuns vattenplan  
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 2015-09-09. Arbetet med 
vattenmiljöfrågor knutna till EGs ramdirektiv för vatten och till de nationella miljökvalitetsmålen 
ställer stora krav på kommunerna. Eftersom kommunerna har ett stort ansvar för att 
miljökvalitetsnormer och mål följs är det mycket viktigt att behoven av åtgärder och hänsyn så 
tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i den kommunala planeringen. Genom att inom en vattenplan 
identifiera status, naturvärden, miljöproblem, påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och 
inkorporera denna kunskap i kommunens övriga planarbete, ökar förutsättningarna att lyckas nå 
uppsatta mål. 

Vattenplanen omfattar elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag och fyra grundvattenmagasin. 
Planen presenteras i huvudsak i form av separata objektdatablad för dessa objekt. 
Objektdatabladen är avsedda att uppdateras årligen. 

Riktlinjer för dagvattenhantering i översiktsplan 

 

16 Råvattenkontroll - Krav på råvattenkvalitet, Svenskt Vatten, 2008.   



58 Beslut om granskning - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) - KS 15/0683-45 Beslut om granskning - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) : Behovsbedömning med fördjupad miljökonsekvensbeskrivning Klövberga, Structor, 2018-09-28, reviderad 20210215

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, S
ol

na
vä

ge
n 

4.
 1

13
 6

5 
St

oc
kh

ol
m

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplan Klövberga Etapp 1  

 M1500123 
 Reviderad 2021-02-15, s. 32 (63)  

 

Upplands Bro kommun har ingen publicerad dagvattenstrategi, men i översiktsplanen framgår att 
ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara utgångspunkten för kommunens 
fysiska planering. Ekologisk dagvattenhantering ska ske med stor andel lokalt omhändertagande 
(LOD) i syfte att bromsa upp det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsskedet och låta de 
naturliga processerna få en möjlighet att behandla dagvattnet. Därmed kan dagvatten renas från 
föroreningar och den hydrologiska balansen upprätthållas med jämnare flöden. Behovet av slutna 
dagvattensystem för uppsamling och bortledning av dagvatten till ytvattenrecipient minskas. 

Riktvärden för dagvatten 
Det finns inga nationellt antagna rikt- eller gränsvärden för dagvatten, men flera framtagna 
förslag. Upplands-Bro kommun använder sig av riktvärden för dagvatten framtagna av Regionala 
dagvattennätverket i Stockholms län17. Riktvärdena är uppdelade efter hur utsläppet ser ut och 
utifrån typ av recipient. För aktuell detaljplan har de striktaste riktvärden (nivå 1M) bedömts vara 
applicerbara med hänsyn till den känsliga recipienten.  

6.4.2 Förutsättningar  
En fördjupad dagvattenutredning18 har tagits fram i syfte att undersöka områdets förutsättningar 
och att föreslå lämplig dagvattenhantering med hänsyn till recipienternas känslighet, lokala 
föreskrifter och planerad bebyggelse.  

Området lutar mot väg 840 förutom den östra delen där en betydande höjd ger lutning även mot 
trafikplats Bro och E18.  

Den största delen av planområdet, dagens jordbruksmark, består av tät lera vars mäktighet uppgår 
till som mest ca 10 m i norra delen och ca 6-7 m närmare väg 840. Mot den omkringliggande 
skogen övergår leran i fastmark och i de högre liggande skogsområdena förekommer berg i dagen. 
Grundvattennivån ligger i planområdets södra del mellan ca +19 och +21 (markytan på som lägst 
ca +20) vilket innebär att artesiskt grundvatten (grundvatten med tryckhöjd över markytan) 
förekommer. Förutsättningarna för infiltration och perkolation av dagvatten är mycket 
begränsade.  

Djupa diken omgärdar åkern som avvattnar den och omkringliggande skogsmark. Åkern är 
täckdikad och en samlingsledning centralt i området samlar upp vatten från diken och 
dräneringsledningar och leder det mot väg 840. Till betongledningen under väg 840 ansluter 
samlingsledningen samt väg 840s diken. Ledningen mynnar sedan i det dikes- och kulvertsystem 
som utgör Sätrabäcken och som via Råbydammen sedan bildar Brobäcken tillsammans med 
Önstabäcken.  

Sätrabäckens avrinningsområde uppgår till cirka 15 km2. Brobäcken är 1,9 km lång och börjar 
vid Önstabäckens och Sätrabäckens sammanflöde strax söder om Bro samhälle. Tillsammans med 
de båda delgrenarna avvattnar bäcken cirka 29 km2 vilket gör Brobäcken till kommunens näst 
största vattendrag. Brobäcken mynnar i Mälaren-Görvälns vattenförekomst och i Upplands-Bro 
kommun omfattar det direkta tillrinningsområdet till Mälaren-Görväln cirka 85 km2.19 Hela 
planområdets yta utgör ca 4 % av Sätrabäckens avrinningsområde och ca 2 % av Brobäckens 
avrinningsområde. Av Mälaren-Görvälns avrinningsområde inom Upplands-Bro kommun utgör 

 

17 Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionala dagvattennätverket i Stockholm län, 
Riktvärdesgruppen, Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting, 2009. 

18 Dagvatten PM, Structor Mark Stockholm AB, 2021-02-15 
19 Objektdatablad för Sätrabäcken, Brobäcken och Mälaren-Görväln tillhörande Vattenplan för Upplands-
Bro kommun, sept 2015 
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planområdet ca 0,7 %. Karta med Broviken och tillflödena Sätrabäcken och Brobäcken markerade 
finns i figur 6.12. 

Mälaren-Görväln har klassificerats av Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna till måttlig 
ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. Det är framförallt med avseende på särskilt 
förorenande ämnen och i synnerhet koppar som Görväln inte uppnår god ekologisk status och 
med avseende på de allmänt överskridande ämnena (överskrids i alla Sveriges vattenförekomster) 
kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) samt PFOS, antracen, kadmium, bly och 
tributyltenn som Görväln inte uppnår god kemisk status. Beslutad miljökvalitetsnorm innebär att 
god ekologisk och kemisk status ska uppnås med tidsfrist till 2027 för blyföreningar, 
kadmiumföreningar, tributyltennföreningar och antracen. Tidfristen för PFOS är ännu inte 
fastställd men tillsvidare satt till ”senare än 2027”.20 

Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten. 

Broviken utgör också ett Natura2000-område. Länsstyrelsen har upprättat en bevarandeplan för 
Natura 2000-området som Broviken ingår i. Tre hot som identifieras för området är 
grumling/sedimentering, att löst fosfor ökar och att de naturliga vattenståndsvariationerna som är 
viktiga för strandängarna störs.  

Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 2015-09-0921. För de vattendrag 
som i huvudsak avvattnar Bro har bedömningar av status gjorts som om de vore 
vattenförekomster. I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden 201822 
bedömdes Brovikens ekologiska status som måttlig medan Sätrabäcken och Brobäcken var 
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga halter av näringsämnen samt 
en starkt påverkad fysisk miljö i och kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen 
bedömdes vara god. 
 
I vattenplanen föreslås Brobäcken som ESKO (Ekologiskt särskilt känsligt område) med 
motiveringen att vattendraget har god ekologisk funktion och viktiga ekologiska samband. 
Sätrabäcken föreslås som ESKO med motiveringen att vattendraget har god ekologisk funktion, 
ekologiska samband samt är övergödningspåverkad och därmed känslig för ytterligare belastning. 
 
Planområdet ligger strax utanför den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde men dess dagvatten leds in i skyddszonen.  

 

 

20 https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268, 2020-11-02 

21 Naturvatten, 2015. Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Rapport 2013:17  
22 Synlab AB, 2019. Broviken och dess tillflöden 2018, Upplands-Bro kommun. 
 



58 Beslut om granskning - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) - KS 15/0683-45 Beslut om granskning - detaljplan för Klövberga etapp 1 (Bro Önsta 2:13 m.fl.) : Behovsbedömning med fördjupad miljökonsekvensbeskrivning Klövberga, Structor, 2018-09-28, reviderad 20210215

St
ru

ct
or

 M
ilj

öb
yr

ån
 S

to
ck

ho
lm

 A
B

, S
ol

na
vä

ge
n 

4.
 1

13
 6

5 
St

oc
kh

ol
m

, O
rg

.n
r. 

55
66

55
-7

13
7,

 w
w

w
.st

ru
ct

or
.se

 

 

 Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplan Klövberga Etapp 1  

 M1500123 
 Reviderad 2021-02-15, s. 34 (63)  

 

  
Figur 6.12.  Sätrabäcken rinner samman med Önstabäcken i Brobäcken som mynnar i Broviken 
i Mälaren. Planområdets läge är markerat med röd ring.  
 

6.4.3 Konsekvenser planförslag 
Planförslaget innebär förändrade markanvändning och ökad hårdgjord yta. Sammantaget kommer 
cirka halva planområdets area att exploateras medan resterande behålls som naturmark. 
Dagvattenflödena ökar med exploateringen och dagvattnet kommer även att ha en annan 
sammansättning än vid nuvarande markanvändning. I den fördjupade dagvattenutredningen23 har 
flödes- och föroreningsberäkningar utförts och åtgärder har därefter dimensionerats utifrån krav 
på rening och fördröjning. För att optimera utfallet av renings- och fördröjningsåtgärder föreslås 
att planområdets dagvatten separeras utifrån dess föroreningsgrad i takdagvatten, dagvatten från 
fastigheter respektive vägdagvatten. Dagvattensystemet baseras på naturliga processer 
(svackdiken och dagvattendammar), har tidig uppbromsning av det avrinnande vattnet och har 
flera möjliga uppsamlingsplatser för omhändertagande av ett eventuellt kemikalieutsläpp vid 
olycka. 
 
 
 

 

23 Dagvatten PM, Structor Mark Stockholm AB, 2019-08-31 
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Föroreningsbelastning  
Beräkningarna har utförts för den mark som exploateras och har delats upp utifrån de 
delavrinningsområden som skapas efter genomfört planförslag. Dessa delavrinningsområden 
baseras på hur dagvattnet föreslås ledas och hanteras efter exploateringen:  

• Delavrinningsområde A1 – de ytor som efter exploateringen leds till svackdikessystemet 
och vidare till Damm 1 alternativt till Damm 2 respektive 3 och vidare till Damm 1 .  

• Delavrinningsområde A2 – de ytor som efter exploateringen leds till svackdikessystemet 
för vägdagvatten och vidare till Damm 1.  

• Delavrinningsområde A3 – de ytor som efter exploateringen leds till svackdike och vidare 
till torrdammar.  

 

 
Figur 6.13 Delavrinningsområden inom exploateringen. Delavrinningsområde A1 är markerat i 
rosa, delavrinningsområde A2 i gulgrönt och delavrinningsområde A3 i turkos. Fastigheter där 
separering och bortledning av takdagvatten i naturdiken är möjligt visas med randig markering.  

I tabell 6.1 presenteras resultaten från de föroreningsberäkningar som gjorts av mängden 
föroreningar (kg/år) i dagvattnet umed nuvarande markanvändning respektive efter exploatering, 
med och utan förelagna reningsåtgärder. Beräkningarna visar att om planen genomförs utan att 
förelagna dagvattenåtgärder vidtas kan en betydande ökning av föroreningsbelastningen av 
samtliga studerade ämnen förväntas. Beräkningarna visar att också att föreslagna åtgärder för 
dagvattenhantering ger en avsevärd reningseffekt. Åtgärderna för rening av dagvattnet är därför 
centrala för att minska risken för negativ påverkan på recipienterna nedströms planområdet.   
 
Sammanfattningsvis innebär planförslaget och de åtgärder för rening som föreslås en kraftigt 
minskad belastning av näringsämnena fosfor och kväve, vissa metaller samt suspenderat material 
jämfört med dagens markanvändning. Däremot innebär exploateringen en viss belastningsökning 
för fyra metaller (Zn, Cd, Ni och Hg) trots flerstegsrening av dagvattnet från planområdet och 

Damm 3 

Damm 2 

Damm 1 

Torrdammar 
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delar av vägdagvatten från E18 som rinner in i planområdet. I och med föreslagna reningsåtgärder 
beräknas dock koncentrationen av alla24 ämnen att underskrida riktvärdena för dagvattenutsläpp, 
vilket de inte gör i nuläget.  
 
Östra Mälarens vattenskyddsområde är skapat för att skydda dricksvattentäkten som Mälaren 
utgör. De framräknade halterna i dagvattnet från området efter vidtagande av reningsåtgärder har 
jämförts med riktvärdeshalterna för dricksvattentäkt och samtliga halter understiger riktvärdena. 
Dagvattnet från utredningsområdet bedöms inte påverka vattentäkten eller vattenskyddsområdet 
negativt. 
 
Tabell 6.1 Sammanställning av den beräknade totala föroreningsbelastningen i kg/år från 
planområdet i nuläget och efter planens genomförande, utan och med reningsåtgärder. 
Förändring i föroreningsbelastning mellan nuläge och efter planens genomförande, inklusive 
reningsåtgärder, redovisas längst till höger.  

Ämne Nuläge Planförslag innan 
rening 

Planförslag efter 
rening 

Förändring mellan nuläge 
och efter planens 
genomförande  (inkl. rening) 

Fosfor, P 5,56 13,6 4,33 -1,52 

Kväve, N 134 195 70,9 -64,6 

Bly, Pb 0,25 2,094 0,12 -0,16 

Koppar, Cu 0,43 3,07 0,41 -0,084 

Zink, Zn 0,74 11,18 1,19 0,15 

Kadmium, 
Cd 

0,0037 0,0462 0,0084 0,0042 

Krom, Cr 0,086 1,105 0,11 -0,0006 

Nickel, Ni 0,062 1,107 0,21 0,14 

Kvicksilver, 
Hg 

0,0002 0,0064 0,0019 0,0016 

Suspenderat 
material, SS 

3 430 9300 804 -2719 

Olja 6,71 77 4,75 -2,58 

 
Genomförandet av planförslaget innebär att belastningen av näringsämnen och suspenderat 
material till recipienten (Sätrabäcken, Brobäcken och i slutändan Broviken) minskar. I den 

 

24 Halten för Hg i delavrinningsområde A3 överstiger riktvärdet, men som anges i förslaget till riktvärden 
ska det inte utgöra beslutsunderlag, om endast riktvärdet för kvicksilver överskrivs, p.g.a. osäkert 
dataunderlag.   
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bevarandeplan som Länsstyrelsen har upprättat för Natura 2000-området Broviken har 
belastningen av näringsämnen och suspenderat material identifierats som hot mot området. 
Planförslaget medför därför förbättrade förutsättningar för Natura 2000-området då identifierade 
hot kan minskas. Då belastningen av näringsämnen bidrar till att Sätrabäckens och Brobäckens 
ekologiska status är otillfredställande kan planförslaget och föreslagen dagvattenhantering bidra 
till att förbättra statusen i vattendragen.  
 
Enligt föroreningsberäkningarna beräknas halterna av tungmetaller i dagvattnet från området att 
minska. Eftersom dagvattenflödet från området ökar efter exploatering beräknas dock mängden 
föroreningar som årligen belastar recipienten att öka för fyra ämnen (zink, kadmium, nickel och 
kvicksilver). De kvalitetsfaktorer i den kemiska statusbedömningen av vattenförekomsten 
Mälaren-Görväln som skulle kunna påverkas av exploateringen är prioriterade ämnen (såsom 
tungmetaller). Bly, kadmium och kvicksilver tillhör de ämnen som i dagsläget inte uppnår god 
kemisk status. Belastningen av bly beräknas minska något medan kadmium och kvicksilver tillhör 
dem som förväntas öka något.  

I dagvattenutredningen görs en jämförelse mellan ökad föroreningstransport från planområdet, 
som räknats om till halter utifrån Görvälns volym, och uppmätta halter i Görväln. Beräkningarna 
visar att den ökade föroreningsbelastningen från planområdet motsvarar en ökning av halterna av 
zink och kadmium med mindre än 0.05 % och nickel med 0,007 % i Görväln.25 Beräkningarna är 
dock väldigt översiktliga då de bygger på grova antaganden och utsläpp direkt till recipient. 
Beräkningarna tar inte heller hänsyn till att det kommer att vara långa sträckor med stora 
svackdiken. I dessa kommer det att ske en betydande avdunstning och infiltration. Effekten av 
detta är inte inräknat. Av erfarenhet så kommer sannolikt upp till 20 % av årsnederbörden att 
avdunsta och infiltreras. Det finns inga teoretiska beräkningsmöjligheter för detta men med ett 
beaktande av detta och osäkerheterna som i övrigt finns i beräkningarna så är bedömningen att de 
flöden, och därmed mängden föroreningar, som lämnar området kommer att kunna vara i 
storleksordningen 20 % lägre jämfört med beräknat.  

Innan dagvattnet från planområdet når vattenförekomsten kommer det i det verkliga fallet att rinna 
cirka 4 km via Brovikens tillflöden där sedimentation och fastläggning sker, varför 
föroreningsmängderna förväntas reduceras ytterligare innan de når Mälaren.  

Den ekologiska statusbedömningen som innebär att god status inte uppnås baseras på förekomsten 
av koppar. Planförslaget och föreslagen dagvattenhantering innebär att belastningen av koppar 
kommer minska.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget med föreslagen dagvattenhantering inte påverka möjligheten 
att uppnå miljökvalitetsnormerna.  
 
Flöden och skyfall 
Dagvattenledningar, dagvattendammar och svackdiken har utformats för att kunna hantera flöden 
från ett regn med 20 års återkomsttid med en klimatfaktor på 1,25 (regnintensiteten bedöms öka 
med 25 %). Vid kraftigare nederbörd än 20-årsregnet kommer brunnar och ledningsnätet inte att 
kunna ta emot allt dagvatten. Höjdsättningen av området är gjord så att de allmänna gatorna utgör 
lågstråk och fastigheterna är högre placerade. Den omgivande kvartersmarken faller ner mot 
huvudgatan, som därmed fungerar som avledare av dagvatten vid stora regnmängder. Därifrån 

 

25 Inga mätvärden finns för kvicksilver i Görväln varför det inte är medräknat. 
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sker avrinning ut mot ett nytt dagvattenledningssystem som leder vattnet dels längsmed och dels 
under väg 840. På så sätt belastar dagvatten från planområdet inte Trafikverkets vägdike längsmed 
väg 840 och befintlig dagvattenledning som passerar under vägen. Den nya ledningen under 
vägen föreslås anslutas till den kommunala dagvattenledningen söder om väg 840. Det förs även 
en diskussion med kommunen om att dimensionera upp den anslutande ledningen längre 
nedströms (dimension 300 mm) för att öka avledningskapaciteten till Sätrabäcken och minska 
risken ytterligare för stående vatten. 

För att säkerställa att exploateringen av planområdet inte ökar risken för översvämning av väg 
840 och nedströms liggande bebyggelse (söder om vägen) vid extrema nederbördstillfällen har en 
skyfallskartering tagits fram av Norconsult (2018-09-1026). Karteringen har utförts för ett 100-
årsregn för nuläget och för planerad markanvändning enligt planförslaget. Beräkningsresultaten 
visar att en stor mängd vatten ansamlas under E18 både vid befintlig och framtida 
markanvändning. Diket längs med väg 840 svämmar över och beräkningarna indikerar att vattnet 
breder ut sig över vägen i båda scenarierna men i det framtida scenariot blir utbredningen mindre 
och påverkar bara ca halva södergående körfältet. Att översvämningarna utanför planområdet inte 
ökar utan tvärtom blir mindre efter exploateringen är framförallt tack vare dagvattendammarna 
och svackdikena som föreslagits i planområdet. Skyfallskarteringen gjordes innan 
dagvattenhanteringen kompletterades med ytterligare dammar och torrdammar samt extra 
svackdiken vilka förbättrar läget ytterligare.  
 
Inom planområdet visar skyfallskarteringen att det vid 100-årsregnet delvis kan stå vatten upp på 
lokalgatorna intill de föreslagna svackdikena. Det handlar om vatten till ett djup av 0,1-0,3 m 
vilket kan påverka framkomligheten i området tillfälligt.  

Sydväst om dagvattendamm 1, i lågpunkten vid inloppet till den befintliga dagvattenledningen 
under väg 840, sker en liten ansamling av vatten varför den ytan inte bör bebyggas. Ytan planeras 
istället att nyttjas för dagvattenhantering då en av torrdammarna placerats där. 
 

6.4.4 Förslag på åtgärder  
Genomförandet av föreslagen dagvattenhantering är central för att minska översvämningsrisker 
och föreningsbelastning på Broviken och dricksvattentäkten Mälaren varför det behöver 
säkerställas i genomförandet av detaljplanen att åtgärderna kommer till stånd. Kommunen 
kommer att bli huvudman för såväl svackdiken som dagvattendammar som är renings- och 
fördröjningsåtgärder som ligger till grund för gjorda beräkningar. Utöver det anges i planen att 
”Inom varje fastighet ska åtgärder vidtas för rening av dagvatten” och ”Förbud att använda 
obehandlad koppar och zink som utvändigt tak- eller fasadmaterial”. 

Planerad dagvattenhantering medför att befintliga diken kommer att fördjupas, breddas och delvis 
läggas om. I samband med fördjupning av diken kan artesiskt överskottsvatten från 
grundvattenmagasinet komma att ledas bort. Vidare planeras fyra dammar att anläggas. En del av 
dessa åtgärder utgör vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken och kan kräva anmälan eller 
tillstånd. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa 
fastigheters räkning, är i miljöbalken (9 kap 1§ och 2§) definierat som avloppsvatten och utsläpp 
av sådant dagvatten är därmed miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till kommunen. Ett 
kontrollprogram för att följa upp rening av dagvatten och utsläpp av föroreningar från 

 

26 Skyfallskartering detaljplan Klövberga, Norconsult, 2018-09-10.  
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planområdet kommer att tas fram kopplat till den fortsatta processen enligt miljöbalken som krävs 
för planerade dagvattenåtgärder. 

Kommunen har tagit fram ett samordnat recipientkontrollprogram för Brobäcken, Önstabäcken, 
Nygårdsbäcken, Sätrabäcken och Broviken för att följa upp statusen i recipienterna. Detta är en 
viktig del i arbetet med att följa upp miljöpåverkan av genomförda och planerade exploateringar 
inom avrinningsområdet samt recipienternas status.  

 

6.5 Rekreation  

6.5.1 Bedömningsgrunder  
Grönplan för Upplands-Bro 2008  
Kommunens grönplan från år 2008 visar de övergripande målen för grönstrukturen i kommunen. 
Grönplanen är en del i arbetet med att nå målen för att bevara, skydda och utveckla den gröna 
strukturen i kommunen, främst inom tätortsområdena.  Grönplanen behandlar grönstrukturens 
biologiska, rekreativa och/eller sociala värden. I planen anges det att det i Upplands-Bro kommun 
finns gott om grönområden, de är dock inte alltid lättillgängliga.  

Gång- och cykelplan   
Upplands-Bro kommun har tagit fram en gång- och cykelplan. Planen innehåller åtgärdsförslag 
och visar på den riktning som kommunen vill arbeta mot för att uppnå bättre möjligheter för att 
gå och cykla på kommunens vägar. Planen innehåller förslag på ny gång- och cykelväg längs väg 
840 och 269 mot Håbo-Tibble och Sigtuna. 

6.5.2 Förutsättningar   
Idag består planområdet av jordbruksmark och naturmark. Området har en del natur- och 
kulturmiljövärden men saknar status som besöksmål eller rekreationsområde. Det finns heller 
inga tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig inom naturområdet. Hagmarkerna som 
gränsar mot åkermarken är inhägnade och används i huvudsak för bete.  

I Upplands-Bros turist- och fritidskarta är en strövstig markerad inom området men det är inte 
känt hur mycket den används. I kommunens grönplan beskrivs området ha kulturhistoriska 
värden. I grönplanen nämns också att hagmarken har ett visst kommunalt landskapsvärde.  

Väg E18 och väg 840 är naturliga barriärer till området. Vägarna gör också att hela området är 
påverkat av trafikbuller, vilket gör att delarna närmst vägarna inte har något rekreativt värde.   

Tillgången till andra, mer lättillgängliga och mindre bullerstörda rekreationsområden finns på 
flera platser i kommunen. 

6.5.3 Konsekvenser planförslag  
Planförslaget gör att delar av naturmarken och det agrara kulturlandskapet, påverkas negativt 
genom att de exploateras. Det innebär att de rekreativa upplevelsevärdena i form av orördhet 
minskar, men samtidigt medför de stigar och gång- och cykelstråk som planeras att området blir 
mer tillgängligt vilket ökar möjligheten att använda området för rekreativa ändamål.  

Av totalt cirka 60 ha, kommer 28 ha att exploateras och bli kvartersmark. Området kommer få ett 
vägnät där huvudgatan kommer att få en gång- och cykelväg (GC) som binder området med den 
tunnel som går under E18 mot Högbytorp, vilket gör att området blir mer tillgängligt än vad det 
är idag. GC-förbindelsen under E18 bidrar till att underlätta för gång- och cykeltrafik till 
arbetsplatser (Högbytorp och nytt kraftvärmeverk) norr om området. Genom planförslaget 
kommer därmed cykel- och gångförbindelser stärkas inom kommunen. De nya vägarna, GC-
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stråket och planerade gångstigar ökar även tillgängligheten till och inom området och gör att 
hagmarken, naturområdena och de kulturhistoriska platserna blir mer tillgängliga för allmänheten.         

Det är huvudsakligen för närrekreation som platsen förväntas användas. Upplevelsevärden 
beskrivs i figur 6.14 som är hämtad från framtagen skötselplan för området27. Genom 
skötselåtgärder som bete och gallring blir det lättare att ta sig fram i området. På vissa platser 
föreslås att befintliga körvägar/stigar förstärks och på andra platser bör liknande anläggas. De 
planerade gångstigarna runt området ökar tillgängligheten till natur- och hagmarken och 
underlättar för människor som kommer att vistas inom planområdet att även få tillgång till natur. 
Upplevelsevärdena i området kan dock bli sämre på grund av de planerade verksamheterna i 
omgivningen. Inom området finns det en befintlig damm och en befintlig våtmark. Dessa kommer 
kompletteras med dagvattendammar som även kommer att bidra med vattenspeglar i området.  

Planförslaget bedöms inte innebära någon påverkan på omgivande områden med värden för 
rekreation. 

6.5.4 Förslag till åtgärder  
För att tillgodose de behov av rekreation som framtiden kräver, måste naturmarken skötas och 
underhållas. För detta krävs inga andra skötselåtgärder utöver de som föreslås för respektive 
skötselområde i skötselplanen.  

I planområdets västra kant föreslås en ridå lämnas bestående av befintlig hagmark och naturmark. 
Ridån ska fungera som en avskärmning mot den angränsade verksamheten Bro Parks galoppbana.  
I de natur- och hagmarker som bevaras ska befintliga körvägar/stigar förstärkas och vissa nya 
anläggas.  

 

27 Skötselplan för natur och rekreationsvärden vid Klövberga, Ekologigruppen, 2021-02-15 
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Figur 6.14 Rekreativa värden i Klövberga, (Skötselplan, Ekologigruppen, 2021-02-15).  
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6.6 Risk och säkerhet  
Det här avsnittet tar upp risk och säkerhet för plötsligt inträffade olyckor samt risker avseende 
människan och risker avseende miljön. För risk och säkerhet finns det tre olika perspektiv på 
risker, först gäller risker inom området, risker från området mot omgivningen samt risker från 
omgivningen som påverkar området, se den förklarande illustrationen nedan. 

 
Figur 6.15 Det finns tre olika typer av risker, en från omgivningen som påverkar området (grön 
pil), risker som området påverkar omgivningen (gul pil) samt risker inom området. 

Med risk avses primärt riskpåverkan från omgivningen. En riskbedömning har upprättats för 
planförslaget.28 Riskbedömningen omfattar endast ett driftskede och beaktar människors hälsa 
och miljö.  

6.6.1 Bedömningsgrunder 
Skyddsavstånd farligt gods och tankstationer 
Som en del i bedömningen av uppfyllnad av kraven används de riktlinjer avseende riskhantering 
som Länsstyrelsen i Stockholms län ger i Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar 
där det transporteras farligt gods29 samt rekommendationerna i Riskhänsyn vid ny bebyggelse30. 
Dessa riktlinjer anger dels riskhanteringsavstånd, dels rekommenderade skyddsavstånd. Vidare 
beaktas rekommendationerna i Transportsystemet i samhällsplaneringen31 avseende olycksrisker 
med potentiell påverkan på Trafikverkets anläggningar. 

 

28 Riskbedömning Klövberga – rapport nummer 1014-104, rev 2021-02-15, Structor Riskbyrån 
29 Länsstyrelsen i Stockholms län (2016). Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods. Faktablad 2016:4.   
30 Länsstyrelsen i Stockholms län (2000). Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill väg och järnväg för 
transport av farligt gods samt intill bensinstationer. Rapport 2000:01, Länsstyrelsen i Stockholms län.   
31 Trafikverket (2013) Transportsystemet i samhällsplaneringen. Trafikverkets underlag för tillämpning 
av 3–5 kap. miljöbalken och av plan–och bygglagen. Borlänge: Trafikverket.   
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Figur 6.16 Rekommenderade avståndszoner från farliga transportleder (Riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Faktablad 2016:4, 
Länsstyrelsen i Stockholms län 2016). 

För att undvika risker förknippade med urspårning och olyckor med petroleumprodukter 
rekommenderas att 25 meter närmast järnväg, väg med transport av farligt gods och bensinstation 
lämnas byggnadsfritt. Rekommenderat skyddsavstånd mellan väg med transport av farligt gods 
och sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet är 75 m. Samtliga avstånd 
presenteras i tabell 6.2 nedan. 

Tabell 6.2 Av länsstyrelsen i Stockholm rekommenderade skyddsavstånd till infrastruktur med 
transporter av farligt gods samt bensinstationer. 

Typ av bebyggelse Skyddsavstånd 

 Vägar med transport av 
farligt gods 

Järnvägar Bensinstationer 

Bebyggelsefritt område 25 m 25 m 25 m 
Tät kontorsbebyggelse 40 m 25 m 25 m 
Sammanhållen bostadsbebyggelse 75 m 50 m 50 m 
Personintensiv verksamhet 75 m 50 m 50 m 
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Skyddsavstånd miljöstörande verksamheter 
Skriften ”Bättre plats för arbete” innehåller Boverkets riktlinjer för skyddsavstånd mellan 
bostadsområden och miljöstörande verksamheter. Riktvärden finns för avfallsanläggningar, för 
bl.a. deponeringsanläggningar, komposteringsanläggningar och för förbränningsanläggningar. 
Riktvärdet för skyddsavstånd är för dessa 500 m. Riktvärden för mellanlagring av miljöfarligt 
avfall är 200 m. Skyddsavstånden som anges är värden som erfarenhetsmässigt ger problemfria 
förhållanden, dock måste en lokal anpassning alltid ske. En uppdatering av skriften pågår men de 
värden som anges kan ge en indikation på skyddsavstånd.   

Rekommenderade skyddsavstånd mellan djurhållning och i första hand bostäder har tidigare 
bland annat funnits i Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” (1995). Boverket har efter ett 
regeringsuppdrag (2011:6) lämnat en vägledning för ”Planering för och invid djurhållning”.    I 
rapporten konstateras att hästhållning inte längre sker traditionellt på landsbygden, utan i allt 
större utsträckning i eller i närheten av tätorter, vilket ställer ökade krav på bedömningar inför 
detaljplanering. Bland annat behandlas hästhållningens omgivningspåverkan och möjligheterna 
att begränsa negativ påverkan, men även positiva effekter av djurhållning beskrivs. Vägledningen 
baseras på kraven i plan- och bygglagen, forskningsresultat, studier, praxis och annat 
kunskapsunderlag. 

Den viktigaste förändringen gentemot de allmänna råden för djurhållning är att vägledningen inte 
innehåller några rekommenderade skyddsavstånd. Skälet som anges till detta är att skyddsavstånd 
är svåra att tillämpa i praktiken. I den genomgång av praxis som har skett konstateras att 
domstolarna i allt mindre utsträckning tar hänsyn till riktlinjer från centrala myndigheter om 
skyddsavstånd mellan djurhållning och känsliga miljöer utan istället gör bedömningar baserade 
på faktiska förhållanden. 

Sevesolagstiftningen 
Sevesolagstiftningen förebygger och begränsar följderna av allvarliga kemikalieolyckor för 
människor och miljö. Sevesolagstiftningen, omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) 
och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900). Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen 
i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna. I bilaga 1 till förordningen (SFS 
2015:236) finns nivåerna för dessa farliga ämnen. Det finns två olika kravnivåer för 
bestämmelserna beroende på omfattning. Verksamheterna delas in i en högre och en lägre 
kravnivå. 

6.6.2 Förutsättningar 
Riskkällor – transport av farligt gods 
 
E18 
Planområdet är beläget i anslutning till E18 som är primär transportled för farligt gods. Detta 
innebär att samtliga typer av farligt gods kan förekomma. 

E18 är belägen längs norra sidan av planområdet och 50 meter från vägen sträcker sig ett 
vägreservat. Några verksamhetstomter och hotell är planerade inom 150 meters avstånd från E18 
och en riskbedömning har därför genomförts.32. 

 

 

32 Riskbedömning Klövberga – rapport nummer 1014-104, 2021-02-15, Structor Riskbyrån 
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Väg 840 
Väg 840 är en sekundär transportväg för farligt gods, vilket innebär att typ och mängd farligt gods 
som transporteras på vägen styrs av vilka målpunkter som finns i närområdet. Väg 840 är belägen 
sydväst om planområdet. Delar av området ligger inom länsstyrelsens rekommenderade avstånd 
på 150 meter. I sammanhanget ska nämnas att kommunen har beslutat om nya sekundära 
transportleder för farligt gods vilket innebär att väg 840 inte längre kommer att vara transportled 
för farligt gods. Kommunen har gjort en begäran hos länsstyrelsen om att ändra dessa men 
Länsstyrelsen har ännu inte hanterat kommunens begäran.  
 
Identifierade målpunkter för transporter av farligt gods på väg 840 utgörs av en nuvarande 
respektive en tillkommande hetvattencentral i Bro, en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet 
samt två bensinstationer. Till hetvattencentralen transporteras/kommer att transporteras bioolja 
samt pellets och flis. Inga av dessa transporter klassas som farligt gods-transporter.  

Transporter inom planområdet 
Planförslaget kommer utveckla Klövberga till ett varierat verksamhetsområde. Inom planområdet 
ges utrymme för industri, lager, fordonsdepå, hantverk, sällanvaruhandel, lager mm - d v s verk-
samheter som kan tänkas ha någon form av logistisk anknytning. Det kan därför förekomma 
transporter av farligt gods till och från verksamheter inom planområdet.  

Verksamheter i närheten av området  

E.ON – Planerad kraftvärme och biogasanläggning 
Anläggningen tar tillvara energi ur avfall genom förbränning i kraftvärmeverket och rötning i 
biogasanläggningen. 

Riktvärden för skyddsavstånd för oljeeldade förbränningsanläggningar motsvarande planerad 
anläggning uppgår till 200 meter. Kraftvärmeanläggningen är belägen 200 meter från 
planområdet och 250 meter från möjlig bebyggelse på planområdet. Riskerna från verksamheten 
är därmed inget som behöver beaktas för Klövberga. 

Biogasanläggningen producerar fordonsgas. Upprättad riskbedömning för verksamheten visar 
låga risknivåer. Enligt Structor Riskbyråns riskbedömning för Klövberga föreligger det ingen 
påverkan på planområdet.  

Högbytorps avfallsanläggning 
Högbytorps avfallsanläggning utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och är belägen norr 
om planområdet, bortanför kraftvärmeverket och biogasanläggningen. Riktvärden för 
skyddsavstånd till den typen av anläggningar är 500 meter och baseras framförallt på lukt och 
bullerstörningar. Det föreligger ingen påverkan på planområdet då avståndet är över 500 meter 
till anläggningen. 

 
Frööjd AB 
Frööjd AB hanterar betydande mängd explosiv vara i form av sprängmedel och omfattas 
därigenom av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå. 

Verksamheten är belägen inne på Ragnsells område på Högbytorp, 500 meter från möjlig 
bebyggelse på planområdet. I riskbedömningen för Klövberga detaljplan bedöms kaststycken och 
splitter vid en eventuell olycka kunna nå planområdet. 
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6.6.3 Konsekvenser planförslaget 
Genomförandet av planförslaget innebär att verksamheter kommer att etableras inom området 
som kan medföra en förhöjd risknivå för människors hälsa och miljö såväl inom och omkring 
planområdet. Planområdet kommer att ha verksamheter där besökare och anställda kommer att 
vistas, ett hotell samt ett gång- och cykelstråk genom området, där förbipasserande kommer 
passera. Människor kommer därför vistas i området dagtid som nattetid.  Planområdet kommer 
att inriktas mot mindre störande verksamheter och det finns inga bostäder inom planområdet eller 
i närområdet.  

Structor riskbyråns riskbedömning 33 visar att individrisknivåerna längs E18 och väg 840 är 
förhöjda och att åtgärder krävs inom 40 respektive 35 meter. Därtill framgår att 
samhällsrisknivåerna är något förhöjda till följd av riskexponering från vägarna, framför allt till 
följd av transporter med brandfarlig gas (ADR-S klass 2.1).  
 
Risknivåerna är förhöjda längs med E18 och väg 840 vilket innebär att skyddsåtgärder bör vidtas, 
företrädesvis genom skyddsavstånd. För E18 rekommenderas ett byggnadsfritt avstånd på 50 
meter, som även utgör vägreservat. För väg 840 finns stora osäkerheter i resultatet då framtida 
transporter på väg 840 till planområdet inte är utredda. För dagens transportflöden kan bebyggelse 
tillåtas 25 meter från vägkanten men för att ta höjd för ökade transporter, till bl.a. planområdet 
efter planförslagets genomförande, bör ett 35 meter bebyggelsefritt avstånd upprätthållas. 
Planförslaget är anpassat så att rekommenderade skyddsavstånd och bebyggelsefria område till 
transportlederna med farligt gods innehålls. Utmed riksväg 840 är det ett bebyggelsefritt avstånd 
på 35 meter, för att ta höjd för eventuella kommande trafikökningar med större farligt gods 
mängder. Planen har också kompletterats med en bestämmelse som anger att friskluftsintag inte 
får placeras i fasad mot E18 och väg 840 inom de byggnadskvarter som ligger närmast dessa 
vägar. Detta för att försvåra för spridning av gaser i samband med eventuell olycka. 

6.6.4 Förslag på åtgärder 
Ytterligare skyddsavstånd kan bli aktuella beroende på vilka verksamheter som etableras i 
området, såväl avseende påverkan på omgivningen som på den planerade verksamheten. 
Disposition av verksamheter inom planområdet bör göras så att känslig verksamhet skyddas 
bakom mindre känslig verksamhet t.ex. hotell bakom logistikverksamhet.  

 
 

6.7 Trafik och buller  

Underlagen och resultaten för detta avsnitt utgörs av en bullerutredning34 samt en 
trafikutredning35 som är underlag till detaljplaneförslaget. I figur 6.17 nedan ges några exempel 
på olika ljudnivåer. Exemplen är ungefärliga, ljudnivåerna varierar mycket, och beror bl a på 
avståndet till bullerkällan.  

 

33 Riskbedömning Klövberga – rapport nummer 1014-104, rev 2021-02-15, Structor Riskbyrån  

34 Utredning av omgivningsbuller, rapport 2015-137 r01, Structor Akustik AB, rev 2021-02-15  
35 Trafikutredning tillhörande detaljplaneförslag för Klövberga, Ramböll, rev 2021-02-15 
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Figur 6.17  Exempel på ljudnivåer (Källa: Broberg, Structor Akustik) 

Som bilden ovan visar mäts ljud i decibel A, dBA, där A står för människan uppfattar ljud vid 
olika frekvenser. Det är aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som är oönskat och stör kallas för 
buller. Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. För buller 
finns riktlinjer både för vägtrafik mot omgivning och från verksamheter till omgivningen.  

För buller från industrier och trafikleder används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive 
maximal ljudnivå: 

• Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. För 
trafikbuller är tidsperioden ett dygn som motsvarar medelvärdet för ett år. För annan 
verksamhet, t ex industrier, delas dygnet in i dag, kväll och natt.   

• Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximalnivå eller 
maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med maximalnivå den högsta 
momentana ljudnivå som uppstår vid en fordonspassage. 

6.7.1 Bedömningsgrunder 
Trafikverket har följande allmänna råd för bullerskydd vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad 
av vägar36,37. Till väsentlig ombyggnad räknas sådana åtgärder som är så omfattande att det 
åtminstone är fråga om omläggning av väg i delvis ny sträckning, dvs väsentliga justeringar av 
vägen i plan eller profil.  

Riktvärdena för bostadsbebyggelse är antagna av riksdagen och bindande när åtgärder vidtas. 
Övriga riktvärden är inte bindande.  

Allmänt gäller för samtliga riktvärden att hänsyn skall tas till vad som är tekniskt möjligt och 
ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt nedan bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.  

Riktvärdena för utomhusmiljöer avser frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till 
frifältsförhållanden korrigerade värden.  

 

36 Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket, publikation 2001:88 
37 ”Vägverkets föreskrifter om tekniska egenskapskrav vid byggande på vägar och gator (vägregler)”, Vägverkets 
författningssamling VVFS 2003:140  
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Tabell 6.3 Bostadsbebyggelse (permanent- och fritidshus). (Riktvärden för utomhusmiljöer avser 
frifältsvärden utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden)  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Inomhus 30 45 (nattetid) 38 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 55  

 på uteplats  7039 

Utöver de angivna riktvärdena enligt tabellen, har friluftsområden ett riktvärde på 40 dBA 
ekvivalent nivå. Bostadsområden med låg bakgrundsnivå har ett riktvärde på 45 dBA ekvivalent 
nivå. 

Riktlinjer för externt industribuller 
I Naturvårdsverkets vägledning40 om industri och annat verksamhetsbuller ges följande 
riktvärden:  

Tabell 6.4 Ljudnivå från industri/verksamhet, utomhus vid fasad och uteplatser(frifältsvärde). 
  

Ekvivalent ljudnivå i dBA 

Högsta ljudnivå i 
dBA  

Områdesanvändning 1) Dag kl 06-18 Kväll kl 18-22 
samt lör- sön-  
och helgdag kl 
06-18 

Natt kl 22-06 Momentana ljud 
nattetid  
kl 22-06 

Bostäder, skolor, förskolor 
och vårdlokaler 1) 

 
50 

 
45 

 
40 

 
55 

1) Riktvärdet tillämpas då skolor, förskolor och vårdlokaler används. 
 
”Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot 
och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 6.8 
sänkas med 5 dBA.”  

”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller 
om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för 
den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för 
minst en timme, även vid kortare händelser.” 

6.7.2 Förutsättningar  
Idag löper E18 norr om planområdet som är av riksintresse för väg och i öster finns väg 840. Idag 
har planområdet ingen anslutning till väg 840, förutom den fastighet som ligger i anslutning till 
trafikplats Bro. På väg 840 är årsmedeldygnstrafiken 6800 fordon förbi planområdet.  

 

38 Får enligt överenskommelse överskridas högst fem gånger per natt (22-06)  
39 Får överskridas högst fem gånger per timme  
40 ”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, Naturvårdsverket rapport 6538 
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Idag finns en gång- eller cykelväg längs med väg 840. Närmaste pendeltågstation är Bro 
pendeltågstation som ligger ca 2 km från området. Nuvarande busslinje 555 går från 
Flisbergs/Willys som ligger mitt emot planområdet, på andra sidan väg 840 och går till 
pendeltågsstationerna i Bro och Kungsängen.        

E18 har fyra körfält och en hastighetsgräns på 110 km/h. Aktuellt avsnitt av E18 trafikeras  år 
2021 av 39 000 fordon österut respektive 32 500 fordon västerut (årsmedeldygn).  

 

6.7.3 Konsekvenser planförslag  
 
Trafiklösningar  
En ny infart till området planeras från väg 840 vid den befintliga korsningen vid Klövtorpsvägen, 
infarten till Willys. Den befintliga korsningen är idag en tre-vägs korsning och föreslås byggas 
om till en cirkulationsplats som är mer trafiksäker. Huvuddelen av fordonen anländer till området 
genom cirkulationsplatsen via Klövtorpsvägen. Söder om cirkulationsplatsen föreslås en GC-väg 
passera väg 840 mot Klövtorpsvägen.  

 
Figur 6.17 Till vänster bild över dagens 3-vägs korsning in till området mitt emot Klövberga, till 
höger bild över den tänkta cirkulationsplatsen med infart till Klövberga (Ramböll, 2021-02-15) 

Planförslaget kommer att generera mer trafik. Vid ett antagande om 90 % bilandel och 10 % 
kollektivtrafik beräknas trafikalstringen vara 2760 fordonsrörelser/dygn. Trafiken till och från 
Klövberga bidrar till ökad trafik på omgivande vägnät. En prognos för år 2040 visar på en 
betydande trafikökning på väg 840 jämfört med nuläget. I prognosen ingår dock trafik som alstras 
från flera utbyggnadsområden i Bro. Se figur 6.18.41 

 

41 Trafikutredning för detaljplaneförslag, Ramböll, rev 2021-02-15 
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 Figur 6.18 Trafik genererad av planområdet Klövberga med flöden vid ett antagande om 90 % 
bilandel och höger visar 90 % bilandel och 10% kollektivtrafik. Notera att området för 
drivmedelsstation i anslutning till trafikplatsen i öster har utgått ur planförslaget. 

Buller från planområdet Klövberga   
Då planområdet exploateras kommer mer trafik att genereras till och från området och även inom 
området. Även verksamheterna inom området kommer generera buller. I dag är det inte känt vilka 
verksamheter som kommer att etablera sig i företagsparken. Området planeras för bussdepå, 
lastbilsservice, industri, lager, hotellverksamhet och upplag samt, till mindre del, handel. I 
planförslaget finns en generell bestämmelse som ska tillämpas vid bygglov om att ”Byggnader 
och anläggningar ska ges en sådan utformning och placering att ljud, ljus eller lukt från 
verksamheter inte verkar störande för omgivningen”. Förväntade bullerkällor i ett industriområde 
av denna typ är tunga transporter, lastning och lossning samt stationära bullerkällor som t ex 
takfläktar.  
 
Figur 6.19 visar det prognostiserade trafikbullret år 2040. Figuren visar att det är en hög bullernivå 
längs med vägsträckorna E18 och väg 840. Trafiken som genereras av verksamhetsområdet 
beräknas ha liten inverkan på trafikbullret i området i förhållande till övrig prognostiserad 
trafikökning. Trafiken från planområdet medför att den ekvivalenta ljudnivån längs E18 beräknas 
öka med mindre än en halv dBA. Utmed väg 840 mellan 
Klövtorpsvägen och E18 beräknas den ekvivalenta ljudnivån öka med ca 1 dBA. Söderut på 
väg 840 är ökningen betydligt lägre. 
 
Bullerberäkningarna visar att mest bullerutsatt är det förfallna torpet Fäboda som inte längre är 
bebott (beläget norr om Klövberga nära E18). Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom 
området visar att riktvärden innehålls för alla närliggande fritids- och bostadsområden. Det 
säkerställer tillsammans med det faktum att verksamheterna som etablerar sig i området ska 
uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller att ljudnivån inte blir för hög vid 
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angränsande bostäder. För hotell regleras enbart ljudnivån inomhus. Det innebär att ljudkraven 
klaras genom att fasad och fönster ges tillräckligt god ljudisolering. 
 

 

Figur 6.19 Prognostiserat trafikbuller år 2040. Färgskalan för vägtrafikbuller är relaterad till 
riktvärdet så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena för bostäder, dvs 55 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå. 

Ljudnivån vid galoppbanan beräknas generellt bli lägre än 40 dBA, se figur 6.20. Mest utsatta är 
hagarna och träningsbanan i hästsportanläggningens nordöstra del. Där skulle ljudnivån från 
verksamhetsområdet kunna uppgå till 45-50 dBA. Enligt Djurskyddsmyndigheten42 gäller att: 
”Buller i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar hästarnas hälsa menligt. I 
stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 65 dBA.” Som 
framgår ligger ljudnivån från företagsparken enligt detta exempel betydligt under den ljudnivå 
som tillåts i stallar. Bullret från Enköpingsvägen, väg 840 och Mälarbanan kommer att vara 
betydligt högre än ljudet från företagsparken. Även publik och högtalarutrop kommer att vara 
betydande bullerkällor. Verksamhetsområdet bedöms inte ge bullerstörningar till Bro Parks 
hästsportanläggning söder om planområdet. 

 

42 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om hästhållning DFS 2007:6 
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Figur 6.20 Beräkning av buller från verksamheter inom planomådet.Gränsen mellan gult och 
grönt representerar40 dBA som är riktvärdet för verksamhetsbuller nattetid (kl 22-06) . 

6.7.4 Förslag på åtgärder 
I planförslaget finns en generell bestämmelse som ska tillämpas vid bygglov om att ”Byggnader 
och anläggningar ska ges en sådan utformning och placering att ljud, ljus eller lukt från 
verksamheter inte verkar störande för omgivningen”. Byggnaderna i området kommer vara 
omkring 10-15 m höga. Med planering av bebyggelsen kan de bullrande verksamheterna skärmas 
av och fläktbuller kan minskas med rätt val av utrustning och ljuddämpare. 

 

6.8 Klimat och energi  

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala 
konsekvenser. Människans påverkan på klimatet behöver begränsas genom att använda energi på 
ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. 
Samtidigt behövs förberedelse på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.  

Underlagen och resultaten för detta avsnitt utgörs bland annat av en förstudie där förutsättningarna 
att utveckla ett hållbart verksamhetsområde utretts med fokus på energi och solceller.43  

 

43 Klövberga - Hållbar företagspark, Förstudie avseende förutsättningar för en hållbarhetsprofil för 
Klövberga företagspark med tyngdpunkt på solceller, Structor Miljöbyrån AB och Solkompaniet, 2016. 
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6.8.1 Bedömningsgrunder 
I Upplands-Bro kommuns miljöplan44 med lokala miljömål finns ett övergripande syfte att 
Upplands-Bro kommun ska föregå med gott exempel och kommunen ha en grön profil. 
Miljömålen är i första hand ställda mot kommunala verksamheter men kan appliceras även på 
andra aktörer. I miljöplanen anges bland annat att utsläppen av fossil koldioxid ska minska med 
50 % till år 2020 med 2008 som basår och att Upplands-Bro kommun ser en framtid med minskat 
fossilt koldioxidutsläpp genom möjlighet till att tanka biogas inom kommunen.  

Det finns en klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen som är en del av RUFS2050 som 
kopplar till målet är att Sverige och regionen ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 
2045.45  

6.8.2 Förutsättningar 
Stockholmsregionen är en av de snabbast växande regionerna i Europa och har som 
storstadsregion särskilda förutsättningar för att bidra till klimatomställningen. Genom att 
bebyggelsen är tätare i städerna finns goda möjligheter att gå, cykla och resa kollektivt liksom att 
dela på uppvärmningssystem och mobilitetstjänster. Det finns också utmaningar i form av ett stort 
flöde av varor och tjänster som skapar både trängsel och utsläpp. De stora utsläppssektorerna 
inom länet är transportsektorn med 50 procent, och bebyggelsesektorn med 37 procent. 
Industrisektorn, som är relativt liten i Stockholms län jämfört med övriga Sverige, står för åtta 
procent, liksom jordbrukssektorns andel som bara står för 3 procent. I klimatfärdplanen anges att 
det krävs en avsevärd förbättring av samspelet mellan importflöden till länet och leveranserna till 
företag och konsumenter. Ny logistikteknik, andra typer av godsfordon, samverkansplattformar 
och digitaliseringslösningar som kan bidra till högre effektivitet och mindre utsläpp.  

6.8.3 Konsekvenser planförslag  
En exploatering medför påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, ökad 
energianvändning genom exempelvis uppvärmning av byggnader, ökad användning av varor och 
byggnadsmaterial, ökade andelar hårdgjorda ytor med mera. När naturmark tas i anspråk och träd 
tas ner minskar också markens förmåga att binda koldioxid (se kap 6.4 Naturmiljö).  

Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att den alstrar 
trafik. Kommunen har bedömt planområdet som strategiskt lämpligt för logistik och verksamheter 
med sin placering i anslutning till E18 vilket också begränsar transportsträckan från anslutande 
tillfarter och därmed utsläpp av växthusgaser.  

Planförslaget innebär att fler personbils- och varutransporter kommer att ske till och från området. 
Planområdet ligger nära Bro samhälle, ca 2 km, men det är begränsad tillgång till kommunala 
färdmedel mellan tätorten och planområdet. Planförslaget medför att möjligheten att ta sig till och 
från området kommer att kompletteras med en ny avfart från väg 840 och möjlighet till utökade 
busslinjer vilket bör prioriteras. I samband med utbyggnaden kommer gång- och cykelnätet 
utvecklas i hela området och knytas samman med gång- och cykelnätet i Bro samhälle och med 
områdena norr om E18. Framkomligheten och tillgängligheten till och från planområdet kommer 
att förbättras.  

 

44 Upplands-Bro kommuns miljöplan med lokala miljömål 2010-2030 antagen av kommunfullmäktige 
2010-10-21, § 108 
45 Region Stockholm, 2019. Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, Rapport 2019:02 
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Det är viktigt att området förses med kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser på ett sätt 
som främjar användande för att möjliggöra för yrkesverksamma och besökande att ta sig till och 
från området på andra sätt än med bil. Gång- och cykelstråket har förlagts genom området så att 
det ska upplevas som tryggt och därmed främja alternativa möjligheter att ta sig till området. 
Huvudvägarna inom området har utformats för att möjliggöra för en framtida busstrafik inom 
området. 

Under framtagandet av detaljplanen har även förutsättningarna att installera solceller inom 
området undersökts46, där bland annat skugganalyser och takutformning tagits fram för att studera 
hur planområdet kan maximera eventuell förnybar energi för att reducera områdets framtida 
koldioxidutsläpp. Utredningen visar att möjligheterna till nyttjande av solenergi är goda i 
planområdet. Om samtliga tak optimeras för solceller kan planområdet få 30 % av sitt elbehov 
från solcellerna.  

Planområdet förväntas inrymma en bussdepå och andra logistikverksamheter. Antalet elfordon 
bedöms öka vilket innebär att behovet av laddning blir betydande. Beräkningar visar att upp till 
25 % av områdets totala elförbrukning kan komma att åtgå för laddning av elfordon.  

6.8.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
En planbestämmelse om största tillåtna taklutning på 23 grader har införts vilket skapar 
förutsättningar för etablering av solceller. Tekniska installationer på taken, i form av ventilation 
och fläktrum bör hållas till ett minimum, och förläggas till fasad och norra delarna av taken.  

Ur klimat- och energisynpunkt är bland annat följande aspekter viktiga att beakta i det fortsatta 
planarbetet:  

• Korta gång- och cykelstråk till kollektivtrafik och service ska eftersträvas för att minska 
behovet av transporter med bil. 

• Höga krav behöver ställas på kommande lokaler om effektiv energianvändningen och att 
använda klimatneutral och miljömärkt värme- och elenergi.  

• Möjligheten att producera el från solceller ska studeras vidare i det fortsatta 
genomförandet. 

• Byggnader bör placeras på så sätt att inte solceller skuggas av andra byggnader eller träd. 
Byggnader bör utformas på så vis att inte fläktsystem och andra installationer på taken 
hindrar antalet möjliga solceller. Fasadbestämmelser ska inte förhindra möjligheter att ha 
fasadsolceller. Systemlösningar bör byggas som kan spara den solel som inte förbrukas 
under stunden på lämpliga ställen inom planområdet så att den förnybara energin nyttjas. 

• Grönska ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras och i andra hand nyanläggas i 
programområdet för att bland annat möjliggöra fördröjning av nederbörd och för dess 
avkylande effekt i ett varmare klimat.  

• Ljusa färger på fastigheterna är en bra klimatanpassning som sänker kylbehovet av 
byggnaden under varmare somrar med mer intensiva och längre värmeböljor. 

• Möjligheter att tanka/ladda elfordon inom området ska studeras vidare i det fortsatta 
genomförandet.  

  

 

46 Klövberga - Hållbar företagspark, Förstudie avseende förutsättningar för en hållbarhetsprofil för 
Klövberga företagspark med tyngdpunkt på solceller, Structor Miljöbyrån AB och Solkompaniet, 2016. 
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7 Miljökonsekvenser byggskede 

Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på hälsa och miljö. I detta 
kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som 
ska vidtas i byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett miljöprogram. 

7.1 Buller 
Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex. 
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. I höjdområdet i den östra delen av 
planområdet kommer bergborrning, sprängning samt krossning av bergmassor att behöva 
genomföras. Ljudnivåer orsakade av byggbuller från anläggningsskedet omfattande buller från 
krossverksamhet och bergborrning har utretts47. Utredningen visar att riktvärdet för byggbuller 
innehålls dagtid under vardagar vid bostäder. Riktvärdena kvälls- och nattetid vardagar samt 
helgdagar, innehålls ej för alla fritids-och permanentbostäder i området. För att kunna uppfylla 
Naturvårdsverkets riktvärden så behövs verksamheten begränsas till dagtid vardagar. Övrig tid 
behöver verksamheterna även skärmas av med t ex materialupplag. Utöver anläggningsarbeten 
kan även transporter orsaka bullerstörningar. Under byggskedet kan därmed boende i befintliga 
bostäder vid Önsta Gård tidvis komma att bli störda av dessa arbeten.  
 
I det fortsatta arbetet och i samband med upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, 
arbetsmaskiner etc. med dokumenterat minsta miljöpåverkan, väljas. 

Inför bullrande arbeten bör samråd ske med djurhållare i närheten för att undvika att djuren 
skräms.   

7.2 Luftkvalitet 
Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft. Även viss 
damning kan uppkomma i samband med utbyggnaden av programområdet. Tomgångskörning av 
arbetsmaskiner och fordon ska undvikas och krav bör ställas på entreprenörerna att de använder 
maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt för bl.a. kvävedioxid och partiklar. 

Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning ska 
väljas framför andra. Vid behov bör åtgärder vidtas för att så långt som möjligt undvika 
besvärande damning utanför området. Exempel på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning 
vid rivning, borrning, slipning m.m. renhållning av området och kemisk dammbindning. 

7.3 Risk och säkerhet 
I byggskedet bör frågan om brand- och utrymningssäkerheten vara med. Dels hur 
räddningstjänstens insatsmöjligheter för själva byggarbetsplatserna tillgodoses och dels hur detta 
tillgodoses för byggnader som redan har tagits i drift. Detta är särskilt viktigt i ett 
exploateringsområde av denna storlek där etappvisa byggnationer och inflyttningar planeras. Det 
är även viktigt att försörjningen av brandvatten till området i enlighet med gällande föreskrifter 
tillgodoses. 

7.4 Vattenmiljö 
Under byggtiden finns risk att det förekommer suspenderat material och föroreningar i dagvattnet. 
Sprängning genererar kvävehaltigt vatten, byggtrafik kan orsaka oljespill och berg-, schaktarbeten 
och masshantering suspenderat material. För att inte riskera att recipienterna påverkas negativt är 
dagvattenhanteringen, framförallt genom sedimentering, viktig att ta hänsyn till vid byggstart. 

 

47 Structor Akustik AB, Utredning av byggbuller från krossverksamhet och 
Bergborrning, Klövberga 2021-02-08  
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Föreslagna dagvattendammar och system för att leda läns- och dagvatten till dammarna ska därför 
anläggas tidigt i byggskedet. Mobila reningsverk kan komma att användas vid behov. 
Länshållningsvatten från sprängning som innehåller högre halter av kväve kan komma att avledas 
till spillvattennätet efter godkännande av kommunens miljöavdelning. Området är idag utanför 
kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket innebär att det är kommunens 
miljöavdelning som har hand om frågor gällande länshållningsvatten. Målet är att dagvatten som 
lämnar planområdet under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet. 

Befintliga dammar och våtmarker i området ska skyddas mot risken för grumling under 
byggtiden.  

7.5 Naturmiljö 
Etableringsområden får inte anläggas på naturmark. I anslutning till de områden där det finns 
värdefull natur och där träd och vegetation ska sparas behöver denna skyddas från påverkan av 
arbetsfordon, damning och liknande. För de ädellövträd som finns i området bör även hänsyn tas 
till att de får tillräckligt med ljus och att man upprätthåller en buffertzon för att skydda trädens 
rötter. Försiktighet bör iakttas vid etablering och eventuell schaktning.  

7.6 Rekreation och grönstruktur 
Utbyggnaden inom programområdet kommer att ske i etapper och byggområdet bör planeras så 
att passager genom området i så stor utsträckning som möjligt är möjliga genom hela byggskedet.  

7.7 Klimat och energi 
Under byggskedet kommer energianvändningen att öka och transporter kommer att alstras. För 
att begränsa konsekvenserna till följd av de verksamheter som pågår under byggskedet bör ett 
miljöprogram tas fram som säkerställer att miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning 
minimeras under byggskedet. Massbalans ska eftersträvas inom området och bergmassor som 
frigörs vid sprängning bör användas i exploateringsområdet i möjligaste mån för att begränsa 
transportbehov. Mjukmassor kan användas som matjord samt växtlager i anslutning till deponin 
i Högbytorp. 

7.8 Kulturmiljö 
Fornlämningar skyddas enligt lagen om kulturminnen mm, och åtgärder inom och närheten av 
fornlämningsområde får inte ske utan samråd med länsstyrelsen, kulturmiljöenheten. I byggskedet 
måste det säkerställas att erforderliga tillstånd och samråd har skett och att dessa följs. 
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8 Samlad bedömning  

Planförslaget medför att markanvändningen ändras i ett större oexploaterat område från natur- 
och jordbruksmark till logistik och verksamhetsområde. I området finns bland annat natur- och 
kulturvärden som påverkas av exploateringen. Recipient för dagvattnet från området är Broviken 
Mälaren, som utgör Natura 2000-område.  

Den samlade bedömningen av miljökonsekvenser av planförslaget redovisas i tabellen.   

Miljöaspekt Samlad bedömning 
Kulturmiljö Planområdet ingår i ett större område som är av lokalt intresse för 

kulturmiljövården. Exploateringen kommer att göra stora ingrepp i det agrara 
kulturlandskapet. Områden med konstaterade fornlämningar har dock undantagits 
från exploateringen.  

Naturmiljö Planförslaget innebär att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av 
framför allt kommunalt eller lokalt värde kommer att ske, medan regionala 
naturvärden i huvudsak bevaras. Områden av betydelse för större vattensalamander 
bevaras som naturmark.  

Vattenmiljö Beräkningar av föroreningsbelastning  via dagvattnet visar att om planen 
genomförs kan en betydande ökning av föroreningsbelastningen förväntas. 
Recipienten är känslig varför åtgärder för att begränsa föroreningsbelastningen är 
centrala för genomförandet av planförslaget och bedömning av dess påverkan på 
vattenmiljön. Beräkningarna visar att också att föreslagna åtgärder för 
dagvattenhantering ger en avsevärd effekt. Enligt beräkningar som inkluderar 
genomförande av åtgärder beräknas föroreningshalterna i dagvattnet från området 
att minska jämfört med nuvarande markanvändning. Eftersom flödena ökar 
beräknas dock mängden föroreningar som årligen belastar recipienten att öka 
något, trots föreslagna åtgärder, för några metaller medan belastningen av övriga 
ämnen minskar jämfört med nuläget, t ex belastningen av näringsämnen vilket 
förbättrar förutsättningar för Natura 2000-området Broviken och tillflöden då 
identifierade hot kan minskas. Under förutsättning att föreslagna åtgärder för 
rening och fördröjning av dagvatten genomförs bedöms planförslaget inte heller 
påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer eller påverka 
dricksvattentäkten Mälaren negativt.   

Rekreation Planområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det 
finns inga tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. Planförslaget 
innebär att tillgängligheten till området ökar genom planerade gångstråk, samtidigt 
som upplevelsevärdet av framför allt orördhet och det agrara kulturlandskapet 
minskar.  

Risk och 
säkerhet 

Planområdet gränsar till E18 som är primär transportled för farligt gods och väg 
840. Planförslaget är anpassat så att rekommenderade skyddsavstånd och 
bebyggelsefria område till transportlederna med farligt gods innehålls. 
Skyddsavstånd innehålls även till Högbytorps avfallsanläggning samt planerat 
kraftvärmeverk och biogasanläggning på norra sidan av E18. 

Buller Beräkning av buller från trafiken på vägarna inom området visar att riktvärden 
innehålls för permanent- och fritidsbostäder. Det säkerställer tillsammans med det 
faktum att verksamheterna som etablerar sig i området ska uppfylla 
Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller att ljudnivån inte blir för hög vid 
angränsande bostäder. Verksamhetsområdet bedöms inte heller ge bullerstörningar 
till Bro Parks hästsportanläggning söder om planområdet.  

Klimat Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att 
den alstrar trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18 och vilket 
begränsar transportsträckan från anslutande tillfarter och därmed utsläpp av 
växthusgaser. Planförslaget ger också förutsättningar för kollektivtrafik samt gång- 
och cykeltrafik som alternativa transportmedel.  
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8.1 Kumulativa effekter 
Dagvatten från tätorten Bro belastar Broviken och Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas 
recipienten av miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde. 
Broviken är också Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det vatten som 
rinner från Bro har alltså ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste 
statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av bebyggelse 
planeras i Bro och för att skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna 
minska belastningen av föroreningar. Planområdets utsläpp av dagvatten riskerar att bidra till 
kumulativa effekter varför det är angeläget att föreslagna åtgärder vidtas för att reducera 
föreningsbelastningen från området. Kommunen håller också på att ta fram ett åtgärdsprogram 
för Broviken i syfte att skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-
området Broviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Syftet är också att föreslå lämpliga 
åtgärder inom avrinningsområdet för att minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och 
därigenom skapa bättre vattenkvalité i Broviken. 

Planförslaget medför att tätorten Bro utökas och att jordbruksmark och naturmark tas i anspråk. 
Vid utökning av tätorten riskerar naturområden att naggas i kanten från olika håll. Söder om Bro, 
parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen Görvälnkilen, som är av både regional och lokal 
betydelse. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande grönområden i anslutning till 
bebyggelsen som har flera sammanfallande värden utifrån natur och rekreation. Planområdet 
ligger dock utanför Görvälnkilen och påverkar därför inte denna negativt. Utökning av tätorten 
med ett verksamhetsområde riskerar dock att försvaga kopplingen mot landsbygden och 
omgivande naturområden i relation till bostadsbebyggelsen i Bro. De åtgärder som planeras för 
att öka tillgängligheten till området och möjligheten till rekreation är därför viktiga.  
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9 Möjligheter till hållbar utveckling  

Planförslagets möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling har belysts med hjälp av en 
värderos för att visualisera hur planförslaget förhåller sig till nollalternativet. Motsvarande analys 
av planprogrammet gjordes i samband med ”Övergripande miljökonsekvensbeskrivning - 
Planprogram Kärrängen Klöv, Upplands-Bro kommun”. 

Värderosen är ett verktyg för att på ett översiktligt sätt kunna utvärdera och illustrera hållbarheten 
i olika stadsutvecklingsförslag. I värderosen beskrivs hur hållbart förslaget är ur miljömässigt, 
socialt, ekonomiskt och rumsligt perspektiv. Varje variabel rymmer olika aspekter som kan 
anpassas till det aktuella projektet. I värderosen markeras hur väl ett förslag uppfyller kraven för 
vardera aspekt. Om förslaget är hållbart markeras detta långt ut på den axel som tillhör den 
utvärderade aspekten och om det är mindre hållbart hamnar markeringen närmare centrum av 
rosen. Den helt fyllda rosen är den idealiskt hållbara stadsdelen. Vissa indikatorer är av sin 
karaktär mätbara och konkreta, medan andra är mera värderande. Värderosen ska betraktas som 
en bedömning av möjligheterna att nå hållbar utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet. 
I hållbarhetsrosen jämförs nollalternativet, röd ros, med planförslagets blåa ros.  

 

 

Figur 9.1 Värderos som visualiserar hur planförslaget (blått) förhåller sig till nollalternativet 
(rött) vid en bedömning av miljömässig, social, ekonomisk och rumslig hållbarhet. 

9.1 Miljömässiga aspekter 
Viktiga aspekter för miljömässig hållbarhet är t.ex. bevarande av värdefull natur och att begränsa 
utsläpp till vatten. Planförslaget medför att markanvändningen i ett större oexploaterat område 
med natur- och jordbruksmark ändras till exploaterat verksamhetsområde. Ungefär halva ytan 
inom planområdet bibehålls som naturmark. Planförslaget är också anpassat för att bevara 
merparten av områdets utpekade regionala naturvärden. I en damm inom planområdet har större 
vattensalamander påträffats och det finns även lämpliga övervintringsplatser. Planförslaget är 
anpassat för att lämna dessa områden oexploaterade och för att säkerställa spridningsvägen mellan 
lekdamm och lämpligt övervintringsområde. Planförslaget innebär dock att exploatering av 
miljöer som bedömts ha naturvärden av framför allt kommunalt eller lokalt värde kommer att ske. 
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Nollalternativet innebär att nuvarande naturvärden bibehålls och är därmed mer fördelaktigt än 
planförslaget ur detta perspektiv.  

Avseende vattenmiljön visar beräkningar av föroreningar i dagvattnet att planens genomförande 
kan förväntas medföra en betydande ökning av föroreningsbelastningen. Recipienten är känslig 
varför åtgärder för att begränsa föroreningsbelastningen är centrala för genomförandet av 
planförslaget och bedömning av dess påverkan på vattenmiljön. Beräkningarna visar att också att 
föreslagna åtgärder för dagvattenhantering ger en avsevärd effekt och för flera ämnen minskar 
föroreningsbelastningen. Eftersom dagvattenflödet från området ökar efter exploatering beräknas 
dock föroreningsbelastningen att öka för fyra ämnen (zink, kadmium, nickel och kvicksilver). 
Planförslagets påverkan på vattenmiljön bedöms sammantaget vara likvärdig med 
nollalternativet. Bedömningen baseras på att belastning via dagvattnet ökar för några ämnen 
medan belastningen av flera andra ämnen beräknas minska. Planförslaget bedöms inte heller 
påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer eller påverka dricksvattentäkten Mälaren.   

Avseende klimat så innebär planförslaget att resurser kommer förbrukas och att området kommer 
kräva energi under bygg- och driftskedet. Beroende på hur resurseffektiv området är och vilka 
material som väljs samt vilken energi man använder inom området påverkas klimatet olika. 
Genom att satsa på förnybara energikällor, t ex solenergi och välja material utifrån energi- och 
resurseffektivitet kan klimatpåverkan minskas.   

9.2 Rumsliga aspekter 
Rumslig hållbarhet handlar om frågor kring områdets placering i förhållande till sin omgivning. 
Hur området utformas och dess påverkan på hälsa och säkerhet kopplat till buller- och riskkällor 
samt tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. 

Rekommenderade skyddsavstånd till E18 och väg 840 följs i planförslaget. Ljudnivån längs E18 
är allmänt förhöjd. Ljudnivåer från kraftvärme- och biogasanläggning, eller befintlig 
avfallsanläggning, bedöms inte medföra ljudnivåer inom planområdet som kan höras genom det 
allmänna trafikbruset från E18. Den planerade verksamheten i planområdet är av sådan karaktär 
att den i sig självt kan generera ljudemissioner. Även ökad trafik till och från planområdet 
kommer att inverka på den allmänna ljudnivån i områdets närhet. Planförslaget innefattar dock 
inte särskilt känslig bebyggelse såsom bostäder, vård- eller utbildningslokaler. Det finns heller 
inga bostadsområden eller andra särskilt störningskänsliga objekt på nära avstånd. Eventuella 
framtida bostadsområden mellan Bro tätort och planområdet bedöms inte bli störda av 
verksamheternas buller. Sammantaget bedöms planförslaget inte ge betydande negativa effekter 
på människors hälsa. Nollalternativet är dock fördelaktigt i förhållande till planförslaget med 
hänsyn till att buller- och riskkällor då saknas inom planområdet liksom bebyggelse och 
människor som stadigvarande vistas i området.  

Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är, som tidigare nämnts, av sådan 
karaktär att den alstrar trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar 
transportsträckan och därmed utsläpp av växthusgaser. Planförslaget innebär också att fler 
människor behöver ta sig till och från området. Det är därför viktigt att området förses med 
kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser på ett sätt som främjar användande för att 
möjliggöra för yrkesverksamma och besökande att ta sig till och från området på andra sätt än 
med bil. Planförslaget gör att kommunalt cykel- och gångstråk förstärks och har placerats så att 
det upplevs som tryggt, längs med huvudstråket i området. Huvudvägarna inom planområdet har 
utformats för att möjliggöra framtida busstrafik inom verksamhetsområdet. Ur klimatsynpunkt 
bedöms dock nollalternativet, som inte innebär någon exploatering, fördelaktigt i förhållande till 
planförslaget. Även i nollalternativet förutsätts att gång- och cykelvägen som utgör del i det 
regionala cykelnätet kommer till stånd, dock förväntas det ta längre tid innan den kan realiseras.  
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9.3 Ekonomiska aspekter 
Viktiga aspekter för ekonomisk hållbarhet utgörs bl.a. av områdets förmåga att generera ett lokalt 
och mångformigt näringsliv med verksamheter och kommersiell service. En annan viktig aspekt 
handlar om att investera långsiktigt i området, ha en mångfald av ytor och lokaler och god 
tillgänglighet till området. 

Planförslaget innebär att ungefär halva planområdets yta tas i anspråk för verksamheter varav 
huvuddelen av den mark som exploateras utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken som tas i 
anspråk är av högsta klass inom Stockholms län vilket innebär att den avkastning 
jordbruksmarken genererar går förlorad och framförallt att den mest produktiva jordbruksmarken 
försvinner. När jordbruksmark omvandlats till kvartersmark går den inte att återta, handlingen är 
irreversibel. I nollalternativet fortsätter jordbruksmarken att brukas.  

I kommunen finns en efterfrågan på tomter för verksamheter och de nya verksamheterna kommer 
att skapa arbetstillfällen. Planerad handel, restaurang och hotellverksamhet bidrar även till 
ekonomisk tillväxt inom området. Även lantbruk är en bransch som är beroende av flera andra 
verksamheter och ser till att service bibehålls på landsbygden och att landskapet hålls öppet. Dock 
kommer den nya verksamheten inom planområdet generera en större ekonomisk produktivitet än 
vad åkermarken ger idag. När det gäller ekonomisk generering bedöms det planerade 
verksamhetsområdet vara mer fördelaktigt än nollalternativet.  

Samhällsekonomiskt är det lämpligt att anlägga verksamheter, som logistikanläggningar, i 
anslutning till befintliga trafikleder för att minska behovet av nybyggnation av vägar och 
transporter. Planområdet är beläget intill E18, i ett strategiskt läge i regionen, men innebär även 
att tidigare oexploaterad mark tas i anspråk vilket innebär att lokal infrastruktur saknas.  

9.4 Sociala aspekter 
Social hållbarhet handlar bl. a. om att skapa goda förutsättningar för människor att ha tillgång till 
en rekreativ grönstruktur och kulturmiljö. Idag används planområdet i begränsad utsträckning för 
friluftsändamål och det finns inga tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. 
Planförslaget innebär att området tillgängliggörs för rekreativa ändamål genom de gång- och 
cykelstråk som planeras men samtidigt påverkas rekreativa värden som orördhet negativt.  

Planförslaget innebär stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet vilket påverkar 
kulturmiljövärdena i området negativt. Fornlämningar har bevarats och getts respektavstånd i 
planförslaget vilket sammantaget minskar de negativa konsekvenserna.  

Sammantaget bedöms tillgängligheten till kultur- och naturvärden öka i och med planförslaget 
vilket är positivt för rekreationsmöjlighetena i området, dock minskar upplevelsevärdet av 
framför allt kulturmiljövärden kopplade till det agrara kulturlandskapet. 

9.5 Sammanfattning 
Hållbarhetsbedömningen visar att planförslaget är ekonomiskt och socialt hållbart. Utifrån 
miljömässiga aspekter är dock nollalternativet mer hållbart vilket i huvudsak beror på att 
planförslaget medför att ett idag obebyggt område tas i anspråk som verksamhetsområde. 
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10 Sammanställning av åtgärdsförslag 

Område Förslag till åtgärder  
Landskapsbild Framtaget gestaltningsprogram utgör ett underlag inför kommande bygglovsskede, 

byggande och förvaltande av området och ska användas som riktlinjer i den fortsatta 
projekteringen. 

Landskapsbild, 
kulturmiljö, 
naturmiljö, 
rekreation 

Förslag till skötselplan har tagits fram för den kommande skötseln av naturmarken 
inom planområdet. 

Vattenmiljö Anläggande av dagvattendammar som är anpassade för groddjur 
avseende  bottenstruktur, slänter och vegetation. Öppna diken och åtgärder på 
kvartersmark för omhändertagande av dagvatten behöver ske i enlighet med 
framtagen dagvattenutredning 

Vattenmiljö För att ytterligare minska risken för översvämning vid väg 840 bör det befintliga 
vägdiket längs väg 840 grävas ur och ledningsdimensioner mellan vägdiket och 
Sätrabäcken bytas ut så att de får en och samma dimension (600 mm).  

Vattenmiljö Uppföljning vid bygglovsprövning av planbestämmelse om förbud att använda 
obehandlad koppar och zink som utvändigt tak- eller fasadmaterial för att minska 
halterna av dessa metaller i dagvattnet. 

Vattenmiljö En skötselplan för dagvattendammen bör tas fram i projekteringsskedet samt förslag 
på vilka växter som bör användas i dammen för att skapa bra förutsättningar för 
rening och gestaltning. 

Risk Känslig verksamhet bör skyddas bakom mindre känslig verksamhet t.ex. hotell 
bakom logistikverksamhet. 

Risk Risknivån kan sänkas ytterligare genom att ventilationsintag i byggnader placeras 
på den sida som vetter bort från vägarna. Finns som planbestämmelse och följs upp 
vid bygglov. 

Buller I planförslaget finns en generell bestämmelse som ska tillämpas vid bygglov om att 
”Byggnader och anläggningar ska ges en sådan utformning och placering att ljud, 
ljus eller lukt från verksamheter inte verkar störande för omgivningen”.  Finns i 
planbestämmelse och följs upp i bygglov. 

Buller Med planering av bebyggelsen kan de bullrande verksamheterna skärmas av och 
fläktbuller kan minskas med rätt val av utrustning och ljuddämpare.  

Klimat och energi Uppföljning vid bygglovsprövning av planbestämmelse om största tillåtna 
taklutning på 23 grader vilket skapar förutsättningar för etablering av solceller.  

Klimat och energi Möjlighet till gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik för att minska behovet av 
transporter med bil. 
Effektiv energianvändningen och att använda klimatneutral och miljömärkt värme- 
och elenergi.  
Möjligheten att producera el från solceller ska studeras vidare i det fortsatta 
genomförandet. 
Grönska ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras och i andra hand nyanläggas 
för fördröjning av nederbörd och för dess avkylande effekt i ett varmare klimat. 
Gröna väggar och tak kan prövas. 
Ljusa färger på fastigheterna är en bra klimatanpassning som sänker kylbehovet av 
byggnaden under varmare somrar med mer intensiva och längre värmeböljor.  
Möjlighet att tanka/ladda elfordon inom området ska studeras vidare i det fortsatta 
genomförandet.  
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 Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplan Klövberga Etapp 1  

 M1500123 
 Reviderad 2021-02-15, s. 63 (63)  

 

11 Uppföljning  

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för 
de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen eller programmet medför. Detta ska göras för att myndigheten eller 
kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte 
identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (6 kap 18 § miljöbalken). Det är 
viktigt att notera att det är både den förutsedda men även den oförutsedda betydande 
miljöpåverkan som ska följas upp.  

Inför antagandet av detaljplanen ska också en så kallad särskild sammanställning upprättas som 
ska redovisa på vilket sätt miljöaspekterna har integrerats i planen och vilka slutsatser som dragits 
beträffande risk för betydande miljöpåverkan. I den särskilda sammanställningen ska också 
redovisas hur synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen har beaktats och vilka åtgärder 
kommunen avser att vidta för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
ett genomförande av planen medför. 

Uppföljning har stor betydelse för att tillgodose syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga 
målet om en hållbar utveckling. Uppföljningen är även viktig för att följa upp om de i MKB:n 
föreslagna skyddsåtgärderna verkligen genomförts.  

Framtaget gestaltningsprogram utgör ett underlag inför kommande bygglovsskede, byggande och 
förvaltande av området och ska användas som riktlinjer i den fortsatta projekteringen. Förslag till 
skötselplan har tagits fram för den kommande skötseln av naturmarken inom planområdet. 

Om fortsatt arbete kommer fram till att lämningar behöver ändras, täckas över eller tas bort måste 
tillstånd till ingrepp i fornlämningarna sökas hos Länsstyrelsen.  

Om åtgärder behöver vidtas i åkerholmar ska det säkerställas att dispens söks då det ej är tillåtet 
att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd inom ett biotopskyddsområde som kan skada 
naturmiljön. Detta gäller även övriga områden som omfattas av biotopskydd som odlingsrösen 
och småvatten, t ex öppna diken i odlingslandskapet.  

Dagvattenåtgärder behöver anmälas enligt miljöbalken och uppföljning av utsläpp sker via 
kontrollprogram. För dagvattenanläggningens funktion är det också viktigt att upprätta 
skötselplan och driftsinstruktioner. Kommunen har också tagit fram ett samordnat 
recipientkontrollprogram för Brobäcken, Önstabäcken, Sätrabäcken och Broviken för att följa upp 
statusen i recipienterna. Detta är en viktig del i arbetet med att följa upp miljöpåverkan av 
genomförda och planerade exploateringar inom avrinningsområdet samt recipienternas status.  

I planförslaget finns en generell bestämmelse om att ”Byggnader och anläggningar ska ges en 
sådan utformning och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte verkar störande för 
omgivningen” som ska tillämpas vid bygglov. Vid etablering av verksamheter kan andra 
regelverk bli aktuella, till exempel miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet, t ex anmälan 
om krossanläggning i anläggningsskedet.     

Åtgärder eller fortsatt arbete som inte regleras i plan eller via annan lagstiftning beaktas i 
miljö/hållbarhetsprogram för projektering och för byggskede. 
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Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-
Brunna handels- och verksamhetsområde 
(Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) 

Förslag till beslut 
1. Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan för Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl.) 
godkänns 

2. Detaljplaneförslaget för Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl.) sänds ut för 
granskning enligt reglerna för utökat förfarande (PBL 2010:900) 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om nytt planuppdrag 5 oktober 2016, §135 i syfte 
att ta fram förslag till ny detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde. Detaljplaneförslaget var under tiden 29 oktober - 19 
november 2019 utsänt för samråd och skickades till berörda fastighetsägare 
samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Med anledning av förslaget till 
detaljplan har 22 yttranden inkommit till kommunen. 

Syftet med en ny detaljplan är skapa förutsättningar i området som bättre 
stämmer överens med efterfrågan på marknaden avseende markanvändningen. 
Inom området ska de nya byggrätterna skapa förutsättningar för att möjliggöra 
för cirka 470 bostäder (varav 100 radhus och 375 lägenheter), mindre 
centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor 
idrottshall, samt möjligheter till trygghetsboende och förskola 

Beslutsunderlag 
 Beslut om planuppdrag, KS den 5 oktober 2016, §135 

 Denna tjänsteskrivelse, den 8 oktober 2021 

 Plankarta, den 7 oktober 2021 

 Planbeskrivning, den 8 oktober 2021 

 Illustrationsbilaga, den 15 februari 2021 

 Samrådsredogörelse, den 8 oktober 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-09-24 KS 16/0265 

  

Ärendet 
Bakgrund 

Planområdet är beläget nordväst om Kungsängens tätort vid trafikplats Brunna. 
Granhammarsvägen går längs planområdets östra sida och Pettersbergsvägen 
längs den västra. Planområdets totala areal är cirka 9,4 hektar. Väg E18 ligger i 
anslutning till planområdet och är en väg av riksintresse. 

11 februari 2015 antogs detaljplan för Norrboda Brunna handels- och 
verksamhetsområde, §7.  

Detaljplanens huvudsakliga syfte var att skapa förutsättningar för en fortsatt 
utbyggnad av Brunna verksamhetsområde och att möjliggöra en ny 
handelsplats och nya bostäder väster om E18. Handeln var förlagd till fem 
större handelsbyggnader placerade runt ett stort parkeringstorg. En 
handelsutredning för Upplands-Bro kommun samt utvecklingsprogrammet för 
Brunna verksamhetsområde låg till grund för planeringen av 
verksamhetsområdet och handelsplatsen. 

Efter antagandet av detaljplanen har det dock visat sig att efterfrågan på lokaler 
för externa handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder 
fortsätter att öka. Kommunstyrelsen beslutade därför, på exploatörens begäran, 
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en ändring av gällande 
detaljplan för att minska mängden handel och öka inslaget av bostäder och 
kommunal service. Beslut om nytt planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. 

Fram till plansamråd har detaljplanen drivits som en ändring av gällande 
detaljplan, genom standardförfarande enligt PBL 2010:900. Planförfarandet har 
efter samråd ändrats till utökat förfarande enligt PBL 2010:900, då 
planförslaget bedöms avvika från översiktsplanens intentioner. Detta innebär 
att en ny detaljplan tas fram. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 29 oktober - 19 november 2019 utsänt för 
samråd och skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. 
enligt remisslista. Med anledning av förslaget till detaljplan har 22 yttranden 
inkommit till kommunen. 

Syfte och mål 

Syftet med en ny detaljplan är skapa förutsättningar i området som bättre 
stämmer överens med efterfrågan på marknaden avseende markanvändningen. 
Inom området ska de nya byggrätterna skapa förutsättningar för att möjliggöra 
för cirka 470 bostäder (varav 100 radhus och 375 lägenheter), mindre 
centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor 
idrottshall, samt möjligheter till trygghetsboende och förskola. I den gällande 
detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från området och även i denna 
plan ska nya förutsättningar skapas för att säkerställa en avlastning på 
Pettersbergsvägen.  
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2021-09-24 KS 16/0265 

  

För att koppla området till Gröna dalen hålls en yta öppen för att möjliggöra för 
byggnation av en gång- och cykelbro över Granhammarsvägen så att gång- och 
cykeltrafik enkelt och trafiksäkert kan ta sig från planområdet till Idrottsplatsen 
i Gröna dalen och i förlängningen Kungsängen där pendeltågen går och 
ytterligare service finns att tillgå. Den del av planområdet som har lagts ut som 
Natur enligt plankartan ska bevaras för att på så vis säkerställa att vissa 
naturvärden i området bibehålles 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet: 

 Antalet bostäder har minskat till ca 450 jämfört med samrådets 590 
bostäder. Föreslagen bebyggelse innefattar nu både radhus och 
flerbostadshus (varav 100 radhus och 375 lägenheter).  

 Det nya förslaget tillåter bebyggelse på 4-7 våningar för 
flerbostadshusen och 1-3 våningar för radhusen (jämfört med 
samrådsförslagets två-sju våningar).  

 Bebyggelsens placering har i delar reviderats, parkeringslösningar och 
gatunätets utformning har även förändrats. 

 Planområdets gräns har reviderats något i nordväst för att inkludera 
dagvattenanläggning. 

 Planen möjliggör ett trygghetsboende i stället för tidigare föreslaget 
äldreboende 

 Planförslaget lämnar en öppenhet för framtida utbyggnad av en gång-
och cykelbro över Granhammarsvägen 

 U-områden och gemensamhetsanläggningar har förtydligats i 
plankartan 

 Fler planbestämmelser gällande skydd för störningar har tillkommit 
(risk, akustik) 

 Dagvatten – bestämmelser införda på plankarta samt tydligare 
beskrivning i planbeskrivningen. 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar 
tillkommit. 

Barnperspektiv 
Planförslaget innebär ett nytt område för skola. Skolområdet kommer att vara 
väl skilt från närliggande handelsområde och vid utförandet av skolområdet tas 
i beaktande lämplig inramning i form av staketanordningar. Säkra gång- och 
cykelvägar skapas i området. 

Inom planområdet finns möjlighet till lek i form av grönområden och 
anordnade lekplatser. 
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Förslagen bebyggelse anses medföra en variation av bostadsformer- och 
storlekar, vilket kan främja social mångfald i området. Barn och ungdomar kan 
med fördel involveras i processen framöver, exempelvis vid detaljutformning 
av någon av stadsdelens nya platser.  

I närheten av planområdet finns större idrottsplatser och grönområden inom 
räckhåll. Nya rörelsemönster ställer krav på trygga och säkra gång- och 
cykelvägar både inom samt utanför planområdet. Främst gäller det i relation till 
de större vägar som avgränsar planen i dagsläget, där passagen över 
Granhammarsvägen i höjd med busshållplatsen måste göras trafiksäker. 

 
 

Jerker Parksjö  

T.f. Verksamhetschef  Henric Carlson 

  

Bilagor 
1. Samrådsredogörelse, den 8 oktober 2021 

2. Plankarta, den 7 oktober 2021 

3. Planbeskrivning, den 8 oktober 2021 

4. Illustrationsbilaga, den 15 februari 2021 

 

Beslut sänds till 
 TAM Group 
 NREP 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2  Samrådsredogörelse  

 Datum Vår beteckning 

 2021-10-08  KS 16/0265  
 

  

 
  

 
 
 
 
 

Samrådsredogörelse  
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Samrådsredogörelse  

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 
Den ursprungliga detaljplanen för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde antogs 11 
februari 2015 §7. Detaljplanens huvudsakliga syfte var att skapa förutsättningar för en fortsatt 
utbyggnad av Brunna verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder 
väster om E18.  

Efter antagandet av detaljplanen har det dock visat sig att efterfrågan på lokaler för externa 
handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder fortsätter att öka. Kommunstyrelsen 
beslutade därför, på exploatörens begäran, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en 
ändring av gällande detaljplan för att minska mängden handel och öka inslaget av bostäder och 
kommunal service. Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 90 om ändring av detaljplan för 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde). Beslut om nytt 
planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. 

Fram till plansamråd har detaljplanen drivits som en ändring av gällande detaljplan, genom 
standardförfarande enligt PBL 2010:900. Planförfarandet har efter samråd ändrats till utökat 
förfarande enligt PBL 2010:900, då planförslaget bedöms avvika från översiktsplanens intentioner. 
Detta innebär att en ny detaljplan tas fram.  

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med en ny detaljplan är skapa förutsättningar i området som bättre stämmer överens med 
efterfrågan på marknaden avseende markanvändningen. Inom området ska de nya byggrätterna skapa 
förutsättningar för att möjliggöra för cirka 470 bostäder (varav 100 radhus och 375 lägenheter), 
mindre centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor idrottshall, samt 
möjligheter till trygghetsboende och förskola. I den gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och 
utfarter från området och även i denna plan ska nya förutsättningar skapas för att säkerställa en 
avlastning på Pettersbergsvägen. För att koppla området till Gröna dalen hålls en yta öppen för att 
möjliggöra för byggnation av en gång- och cykelbro över Granhammarsvägen så att gång- och 
cykeltrafik enkelt och trafiksäkert kan ta sig från planområdet till Idrottsplatsen i Gröna dalen och i 
förlängningen Kungsängen där pendeltågen går och ytterligare service finns att tillgå. Den del av 
planområdet som har lagts ut som Natur enligt plankartan ska bevaras för att på så vis säkerställa att 
vissa naturvärden i området bibehålles.  

 

Hur samrådet har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2019-08-28 § 36 att sända ut förslag till detaljplan för 
detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde), 
nr 1301Ä2, på samråd enligt reglerna för standardförfarande. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 29 oktober - 19 november 2019 utsänt för samråd och skickades 
till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum samt 
på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/norrboda-brunna).  

Två tillfällen till öppet hus hölls som tillfälle för allmänhet och intresserade att ställa frågor och ge 
förslag till företrädare från kommunen och representanter för fastighetsägaren. Öppet hus 1 hölls vid 
Stora Coop Brunna Park, Femstenavägen 20, Kungsängen, fredag 15 november 2019, klockan 15.00-
18.00. Cirka [antal]  personer deltog. Öppet hus 2 hölls i kommunhusets Kontaktcenter, Furuhällsplan 
1, Kungsängen, tisdag 19 november 2019, klockan 15.00-20.00.  
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Samrådsredogörelse  

Inkomna yttranden, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 22 yttranden inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
15 yttranden efter samrådsperiodens slut. Sena yttranden behandlas på samma sätt som de yttranden 
som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 16 december 2019 

2 Lantmäteriet inkom 26 november 2019 

3 Trafikverket inkom 25 november 2019 

Kommunala nämnder 
4 Gymnasie- och arbetslivsnämnden  inkom 19 november 2019 

5 Bygg- och miljönämnden  inkom 12 december 2019 

6 Kultur- och fritidsnämnden  inkom 26 november 2019 

Övriga remissinstanser 

7 Vattenfall  inkom 28 oktober 2019 

8 EON Värme Energilösningar AB inkom 6 november 2019 

9 EON Elnät Energilösningar AB inkom 26 november 2019 

10 EON Elnät Energidistribution AB inkom 4 december 2019 

11 Skanova inkom 11 november 2019 

12 Svenska kraftnät inkom 25 november 2019 

13 Brandkåren Attunda inkom 10 december 2019 

14 Norrvatten inkom 19 december 2019 

15 Trafikförvaltningen (Region Stockholm) inkom 19 november 2019 

Fastighetsägare 

16 Storebrand fastigheter genom Marita Loft inkom 26 november 2019 

17 Preem AB inkom 14 november 2019 

18 HSB Bostad AB, Kilenkrysset AB och  
Villamarken exploatering i Stockholm AB 26 november 2019 

Privatpersoner och övriga 

19 Privatperson 1 inkom 29 oktober 2019 

20 Privatperson 2 och 3    inkom 24 november 2019 

21 Privatperson 4 inkom 25 november 2019 

22 Privatperson 5    inkom 26 november 2019 
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Inkomna yttranden med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. 
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde). Synpunkter som inte innebär särskilda 
överväganden med avseende på planens utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. 
Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För den fullständiga lydelsen av 
respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från kommunen. I 
omedelbar anslutning till inkomna yttranden redovisas Planavdelningens kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 16 december 2019 

 Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen. I 
översiktsplanen anges att Norrboda verksamhetsområde är ett utvecklingsområde som 
föreslås nyttjas för verksamhetsändamål och/eller handel. 

 Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att påverka ett 
riksintresse enligt 3 kapitlet i miljöbalken. Länsstyrelsen anser att det är oklart om 
riksintresset E18 riskerar att påverkas av översvämning. Det behöver tydligare framgå i 
planbeskrivningen att dagvatten vid byggnation och framtida dagvattensituation inte 
påverkar avvattning av E18, även vid skyfall, på ett sådant sätt att nyttjandet av vägen 
försvåras. 

 Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att en 
miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet i miljöbalken inte följs. Länsstyrelsen anser att 
kommunen behöver säkerställa och tydliggöra att rening och fördröjning av dagvatten 
sker i tillräcklig omfattning innan det hamnar i Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln är 
primär dricksvattentäkt med skyddsföreskrifter. I planbeskrivningen (sidan 7) står att 
exploateringen inte är av den omfattningen/karaktären att den kan förändra 
statusklassningen eller utgör ett direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt. 
Länsstyrelsen anser att resonemanget rörande möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormerna i recipienten inte är korrekt. Resonemanget att en mindre ökning 
kan anses vara försumbar är inte förenligt med icke-försämrings kravet. 
Dagvattenutredningen (Tyréns 2019) ger förslag till dagvattenfördröjande och renande 
åtgärder inom planområdet. Länsstyrelsen anser emellertid att det är oklart om dessa 
uppfyller hela åtgärdsbehovet för näringsämnen och miljögifter.  

 Länsstyrelsen anser även att det är viktigt att inte öka föroreningsbelastningen på 
Tibbledammen, eftersom en för hård belastning kan skada reningsförmågan i dammen. 
Det är därför tveksamt om Tibbledammen kan ta emot mer dagvatten än idag i sin 
nuvarande utformning.  

 Kommunen behöver beskriva minsta åtgärdsnivå i planbeskrivningen.  

 I planbeskrivningen bör det även tydliggöras att plats finns för nödvändiga åtgärder.  

 I plankartan behöver kommunen så långt det är möjligt säkerställa de åtgärder som krävs. 
Det kan exempelvis ske genom att säkerställa tillräckligt med fördröjande volym i 
detaljplanen för att minimera flödena. 

 Kommunen behöver även tydligare visa på att hänsyn har tagits till planens påverkan på 
vattenförekomsten i sitt sammanhang. Kommunen behöver ta hänsyn till recipientens 
förbättringsbehov och skyddsbehov samt övriga källor till föroreningar för samma 
vattenförekomst, så som andra exploateringar. VISS kan ge vidare vägledning om övriga 
föroreningskällor för vattenförekomsten. 
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 Länsstyrelsen tolkar planförslaget som att sprängning kommer att behövas vid ett 
genomförande. Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att sprängning av 
sulfidmineraler kan orsaka att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas. 
Kommunen behöver utreda risken för att berget innehåller förhöjda andelar 
sulfidmineraler och en eventuell risk ska hanteras i planen under planprocessen och 
beskrivas i planbeskrivningen. 

 Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen behöver i planbeskrivningen tydligare 
redovisa att planförslaget inte äventyrar möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna och 
att dricksvattentäkten är skyddad. Nödvändiga åtgärder inom planområdet behöver 
säkerställas på plankartan. 

 Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att bebyggelse blir 
olämplig med hänsyn till människors hälsa och till risken för olyckor och översvämning. 
Åtgärder för buller behöver redovisas och säkerställas.  

 En av bostadsbyggnaderna som är placerad på den östliga sidan inom planområdet utsätts 
för höga bullernivåer (planbeskrivningen sidan 28-29). Kommunen beskriver att 
utformningen kan behöva anpassas eller förses med skärmande balkonger på gårdssidan. 
Länsstyrelsen anser att bebyggelsens utformning i första hand behöver ses över för att 
säkerställa en bra ljudmiljö. Inför granskningen bör lägenhetsutformningar presenteras 
samt en uppdaterad bullerutredning där eventuellt ny utformning eller tekniska lösningar 
redovisas.  

 Inför granskningen behöver även planbestämmelserna gällande buller kopplat till skola 
ses över då det i samrådshandlingen förekommer felskrivningar. 50 dBA gäller för delar 
av gården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Övriga vistelseytor är 
nivåerna 55 dBA.  

 Norr om planområdet finns det idag ett flertal verksamheter som kan orsaka buller i form 
av lastkajer och eventuella fläktar. Inför granskningen behöver detta buller finnas 
redovisat. Detsamma gäller buller men även belysning från Kungsängens IP. 

 Åtgärder för att hantera risk kopplat till farligt gods behöver säkerställas. Påverkan av 
föreslagen planändring gällande översvämningar behöver tydliggöras, även utanför 
planområdet, och om nödvändigt åtgärdas.  

I planbeskrivningen (sidan 30) återfinns de från riskutredningen (Tyréns, 2018) 
föreslagna åtgärderna som ska genomföras/beaktas vid utformning av området. Under 
förutsättning att kommunen följer riskutredningens rekommendationer bedömer 
Länsstyrelsen att föreslagen markanvändning kan anses lämplig utifrån riskfrågan. 
Däremot är det oklart vilka av riskåtgärderna som har beaktats vid utformningen av 
plankartan, se motivering nedan.  
 
Till exempel är en åtgärd, enligt planbeskrivningen (sidan 30), att det ska finnas 25 meter 
bebyggelsefritt område längs med E18 och Granhammarsvägen. Plankartan anger att det 
bebyggelsefria avståndet längs med Granhammarsvägen uppgår endast till knappa 20 
meter på vissa ställen. I gällande detaljplan finns en byggrätt för en drivmedelsstation i 
hörnet Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen. I samrådshandlingens plankarta uppgår 
kortaste avståndet mellan plangräns (mot drivmedelstation) och markanvändningen P1B 
till cirka 30 meter, istället för 54 meter som anges i planbeskrivningen (sidan 28). 
Sammantaget behöver plankartans utformning anpassas utefter riskutredningens 
rekommendationer avseende avstånd.  
 
Andra angivna åtgärder behöver regleras i plankartan med planbestämmelser, exempelvis 
utrymningsvägar i flera riktningar bort från riskkällan och ventilation.  
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Sammantaget behöver kommunen i planbeskrivningen tydligare redogöra för de 
nödvändiga riskreducerande åtgärderna, anpassa plankartans markanvändning efter dessa 
och så långt det är möjligt reglera kvarvarande nödvändiga åtgärder i plankartan. I annat 
fall behöver kommunen komplettera på vilket sätt acceptabla risknivåer ändå uppnås med 
föreslagen planutformning. 

 Länsstyrelsens anser att kommunen behöver redogöra för hur föreslagen planändring 
påverkar marköversvämningar vid kraftig nederbörd (100-årsregn med klimatfaktor 
1,25). Kommunen behöver redovisa hur vattnet från ett skyfallsregn avrinner och var det 
ansamlas. Viktigt att beakta för kommunen är att vattnet inte får avrinna så att övriga 
byggnader och viktig infrastruktur utanför planområdet blir översvämmade. 

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp planen 
för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 
11 § PBL. 

 Länsstyrelsen anser att den avsedda utvecklingen av området är av sådan förändring av 
markanvändningen att planläggning inte borde ske genom ändring av detaljplan, utan 
genom framtagande av ny detaljplan.  

 Länsstyrelsen anser även att valet av standardförfarande inte är korrekt. Planarbetet borde 
ske med utökat förfarande då den avsedda utvecklingen inte överensstämmer med 
översiktsplanen. 

 Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan 
förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 
 

Kommentar 

1.1 Kommunen noterar Länsstyrelsens bedömning och har på grund av detta ändrat 
planförfarandet från standardförfarande till utökat förfarande.  

1.2 En dagvattenutredning samt skyfallsutredning har tagits fram för att utreda hur förslaget 
påverkar avvattning av E18. Modellering över scenario efter exploatering är gjort på grov 
höjdsättning. Resultatet visar att det finns vissa känsliga områden inom planområdet och i 
skyfallsutredningen föreslås åtgärdsförslag för att lösa de problem som uppstår. En medveten 
höjdsättning kan minska risken för konsekvenser vid inträffandet av ett skyfall. Under hösten 
kommer förprojektering att utföras och höjdsättningen blir då en viktig punkt. 

1.3 Då planförslaget har ändrats efter samrådet så är det relevant att titta på denna fråga igen nu 
under granskningen och stämma av nytt planförslag samt uppdaterad dagvattenutredning. Det 
är svårt att för bara planområdet i sig att förbättra siffrorna eftersom det oexploaterat idag. 
Dock skulle den gällande detaljplanen innebära än mer hårdgjorda ytor i och med att den 
tillåter redan idag en utveckling av handelsområdet inom hela planområdet. I den här planen 
föreslås istället bostäder och många naturmarksytor, fördröjningsmöjligheter osv. Kommunen 
har även planer på åtgärder i Gröna dalen som ytterligare kan förbättra situationen för hela 
recipienten. 

1.4 Tibbledammen har efter samrådet (2020) tömts på sediment vilket bedöms ge en god funktion 
under lång tid framöver. 

1.5 Planbeskrivningen och hela planförslaget inklusive utredningar är uppdaterade. 

1.6 Planbeskrivningen är uppdaterad. 

1.7 Planbeskrivningen har kompletterats med information och bilder som visar hur vatten är tänkt 
att tas om hand på kvartersmark. Fördröjningsvolymer finns beskrivna i 
dagvattenutredningen och i kommande exploateringsavtal ses den här frågan över med 
lämpliga skrivningar/kopplingar till framtagna dokument.  
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1.8 Vatten 

1.9 En översiktlig berggrundsgeologisk undersökning har utförts, för att utreda eventuell 
förekomst och hantering av sulfidhaltigt berg inom planområdet. Vid okulär syn har viss 
oxidation i bergmassan påträffats. Det indikerar att berget kan innehålla sulfidmineraler, men 
det kan vara missvisande eftersom oxidation även kan uppstå på grund av järnmineraler som 
finns i de flesta bergarter. Först vid schaktning eller provtagning kan en mer representativ 
bild av den verkliga sulfidhaltiga mineralförekomsten ges. På grund av detta rekommenderas 
provtagning och kontroll av bergmaterial i det kommande byggskedet. Om höga halter av 
sulfider påträffas föreslås masshantering enligt beskrivning i PM utredning sulfidberg. 
Genom föreslagen masshantering bedöms risken för att eventuellt sulfidhaltigt berg påverkar 
vattenmiljön i närområdet vara starkt begränsad. 

1.10 Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har uppdaterats med avseende på planens 
påverkan på miljökvalitetsnormer och dricksvattentäkten.  

1.11 Plankartan har kompletterats med bestämmelse om genomgående lägenheter mot 
Granhammarsvägen. 

1.12 Efter plansamråd har bebyggelseförslaget justerats och en uppdaterad bullerutredning har 
tagits fram. I trafikbullerutredningen (s 10) framgår att en av bostadsbyggnaderna i 
nordvästra planområdet, med fasad mot Granhammarsvägen har svårt att uppnå ljuddämpad 
sida då stora delar av fasaden in mot kvarteret får ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA. Här 
bör lägenheternas planlösningar ses över noggrant. Då det endast är de tre översta 
våningarna på byggnaden, vid nordöstra hörnet intill Granhammarsvägen, som ekvivalenta 
ljudnivån överstiger 65 dBA så går det även att i resterande lägen placera lägenheter upp till 
35 m2 vid alla fasader eftersom riktvärdet för dessa är 65 dBA. 
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om genomgående lägenheter mot 
Granhammarsvägen. 

1.13 Planbestämmelser gällande buller för skolverksamhet utgår ur plankartan då detta följs upp i 
bygglovsskedet men att riktvärdena kan uppnås och hur har förtydligats i planbeskrivningen. 
Skolgårdarna får ekvivalenta ljudnivåer som understiger 50 dBA för både grundskola och 
förskola, för de delar av gården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
Övriga vistelseytor underskrider ljudnivå 55 dBA. Bullerutredningen visar dock att maximala 
ljudnivåer beräknas överskrida 70 dBA vid förskolans skolgård. Därför reglerar plankartan 
ett störningsskydd i form av bullerplank mot Pettersbergsvägen. 

1.14 Akustikutredningen visar att varken buller från fläktaggregaten på Stora Coop, parkeringen 
eller truckverksamheten vid Byggmax överskrider gällande riktvärden för industribuller. Som 
högst beräknas ekvivalenta ljudnivån vid fasad till 43 dBA från industribuller. Avstånd och 
strålkastare kan riktas om det behövs minska eventuellt störningar. 

1.15 En uppdaterad riskutredning har tagits fram i granskningsskedet. Med hänsyn till 
Granhammarsvägen som sekundär farligt godsled rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd 
på minst 15 meter från vägen samt utrymningsmöjligheter och friskluftsintag som vänder sig 
bort från vägen för de delar av bebyggelsen som ligger närmare vägen än 30 meter. 
Planförslaget säkerställer detta genom bestämmelser i plankartan som avser placering av 
bebyggelse. Då bebyggelsen mot Granhammarsvägen ligger mer än 30 m från vägkant 
regleras ej utrymningsvägar eller friskluftsintagens placering.  

Riskutredningen rekommenderar även ett skyddsavstånd på minst 25 meter mellan 
bostadsbebyggelse och drivmedelsstationens påfyllningsanslutning för cistern. Planförslaget 
uppfyller avståndskraven, avstånd mellan planerade bostäders fasad och plangräns för 
drivmedelsstation är om minst 25 meter. Vidare rekommenderas att friskluftsintag för 
närliggande nya bostäder placeras på taket eller sidan bort från drivmedelsstationen. Detta 
tillförs som planbestämmelse.  
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1.16 En skyfallsutredning har tagits fram för planförslaget som även redovisar eventuella åtgärder 
inom planområdet. Planbeskrivning och plankarta är uppdaterad. 

1.17 Synpunkterna noteras. Detaljplanen bedrivs fortsättningsvis som en ny detaljplan istället för 
en ändring. 

1.18 Synpunkterna noteras. Planförfarande ändras till utökat förfarande. 

1.19 Synpunkterna noteras. 
 

2  Lantmäteriet  inkom 26 november 2019 

 Fastighetsgränser och gemensamhetsanläggningar måste framgå i grundkartan. 

 Planbeskrivningen nämner inte att delar av gemensamhetsanläggningen Kungsängen-
Tibble g:17 ligger inom planerad gatumark och kvartersmark för bostäder. Dessa 
förhållanden samt dess konsekvenser måste beskrivas. 

 Om inlösen av allmän plats ska se måste detta framgå i planen, liksom vem som är 
ekonomiskt ansvarig.  

 Lantmäteriet påpekar att enligt 6 kap. 41 § PBL får ett exploateringsavtal inte innehålla 
åtagande för byggherre eller fastighetsägare att bekosta byggnad för utbildning som 
kommunen har en skyldighet att tillhandahålla. 

 

Kommentar 

2.1 Grundkartan har uppdaterats med fastighetsgränser och gemensamhetsanläggningar.  

2.2 Ovan nämnd gemensamhetsanläggning beskrivs mer utförligt i planhandlingarna. Avsnittet 
Fastighetsrättsliga frågor har uppdaterats och kompletterats med mer information kring dessa 
frågor. 

2.3 Mark i detaljplanen som kommer bli allmän platsmark ska exploatören överlåta till 
kommunen utan ersättning. Detaljer kring kostnader och ersättningar kommer beskrivas 
närmare i ett exploateringsavtal som ska godkännas innan detaljplanen antas. 

2.4 Exploateringsavtalet kommer inte innehålla sådan skrivning. Genomförandebeskrivningen är 
uppdaterad. 

 

3 Trafikverket  inkom 25 november 2019 

 Trafikverket äger fastighet Kungsängens-Kyrkby 1:37, som angränsar till detaljplanen. 
Trafikverket förutsätter att detaljplanegränsen är samma som befintlig och därmed inte 
påverkar Trafikverkets fastighet.  

 Bostadsexploatering i anslutning till E18 med långt till attraktiv kollektivtrafik ökar 
bilberoendet och belastningen på vägnätet. Om kommunen inte aktivt arbetar med 
lösningar för hållbar mobilitet i området riskerar placeringen att öka antalet regionala 
samt lokala persontransporter med bil. 

 Kommunen planerar flera stora exploateringar, vissa finns inte med i RUFS. Om dessa 
genomförs bedöms kapaciteten på E18 att överskridas betydligt, med köer och försämrad 
framkomlighet som följd, och negativ påverkan på riksintresset. Trafikverket kan därmed 
komma att behöva vidta åtgärder för att prioritera regional trafik som t ex 
påfartsreglering.  
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En trafikanalys på översiktlig nivå bör tas fram som visar vilka av planprojekten som 
kommunen avser genomföra. Förutsättningar för trafikförsörjningen kan beskrivas så att 
en bedömning av påverkan på riksintresse E18 kan göras. 

 Cirkulationsplatsen vid Granhammarsvägen är inte behandlad i trafikutredningen och 
dess läge behöver redovisas tydligare. Trafikanalysen behöver uppdateras med en mer 
specifik utformning av cirkulationsplats och analysera hur bostadsbebyggelsen påverkar 
kapaciteteten i cirkulationsplatsen - dess ramper till E18 (t ex hastighet/kölängd) samt hur 
E18 påverkas.  

 Detaljplanen måste redovisa avstånd till E18 eller dess ramper vid Brunna tpl. 
Trafikverket påminner om de skyddsavstånd som minst gäller. För E18 ramper är det som 
minst 25 meter till bebyggelse och 15 meter till kvartersmark från vägkant. För avstånd 
till motorväg/E18 gäller 35 m bebyggelsefritt från vägkant och 25 meter till kvartersmark. 
Utöver dessa avstånd finns riskavstånd. 

 LFV, Swedavia och Försvarsmakten saknas på sändlistan. Dessa behöver remissas då 
området berörs av höga byggnader (över 25 meter utanför tätort). 

 Det är inte acceptabelt med bullernivåer som överskrider riktvärdena på ljuddämpad sida 
(t ex över 55 dBA högst upp, bilaga AK01 V). Planbestämmelse om högsta tillåtna 
bullernivåer kopplat till skola behöver justeras. Nivåer som gäller är 50 dBA för delar av 
gården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Övriga vistelseytor är 
nivåerna 55 dBA. 

 Siffror för 2040 i riskanalys är lägre än vad som antagits till övriga utredningar. Indata på 
trafikflöden behöver uppdateras till de värden som antagits till trafikbullerutredning och 
trafikanalys.  

 Granhammarsvägen är kommunal väg men Trafikverket vill ändå påpeka det olämpliga 
att bränslepåfyllnad ska ske vid denna väg. Störst risk för bränsleläckage är just vid 
leveranser, ett slangbrott får mycket stora konsekvenser. 

 Kommunen antar en trafikalstring från exploateringen med 2 000 fordonsrörelser/ dygn. 
Detta noterar vi som en lågt uppskattad siffra, då vi har sett ca 2 800 fordonsrörelser/ 
dygn från trafikalstringsverktyget. Däremot är total trafikmängd på E18 väl tilltagen för 
prognosår 2040. 

 Det finns en rad otydligheter i trafikutredningen från 2013. Exempelvis beräknas en 
trafikalstring på 12 000 fordon från verksamheten norr om E18. Verksamheterna söder 
om E18 beräknas inte få trafikalstring utan enbart lokal trafik.  

 Anslutningen från cirkulationsplatsen in till planområdet är ändrad och behöver granskas 
av Trafikverket. Den nya anslutningen bör komma in mera mitt på för att riskera att inte 
svängen blir för snäv och därmed påverkar kapaciteten.  

 Det är inte förklarat varför det blir gata närmast Granhammarsvägen istället för natur (i 
nordöstra delen av plankartan). I nuläget finns en höjdskillnad mot Granhammarsvägen 
och det är oklart om denna försvinner/förändras med planförslaget. Den förändrade 
anslutningen och gatustrukturen behöver beskrivas, då det avviker från tidigare 
detaljplan.  

 Planområdet behöver kompletteras med bestämmelse om utfartsförbud samt öppning för 
utfart för anslutning i plankartan. Från cirkulationsplatsen till planområdet bör åtgärder 
vidtas för att förhindra att man genar till bostadsområdet. Detta för att inte riskera kö på 
ramper kopplat till E18. 

 Det behöver tydligt framgå att dagvatten vid byggnation och framtida dagvattensituation, 
inte påverkar avvattning eller föroreningssituation av riksintresse E18 eller 
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Granhammarsvägen negativt. Likaså behöver det påvisas att skyfall/översvämning inte 
riskerar att påverka riksintresset negativt.  

 Ett nära informationsutbyte mellan kommunen och Trafikverket krävs gällande dagvatten 
och skyfallshantering då t ex diken angränsar till varandra och det i tidigt skede behöver 
klargöras vilka beroenden befintliga vägsystem har till varandra, för att säkerhetsställa att 
ingen negativ påverkan sker. Blir det en översvämningssituation och Granhammarsvägen 
påverkas, kan även E18 ramper påverkas. Ett exempel på beroenden är den kulvert under 
Granhammarsvägen till Gröna dalen som finns i en lågpunkt dit också Trafikverket 
(enligt dagvattenutredning) leder vatten. Kommer denna att vara kvar eller kommer nya 
lösningar för dagvatten innebära ny och/eller utbyggd kulvert?  

 Kommunal utredning visar på risk för överbelastning vid 5-årsregn och att områden 
nedanför planområdet har översvämmats i korsningen E18 och Granhammarsvägen. Det 
behöver framgå att man tar hänsyn till och planerar för att inte påverka vägavvattning och 
dagvattenrening i befintliga system, också vid 10- och 50-årsregn.  

 Även risk för ökning av dagvatten och föroreningar under byggnation för 
Granhammarsvägen och E18 behöver hanteras/kommenteras i dagvattenutredningen. Det 
finns ett avtal om bevakning och åtgärder för detaljplanen från 2015. I avtalet ingår bl a 
byggande av cirkulationsplatsen på Granhammarsvägen (punkt 3 i avtalet), som berör 
E18;s ramper. För mer information se bilaga 1, avtal TRV 2014/99996). 
Cirkulationsplatsen är ännu inte påbörjad. 

 Det behöver förtydligas hur detaljplaneändringen förhåller sig till bensinstationen och 
dess placering.  

 I plankartan står P1 och B på byggnad längst söderut. Det är oklart vad B står för då den 
är gråmarkerad i plankarta, vilket behöver förtydligas. 
 

Kommentar 

3.1 Detaljplanegränsen mot Trafikverkets fastighet bibehålls i befintligt läge. 

3.2 Området är sedan tidigare planlagt som handelsområde, vilket i sig genererar fler 
trafikrörelser än innan gällande detaljplan antogs. Denna ”ändring” generera också 
trafikrörelser men på ett annat sätt än om rådet hade som, tänkt, fortsatt byggts ut som 
handelsområde. Fler boende i området skapar ett bättre underlag för kollektivtrafik vilket 
gynnar alla i området. Nya busshållplatser har nyligen anlagts i direkt anslutning till 
planområdet. 

3.3 En trafikutredning som hanterar ett större område än själva planområdet kan bli aktuellt och 
vidare diskussioner med Trafikverket kring kommunens pågående exploatering kommer att ske 
i närtid. En sådan utredning och diskussion blir mer aktuellt i andra projekt som inte kommit 
lika långt. 

3.4 Cirkulationsplatsen vid Granhammarsvägen ingår i den trafiksimulering som tagits fram som 
underlag för trafikutredningen. Som det beskrivs på sidan 33 i Planbeskrivningen så visar 
trafiksimuleringen inte på några kapacitetsproblem i korsningen eller vid anslutningar från 
E18 och därför redovisas heller inga detaljer. Givet de framtida förutsättningar som 
planförslaget medför visar trafikutredningen inte heller på några kapacitetsproblem.  

3.5 Ovan nämnda skyddavstånd uppfylls i planförslaget, planbeskrivningen uppdateras för att 
förtydliga detta. Riskavstånd behandlas i uppdateras riskutredning. 

3.6 Noteras 



59 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) - KS 16/0265-47 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) : Samrådsredogörelse Norrboda-Brunna 211008 WEBB LST Bifogat

11(28) 

 
 

Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Samrådsredogörelse  

3.7 Bebyggelsen har justerats och en ny bullerutredning har tagits fram. För synpunkt angående 
ljuddämpad sida, se kommentar 1.12 ovan. För synpunkt angående skolgård, se kommentar 
1.13 ovan.  

3.8 Uppgifter om trafikflöden har justerats så att samtliga utredningar använder samma 
underlag. 

3.9 Den nu aktuella detaljplanen innefattar inte användningsområde för drivmedelsstation. 
Drivmedelsstationen är en förutsättning som planlagts i tidigare planarbete. 

3.10 Olika alstringsmetoder har vägts samman för att komma fram till en trafikalstring. En ny 
trafikalstring har tagits fram. Planalternativet avser 2040 års trafikmängder inklusive 
exploatering i planområdet och handelsområdet. Resultatet är ett totalt tillskott på 5 800 
fordon/dygn (varav 1800 fordon/dygn för planområdet och 4000 fordon/dygn för 
handelsområdet).  

3.11 Trafikutredningen tillhörande samrådsförslaget är framtagen år 2019. Kommunen hänvisar 
Trafikverket till den nya trafikutredningen (Tyréns 2020) som tillhör granskningsförslaget. 

3.12 Utformningen är ändrad och bör nu fungera bättre. Anslutningen till Granhammarsvägen 
diskuteras/samråds separat med Trafikverket. 

3.13 Norr om rondellen vid Granhammarsvägen byggs en ny gata för nyttotrafik till 
handelsområdet. Slänten från gatan beräknas ta befintlig naturmark i anspråk och därför 
planläggs marken som gatumark hela vägen fram till plangräns mot Trafikverkets fastighet.  

3.14 Utfartsförbud har lagts till i planområdesgräns mot Granhammarsvägen. 

3.15 En skyfallsutredning har tagits fram, liksom en uppdaterad dagvattenutredning. 
Planbeskrivningen är uppdaterad. 

3.16 Skyfallsanalys framtagen. Kommunen fortsätter dialog med Trafikverket i frågan. 

3.17 Dagvattenutredningen är uppdaterad efter det nya planförslaget och en skyfallsanalys har 
tagits fram. Kommunen fortsätter dialog med Trafikverket i frågan. 

3.18 Dagvattenutredningen är uppdaterad. Det har även tagits fram ett PM för sulfidmineral som 
beskriver åtgärder under byggskedet. 

3.19 Detaljplanen drivs efter samråd som en ny detaljplan och inte en ändring. Förslaget beaktar 
den drivmedelsstation som ska byggas genom tidigare detaljplan. En riskutredning för den 
nya planen har tagits fram och belyser närheten drivmedelsstationen.  

3.20 Byggrätten som avses innebar markanvändning för parkeringshus överbyggt med bostäder 
men har utgått ur planförslaget. Ett nytt användningsområde (P1/B) B/P1 för parkeringshus 
samt bostäder finns i granskningsförslaget i planområdets nordöstra del. 

 

Kommunala nämnder 
4 Gymnasie- och arbetslivsnämnden   inkom 19 november 2019 

 Att barn och elever får tillgång till förskola och skola i närområdet är en förutsättning för 
att få en tillfredställande utbildning. Detta är särskilt viktigt för förskolebarn och elever i 
de yngre åldrarna och därför bör särskild hänsyn tas till vilka årskurser som skall erbjudas 
plats i den nya skola som skall uppföras i området. Utbildningskontoret ser att tillväxten i 
kommunen i stort kommer att påverka efterfrågan av gymnasieplatser och kommer att i 
det framtida visionsarbetet och utvecklingen av gymnasieskolan i Upplands-Bro ta med 
detta perspektiv. Ovan angivet förslag, med hänsyn taget till utbildningskontorets 
yttrande, står inte i strid med barnets bästa. 
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Kommentar 

4.1 Synpunkterna noteras. Grundskolan som planeras är en skola för åk F-9.  

 

5 Bygg- och miljönämnden   inkom 12 december 2019 

 Parkeringsnormen i området ska vara minst 1,0 samtidigt som tillräckliga ytor för lek 
och utevistelse säkerställs, samt att detaljplanen därutöver behöver genomgå en 
översyn med beaktande av Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 
december 2019. Synpunkterna från tjänsteskrivelsen sammanfattas nedan: 

 Exploateringsgraden inom planområdet är för hög, förslag ges på vilka byggnader som 
kan tas bort för att bidra till en större öppenhet i området.  

 Lämpligheten för förskola inom kombinerat användningsområde med kringbyggd 
innergård bör ses över. 

 Byggrätter inom kvartersmark för bostadsändamål är stora och för flexibla. Det 
skapar en otydlighet om inte byggrätter anges för egenskapsområde eller för 
fastigheten, detta kan förtydligas. Även lägenhetsformer och storlekar är flexibla. 

 Det saknas byggrätt för nätstationer, eventuella pumphus vilket kan bli svåra 
bygglovsärenden i en ny detaljplan om detta saknas. 

 Stärk syften i planbeskrivning och gestaltningsprinciper i plankartan. Det behöver 
inte vara en bestämmelse. Det kan vara en informationsruta. Det bör finnas ett 
tydligare samband mellan beskrivning och plankarta för att det ska vara tillämpligt 
vid bygglovsprövning. Byggnaders utformning kan styras i plan. 

 En tidig tillgänglighetsutredning för allmänna platser, skola och kvartersmark bör 
utföras av sakkunnig inom tillgänglighet med hänsyn till nivåskillnader och hinder. 
Maximal lutning om 1:12 vid bostäder och 1:20 för allmänna platser med möjlighet 
till vila enligt Boverkets föreskrifter. 

 Finns behov av bullerreducerande åtgärder bör dessa reglera i plankartan. 

 P-tal ska regleras med stöd av 4 kap. 13 § Plan- och bygglagen. Om detta inte 
regleras i plan på ett tydligt sätt finns ingen riktlinje utöver tekniska handboken vid 
bygglovsprövning. Då överlåts utredning till Bygg- och miljönämnden. Tillför en 
bestämmelse om parkering. 

 Det finns risk att angränsande plans verksamheter och parkering innebär störningar 
för bostäder från stark belysning. 

 Det finns en otydlighet i beskrivning och plankarta gällande lek och friytor. 
Grönytefaktorn bör ökas i vissa delar. Närhet till lek på och invid idrottsplatsen finns 
men kan inte bedömas som i direkt närhet till bostäderna. Ska skolområdet användas 
som lekplats på kvällar och helger? 

 Obrännbart material kan anges utan exakt klassning då dessa klasser ofta byts ut. 
Inkörsbredd för släckningsfordon kan läggas till som bestämmelse. Tillgång och till 
släckningsvatten är också en viktig fråga i planeringsskedet.  

 Höjdsystemet är nu RH2000, inte RH00 som plankartan anger. 
 Trafikplats mot den stora parkeringen vid skoltomten kan bli en riskfaktor som bör 

utredas i planeringsskedet. Angöring med bil till skola bör kunna ske utan 
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övergångsställen för barn. Tillgänglighetsangöring omnämns i beskrivningen men inte en 
generell avlämningsmöjlighet. 

 Marklovsplikt gäller inom hela detaljplanen för väsentlig ändring vid schaktning och 
fyllning. Bestämmelse gällande marklov för trädfällning bör härleda till ett syfte, till 
exempel att områdets värdefulla träd och topografi ska bevaras. Eventuellt att 
området ändras till natur om det är det som ska uppnås. Om det är naturmark som ska 
höra till skolområdet kan man kort beskriva detta i plankartan. 

 Det saknas bestämmelse i plankartan som reglerar utförande och utformning för att 
hantera dagvatten 

 En flexibel plan vad gäller byggnaders placering kräver heller inte en ingående 
dagsljusstudie. Detta innebär att byggherren sedan får ta, osäkerheten, kostnaden och 
ansvaret för detta i bygglovsprövningen.  

 Planbeskrivningen är väldigt specifik medan plankartan bedöms som flexibel. Det bör 
finnas en balans i detta. 

 Planbeskrivningen, sid 7, har en felaktig beskrivning: ”statusklassningen för 
recipienten Mälaren-Görveln är god vad gäller ekologisk status och uppnår ej god för 
kemiska status”. Recipienten Mälaren-Görveln har måttlig ekologisk status enligt 
VISS (VattenInformationsSystem Sverige). 

 En utförlig dagvattenutredning behövs i tidigt skede. Det saknas en redovisning av 
lämpliga platser för dagvattenhantering, vilken typ av anläggning, yt- och 
kapacitetsbehov. Om diken ingår, ange dess utformning. Ge förslag på lösningar där 
så behövs både i text och på karta i dagvattenutredningen. 

 Beräknad rening av dagvatten inom planområdet bedöms inte vara tillräcklig för att 
bibehålla recipientens låga belastning.  

 Risken för översvämningar i område söder om korsningen E18/Granhammarsvägen 
behöver minskas genom tillräckliga åtgärder 

 Statusen för Gröna Dalen området ska tas med i aktuell dagvattenutredning, då detta 
område är hårt belastat redan nu. Kan området hantera de nya mängder dagvatten 
med de åtgärder som är tänkt att göras inom detaljplaneområdet? 

 En utvärdering av hur Tibbledammens status är i dagsläget kan vara aktuellt och 
användas som underlag i dagvattenutredningen. 

 Mer information gällande dagvatten från andra områden utanför som kan påverka 
eller påverkas av planområdet behövs. Det saknas information i dagvattenhanteringen 
gällande risken för marköversvämningar och skador på byggnader som till följd av 
100-års regn. I Dagvattenhantering, Bilaga 2. Fördelning avrinningsytor i 
planområdet behövs en tydligare förklaring vad de olika färgerna betyder. 

 Byggskedet bedöms kunna påverka vattentäkten. Åtgärder ska göras innan 
byggskedet för att förhindra utsläpp av föroreningar till recipienten/vattentäkten. 

 En massbalansberäkning bör tas fram. I samband med planläggning bör det 
säkerställas att provplan för kontroll av massor är upprättad innan arbetet påbörjas. 

 Med anledning av närheten mellan bostäder och eventuell framtida drivmedelsstation 
bör säkerhetshöjande åtgärder införas i plankartan. 

 Det är olämpligt att placera bostadshusområde på angiven plats om man redan vid 
utredningen vet att det blir höga ljudnivåer från högtrafikerad väg som överskrider 
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gällande riktvärden. Trafikflöde kommer att öka med tiden och medföra ökat buller 
från trafiken, då även busslinjen ska utöka turtätheten. Tung trafik med målpunkterna 
handelsområdet samt krossnings- och mellanlagrings verksamheten nordväst om 
planområdet passerar idag planområdet längs Pettersbergsvägen. Angöring mot 
entréer på gårdar medför buller och avgaser på gårdarna som kan innebära en 
olägenhet och begränsar möjligheten till att öppna fönster/ventilation. 

 Kommer höjden på körbanan under E18 att klara av tung trafik? 

 Skolans placering ger risk för solutsatt klassrum. Miljöavdelningen har sett vid 
tillsynen av skolor att solutsatta klassrum har problem med hög temperatur. 

 Skolgården i anslutning till det gröna stråket som löper genom planområdet bör ha 
kvar så mycket skog som möjligt och programmeras med aktiviteter för befintlig 
växtlighet. Övriga synpunkter kring utformning och innehåll av skolgård och 
förskolegård framförs. 
 

Kommentar 

5.1 Parkeringsbehovet är uträknat efter lägenhetsfördelning och zon enligt kommunens tekniska 
handbok från 2019 (zon c används) och möjligeten till parkering, både på mark och i garage 
bedöms som tillräckligt efter förväntat behov. Planbeskrivningen är uppdaterad. 
Ytor för lek och utevistelse möjliggörs i förslaget. Bestämmelse om att lekplats ska anordnas 
inom område för kvartersmark bostäder. Skolgårdar kan nyttjas av boende under kvällar och 
helger. Beskriv ytor (text LA). Planen lämnar öppet för en framtida gång- och cykelbro till 
Gröna dalen vilket kan ge boende i området bättre tillgång till närliggande 
rekreationsmöjligheter.  

5.2 Planförslagets struktur och bostadstyper har reviderats och som följd har 
bebyggelsestrukturen fått en större öppenhet. 

5.3 Genom revidering av förslaget preciseras förskoleändamål till endast en tomt inom 
planområdet, denna bedöms vara ändamålsenlig för förskoleverksamhet. 

5.4 Granskningsförslaget preciserar i högre grad byggrätternas innehåll och placering. 

5.5 Byggrätt för elnätsstation har lagt till i plankartan. Inga ledningsägare har påtalat behovet av 
pumphus i samband med planarbetet. 

5.6 Planförslaget har ändrats efter samrådet ny granskning av förslaget tillsammans med 
illustrationsbilaga är nödvändig för att bilda sig en ny uppfattning om innehållet. Plankartan 
är överlag mer reglerad än under samrådet. 

5.7 Generella tillgänglighetskrav har beaktats och uppfylls i planförslaget. Vidare kontroll av 
tillgänglighet sker i detaljprojekteringsskedet. 

5.8 Bullerutredning uppdaterad och åtgärder/regleringar är inlagda i plankartan. 

5.9 Plankartan innefattar inga bestämmelser om parkering, men illustrerar översiktligt var ytor 
för markparkering kan anordnas.  

5.10 Strålkastare borde vara riktade från den nya bebyggelsen och lysa på parkeringen. Skulle 
detta vid något tillfälle bli en störning kan strålkastarna justeras om. 

5.11 I planområdet föreslås två lekplatser, en som ligger i hjärtat av bostadsområdet och en i 
anslutning till den nya torgbildningen närmare handelsplatsen. Vid sidan om lekplatserna 
sparas naturmark som tänks utgöra ett grönstråk genom området och som kopplar an till 
övriga rekreationsmöjligheter i Gröna dalen. Skola och förskola tänks drivas i privat regi men 
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möjligheten för boende att använda skolgårdarna på kvällar och helger kan finnas om 
verksamheten så tillåter.  

5.12 Bestämmelser används om det är nödvändigt för att reglera en viss åtgärd som till exempel 
det finns en risk för människor hälsa och liv. Inga sådana, förutom buller, har identifierats 
under planarbetet. 

5.13 Angivelse om höjdsystem i plankartan har justerats till RH2000. 

5.14 Planbeskrivningen är uppdaterad med information (text och bilder) om hur skolgården kan 
skapas för att inte omgivningen ska utgöra en risk.  

5.15 Marklovsplikten är begränsad med bestämmelse a1 i plankartan. 

5.16 Plankartan är uppdaterad så som hela förslget. 

5.17 Synpunkten noteras. 

5.18 Planförslaget har reviderats så att plankarta och planbeskrivning är mer samstämmiga. 

5.19 Planbeskrivningen är uppdaterad. 

5.20 Dagvattenutredning medföljer det nya förslaget som visar på lämpliga åtgärder inom 
planområdet. 

5.21 Se svar Länsstyrelsen punkt 1.2 – 1.11 

5.22 Se svar Länsstyrelsen punkt 1.2 – 1.11 

5.23 Se svar Länsstyrelsen punkt 1.2 – 1.11 

5.24 Tibbledammen har efter samrådet (2020) tömts på sediment vilket bedöms ge en god funktion 
under lång tid framöver. 

5.25 Se svar Länsstyrelsen punkt 1.2 – 1.11 

5.26 Se svar Länsstyrelsen punkt 1.2 – 1.11 

5.27 En masshanteringsplan tas fram inför genomförandet.  

5.28 En övergripande massbalansstudie tas fram i samband med planarbetet. 

5.29 Se kommentar 1.15. 

5.30 En uppdaterad akustikutredning har tagits fram utifrån uppräknade framtida trafikmängder 
och de åtgärder som rekommenderas säkerställs genom plankartan. Tung trafik kommer att 
använda den nya gatan från Granhammarsvägen upp till handelsområdet. 

5.31 Porten under E18 inrymmer inte tung trafik. Tung trafik leds in via rondell och infartsväg från 
Granhammarsvägen. Pettersbergsvägen ska vara stadsgata utan tung trafik med undantag för 
den allmännyttiga framtida busslinjen. 

5.32 Skolbyggnadernas läge har ändrats efter samrådsskedet. Skolbyggnaderna kommer att 
uppfylla kraven på god inomhusmiljö enligt BBR. 

5.33 Delar av befintlig naturmark kommer att sparas och integreras med skolgårdens och 
förskolegårdens utformning.  
 

6 Kultur- och fritidsnämnden   inkom 26 november 2019 

 Detaljplanen innebär en kulturmiljöpåverkan då en torplämning (efter Norrboda torp) 
utraderats under senare år på grund av anläggningen av en parkeringsyta.  

 Det behöver klargöras vem som ska bekosta föreslagna offentliga utemiljöer så som 
anläggningar i natur och park. 
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 En skola för 500 elever inklusive sporthall finns med i förslaget. I planförslaget är 
byggyta angivet för skolan (4300) men inte specificerat för sporthallen. Med fullstor 
sporthall med multifunktionalitet avses cirka 2500 byggyta som möjliggör spel för de 
traditionella inomhusidrotterna.  

 Parkering för anställda och besökare till skola och idrottshall föreslås i garage under 
idrottshallen. Dimensioneringen behöver ta höjd för publik vid tävlingar som arrangeras i 
hallen på helger. Skolan bör utformas så att den kan fungera som mötesplats/träffpunkt 
för kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och helger.  

 Det är av stor betydelse för folkhälsan att skapa förutsättningar till fysisk aktivitet och ett 
aktivt uteliv. Det är därför viktigt att mindre motionsanläggningar som inbjuder till 
spontan aktivitet planeras in i parker eller i anslutning till skola/sporthall.  

 Det är nödvändigt att skapa en trygg och trafiksäker passage för de oskyddade 
trafikanterna från planområdet till Kungsängens IP och övriga delar i Gröna dalen. 

 Eftersom en skola planeras i området samt en sporthall som skapar bra förutsättningar för 
fysisk aktivitet och ett aktivt uteliv anser Kultur- och fritidskontoret att barnens bästa 
beaktas. 

 
Kommentar 

6.1 Planförslaget kan inte ta hänsyn till eller beskriva konsekvenser av en redan utförd åtgärd 
enligt tidigare detaljplan. 

6.2 Frågan hanteras internt på kommunen och bör vara utredd innan planen antas. 

6.3 Idrottshallen som byggs för skolans verksamhet beräknas få en invändig yta på cirka 390 kvm 
exklusive omklädningsrum.   

6.4 Planområdet ligger i direkt anslutning till handelsområdet med plats för ca 400 parkeringar 
bara för handelsverksamheten. Dessa parkeringar borde gå att samnyttjas vid särskilda 
tillfällen. 

6.5 Med avseende på rekreations och motionsmöjligheter innefattar planförslaget ett grönstråk 
som kan utgöra en tillgång för både boende och skolbarn. En lekplats föreslås i området 
mellan radhusen och flerbostadshusen. Vid torget sparas en del av befintligt berg och natur 
och kompletteras med planteringar och möblering där de boende kan sitta eller leka. En 
idrottshall planeras även i anslutning till skolan.  

6.6 För att koppla området till Gröna dalen hålls en yta öppen för att möjliggöra för byggnation 
av en gång- och cykelbro över Granhammarsvägen. 

6.7 Noteras. 
 

Övriga remissinstanser 
7 Vattenfall   inkom 28 oktober 2019 

 Inget att erinra. Inga elnätsanläggningar inom eller i anslutning till planområdet. 

 

8 EON Värme Energilösningar AB inkom 6 november 2019 

 Har idag befintliga fjärrvärmeledningar längs med Pettersbergsvägen (huvudledning) 
samt längs Rågångsvägen, som inte ser ut att påverkas av dessa planer. Undersöker gärna 
möjligheten att ansluta de aktuella fastigheterna till fjärrvärme alternativt bistår gärna 
med andra eventuella energilösningar. 
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Kommentar 

8.1 Noteras. 
 

9 EON Elnät Energilösningar AB inkom 26 november 2019 

 E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande 
synpunkter. Bifogad karta visar att det troligtvis finns två befintliga nätstationer inom 
planområdet, för bägge nätstationerna önskas att ett E område avsätts, i detta fallet bör ett 
område på 6x6m räcka med stationen i centrum. 
I övrigt så måste E.ON be att få återkomma med ett yttrande gällande elförsörjningen av 
det nya området, ett uppskov begärs till 2019-12-06. 

Kommentar 

9.1 Samrådsförslaget har reviderats och i det bearbetade förslaget har planområdet justerats så 
att de avsedda två elnätsstationerna faller utanför planområdets gräns.  
 

10 EON Elnät Energidistribution AB inkom 4 december 2019 

10.1 E.ON Elnät Stockholm AB har tidigare lämnat ett yttrande i ärendet (2019-11-26) och begärde 
då att få återkomma med ett kompletterande yttrande senast 2019-12-06 detta enbart p.g.a. 
effektbristsituationen i Stockholmsregionen, i detta fallet skall det inte innebära något problem 
att ansluta det som är planerat inom denna detaljplan. E.ON vill också komplettera plankartan 
med ett önskemål om ett E område, bifogad plankarta visar på ett ungefär var. Samråd kring 
placeringen kan göras med E.ON. Ett brandskyddsavstånd på minst 5 meter från nätstation ska 
upprätthållas gentemot brännbar byggnad eller brännbart i upplag. 

Kommentar 

10.2 Plankartan har tillfogats ett e-område med storlek 10 x 10 meter. Då bebyggelseförslaget 
reviderats sedan plansamråd föreslås dock ett annat läge än det E.ON föreslår. 

 

11 Skanova inkom 11 november 2019 

 Inget att erinra. Har idag ledningar i gator runt om detaljplanen. 

 

12 Svenska kraftnät inkom 25 november 2019 

 Inget att erinra. Inga ledningar i anslutning till planområdet. 

 

13 Brandkåren Attunda inkom 10 december 2019 

 Brandkåren Attunda framför att samtliga föreslagna punkter i riskutredningen bör 
implementeras som planbestämmelser. 

 Brandkåren önskar ett förtydligande om hur man avser att kompensera för det halverade 
skyddsavståndet mellan planområdet och planerad bensinstation, i form av till exempel 
riskreducerande åtgärder. 

 Det finns begränsningar i möjligheterna till att utrymma med hjälp av räddningstjänstens 
medverkan. Detta då insatstiden överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen 
med höjdfordon (Järfälla brandstation). Insatstiden understiger dock 20 minuter från den 
närmsta brandstationen med bärbar utskjutsstege (Bro brandstation), vilket enligt 
Boverkets byggregler kap. 5:323 medger viss möjlighet till utrymning med hjälp av 
räddningstjänsten. Brandkåren Attunda anser att dessa begränsningar ska beskrivas i 
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planen. Brandkåren framför dock att det genom byggnadstekniska lösningar är möjligt att 
åstadkomma tillfredsställande möjlighet till utrymning utan räddningstjänstens 
medverkan, exempelvis genom en särskild utformning av trapphusen. 

 Riktlinjer för åtkomlighet för räddningstjänstens fordon (hänvisning till 
vägledningsdokument) ska beaktas. 

 Planhandlingarna beskriver inte hur brandvattenförsörjningen kommer att tillgodoses. 
Brandkåren Attunda anser att man i projektet ska säkerställa att brandvattenförsörjning 
finns i tillräcklig omfattning och hänvisar till vägledningsdokument.  
 

Kommentar 

13.1 Granskningsförslaget har medfört en reviderad riskutredning. Rekommenderade åtgärder 
från utredningen har tillförts plankartan. 

13.2 Hänvisning till vårt svar på LS yttrande, nummer 1.15. 

13.3 Begränsningar i räddningstjänstens medverkan vid utrymning redovisas nu tydligare i 
planbeskrivning och riskutredning. Ett separat PM som beskriver räddningstjänstens 
ingripandemöjligheter har tagits fram och beaktats i planarbetet. Nya flerbostadshus ska 
utformas för att inrymma TR2 eller TR1 trapphus. 

13.4 Riktlinjerna har beaktats och utgjort förutsättningar för ovan nämnd utredning av 
räddningstjänster ingripandemöjligheter. 

13.5 En utredning av räddningstjänster ingripandemöjligheter redovisar behov av 
brandvattenförsörjning utifrån Brandkårens riktlinjer. Detta tas med i kommande projektering 
av planområdet. 

 

14 Norrvatten  inkom 19 december 2019 

 Norrvatten har en huvudvattenledning (DN500) av stål med dimension 500 mm inom 
västra delen av planområdet (bild bifogas). Ledning hamnar direkt under planerade 
byggnader. Vid dessa konfliktpunkter måste omläggning vidtas. Den nya vägen samt 
arbeten med väg-, gång- och cykelbroar och dylikt kan komma att påverka ledningarna. 
Omfattningen av påverkan är svårbedömd utifrån det underlag som skickats i remissen. 
Bild på troliga konflikter bifogas. 

 Viktigt att notera att ledningsflytten bekostas av den som initierar flytten. 

 Norrvattens ledningsrätt är 6 meter bred längs ledningen och ytterligare 1,5 m utanför 
ventilkammare och avtappningsbrunnar. Placering av byggnader i närheten av 
huvudledningar innebär en risk vid t.ex. ledningsbrott. Inga byggnader bör därför 
anläggas inom 10 m från huvudvattenledning utan att behovet av skadebyggande åtgärder 
utreds.  

 När projektering av planens anläggningar (vägar, byggnader, m.m.) påbörjas ska 
Norrvatten kontaktas. 

 Generellt gäller att huvudvattenledningar ej får utsättas för vibrationer eller belastningar 
av arbetsmaskiner och transportfordon utan att förstärkningsåtgärder vidtas för ledningen. 
Förändring genom uppfyllnad eller nedschaktning av nuvarande markprofil får ej ske 
utan Norrvattens godkännande. 

 För arbeten som berör huvudvattenledningen enligt ovan erfordras avtal med Norrvatten 
om utförandet samt ett godkännande av bygghandlingar och ritningar.  

Kommentar 
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14.1 Planförslaget har inför granskning reviderats vilket medfört nya placeringar av byggnader. 
Delar av plankartan innebär en flexibel placering av byggnader där hänsyn kommer att tas 
till Norrvattens ledning i ett senare plan- och projekteringsskede. Norrvattens ledning får ett 
markreservat (u-område) i plankartan. Skadebyggande åtgärder utreds i samband med 
projektering av bebyggelsen och kommunen noterar att dialog och avtal med Norrvatten 
krävs. När projektering påbörjas inom eller intill ledningsrätten knuten till denna, krävs 
medgivande från Norrvatten. 

14.2 Synpunkten noteras. 

14.3 Planförslaget utgår från Norrvattens ledningsrätt. Skadebyggande åtgärder utreds i det fall 
byggnader anläggs i ledningens närhet. 

14.4 Synpunkten noteras. 

14.5 Synpunkten noteras. 

14.6 Synpunkten noteras. 

 

15 Trafikförvaltningen (Region Stockholm)  inkom 19 november 2019 

 Region Stockholm anser att ett förtydligande gällande planförfarande och huruvida 
planen bedöms överensstämma med översiktsplanen önskas. 

 Trots att planområdet ligger i ett primärt bebyggelseläge enligt RUFS 2050 bidrar den till 
en förskjutning av tyngdpunkten i Kungsängen till ett E18-när läge. Detta riskerar att 
medföra ökat antal personbilstransporter vilket strider mot RUFS 2050 prioriteringar. 
Detta ställer höga krav på utformning av gång- och cykelbanor, tillgänglighet till 
kollektivtrafik och ett aktivt arbete för hållbar mobilitet i området. 

 Förslagsvis kan kommunen i dialog med Trafikförvaltningen utreda möjligheten att 
anlägga ny busshållplats på Granhammarsvägen för busslinje 559. Detta skulle förbättra 
resmöjligheterna till området öster om Granhammarsvägen, bl.a. idrottsplatsen. 

 Eventuella störningar från busstrafik behöver beaktas.  

 Det är positivt att gång och cykel samt dess kopplingar till omgivande nät beaktas i 
planarbetet – Region Stockholm vill betona vikten av väl utformade kopplingar och 
attraktiva, säkra och trygga möjligheter för cykelparkering.  

 Detaljplanen saknar beskrivning av skolgårdens storlek. Vikten av tillräckliga friytor 
både totalt och per barn poängteras. Placering av äldreboende i anslutning till skola och 
ny busshållplats är positiv. 
 

Kommentar 

15.1 Granskningsförslaget förtydligar nu att detaljplanen drivs med utökat planförfarande och 
planens relation till översiktsplanen har beskrivit tydligare i planbeskrivningen. 

15.2 Noteras.  

15.3 Nya busshållplatser har anlagts på Granhammarsvägen. 

15.4 Den framtida busslinje som planeras längs Pettersbergsvägen är inte en stombusslinje och 
förväntas därför ha en lägre avgångsfrekvens. Trafikalstringen inkluderar busstrafiken i 
kategorin tung trafik. 

15.5 Noteras 
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15.6 Användningsområdet för skola är flyttat i granskningsförslaget. Grundskolans skolgård 
beräknas bli ca 7797 kvm vilket innebär en friyta på 14 -15 kvm per elev. Förskolegården har 
en friyta på 30 kvm per barn och en total friyta på ca 3750 kvm. 

 

16 HSB Bostad AB, Kilenkrysset AB och Villamarken exploatering i Stockholm AB 
 26 november 2019 

Kungsängens-Tibble 1:478, Kungsängens-Tibble 1:644 och Örnäs 1:2. 

Projektövergripande synpunker 

 En marknadsutredning bör genomföras för befintlig respektive föreslagen 
markanvändning. I annat fall förslår fastighetsägarna att genomförandetiden får löpa ut 
innan detaljplanen ändras.  

 Det bör framgå i planhandlingarna att avsikten är att skjuta gång- och cykelbron över 
Granhammarsvägen till exploateringsavtal (att den inte finns med i plankartan) 

 En annan parkeringslösning än föreslaget parkeringshus efterfrågas, då miljöerna runt 
storskalig bebyggelse så som p-hus ofta blir otrygga. 

 Det är inte angivet var dagvattenanläggningar för allmän plats ska uppföras. 
 

Synpunkter på plankarta och planbeskrivning 

 Rubriken för angränsande pågående planering saknas samt beskrivningar av hur förslaget 
anknyter till annan pågående utveckling. Exempelvis pågår detaljplanering i Örnäs och 
Rankhus som bör nämnas. 

 Det är otydligt vilken status, utformning och funktion som tunneln under E18 ska få, 
tunneln beskrivs olika i olika planhandlingar. 

 Under rubriken Bostäder (s.17) anges att byggnadshöjder varierar mellan två till sju 
våningar vilket ej stämmer överens med illustrationsbilagan som anger fem till åtta 
våningar. Detta bör tydliggöras. 

 Flertalet beskrivningar av gestaltning från planbeskrivningen regleras inte i plankartan.  

 Det är svårt att förstå påverkan av planens genomförande till följd av dess flexibla 
reglering. Det kvarter som föreslås vid torget kan tex uppföras som parkeringshus, hotell, 
bostäder eller förskola. Olika användning har väsensskilt olika påverkan. 

 Finns utrymme att ordna markparkering för skolan istället för i garage under 
idrottshallen? Detta regleras ingenstans. 

 Reglering av marklov är inte specificerat. Syftet bör anges för att handläggning av 
marklov ska ge önskad effekt.  

 En del av torget som föreslås i illustrationsbilagan ligger utanför planområdet och verkar 
inte vara samstämmig med plankartan. 

 I illustrationsbilagan anges det smala bostadskvarteret väster om den nya lokalgatan att 
uppföras som radhus men i plankartan anges en nockhöjd ca 15 meter över marknivå. 

 Parkeringshuset regleras också med B och utan exploateringsbestämmelse. P-huset verkar 
väldigt stort. 

 Naturmark anges direkt mot befintlig bostadsbebyggelse i planområdets sydvästra del. 
Området är idag utfört som en kvartersgata till bostadshusen. Ska marken omvandlas till 
naturmark? 
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 Nya gator är sparsamt reglerade trots omfattande ändringar av markhöjder. Det är svårt 
att utläsa vad nockhöjderna relaterar till. 

 Det är otydligt om höjdsättning av gator stämmer med rinnriktning i 
dagvattenutredningen. Det bör framgå hur marken inom planområdet ska förändras. 

 Information saknas om hur den allmän parken ska utformas. 
 

Synpunkter på genomförandebeskrivning 

 Information saknas om kostnad för gator och vem som förväntas finansiera utbyggnad. 

 Gemensamhetsanläggningar ska fastställas i plankartan men detta görs inte. 

 Ledningar som ska regleras med u-område framgår ej i plankartan 

 Genomförandetiden är olika i plankarta och planbeskrivning.  
 

Synpunkter på trafik och parkering 

 Anses p-talen 1,0 för radhus och 0,7 för lägenheter vara tillräckligt i detta läge? 

 Om ett gemensamt p-hus ska täcka behovet måste andelar avtalas mot respektive kvarter 
eller byggrätt. Information saknas om hur p-behovet säkerställs under etappvis 
utbyggnad. 

 Det anges att Gata 1 ska verka som entré till Brunna Park men den utformas enkelriktad 
och med radhus på vardera sida. Vilken gata ska vara huvudsaklig angöringsväg till 
handelsområdet? 

 Är syftet med den tillkommande gatan primärt att försörja Örnäs? Det bör framgå vem 
som har nytta av vägen och hur finansiering ska ske. I tabellen på s. 23 i trafik-PM ser det 
ut som att dess syfte är att avlasta trafik till handelsområdet. 

 Är det realistiskt att ingen trafik till/från handelsområdet kommer att gå via 
Pettersbergsvägen, som anges i trafikutredningen? 

 Det är otydligt vad som är nollalternativ i trafikutredningen. Förslagsvis kan kartan på s 
22 i trafik-PM delas upp i två för att bättre förstå konsekvenserna av planförslagets 
genomförande. 

 Trafik-PM anger att planförslaget innebär viss ökning vid avfartsramper i trafikplats 
Brunna men att det inte tyder på kapacitetsproblem. Redovisningar av dess beräkningar 
saknas.  
 

Kommentar 

16.1 Kommunen noteras synpunkten om marknadsutredning och tar med sig frågan till den 
strategiska planeringen. 

16.2 Förtydligas i genomförandebeskrivningen. 

16.3 Parkeringshus kvarstår i planförslaget men nu i ett nytt läge. 

16.4 Plankartan har reviderats med fler angivelser för dagvattenanläggningar och åtgärder. 

16.5 Kommunen använder sig normalt inte av den rutinen/mallen för beskrivning i 
planhandlingarna. Synpunkten tas dock tacksamt emot och planavdelningen tar med sig 
frågan vid nästa översyn av mallen. 

16.6 Planhandlingarna har reviderats med avseende på tunneln. 
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16.7 Planhandlingarna har förtydligats. 

16.8 Plankartan reglerar i huvudsak hustyper, byggnadshöjd och exploateringsgrad men lämnar 
en öppenhet i utformning och gestaltning för att möjliggöra anpassning till terräng och viss 
flexibilitet för de byggaktörer som blir aktuella. Illustrationsbilaga finns som biläggs 
planhandlingarna och eventuellt exploateringsavtalet. 

16.9 Planförslaget har reviderats och ny föreslagen markanvändnings påverkan beskrivs i 
utredningar och planbeskrivning. 

16.10 Förslaget innebär nu att markparkering anordnas för skolverksamheterna. 

16.11 Plankarta uppdaterad. 

16.12 Torgets läge har justerats i planförslaget. 

16.13 Bebyggelseförslaget har förändrats vilket medför nya planbestämmelser. 

16.14 Parkeringshuset har ändrat läge, byggrätten regleras genom höjdbestämmelse och 
avgränsning av yta för byggrätten. 

16.15 Kvartersgatan intill befintliga bostadshus regleras som kvartersmark för bostäder i 
planförslaget för att tydliggöra befintliga användningsförhållanden.  

16.16 Planhandlingarna innehåller mer utförliga beskrivningar av den nya bebyggelsen. 

16.17 Planhandlingar och utredningar är uppdaterade. Förprojektering ska tas fram under hösten. 

16.18 Utformning av allmänna platser beskrivs närmare i illustrationsbilaga. 

16.19 Informationen har preciserats i planbeskrivningen. 

16.20 Gemensamhetsanläggningar fastställs nu i plankartan. 

16.21 U-område har lagts till i plankartan. 

16.22 Angiven genomförandetiden har justerats. 

16.23 Upplands-bro kommun tillämpar flexibel p-norm. Andelen parkering anses vara tillräcklig 
givet planens omfattning. Beräkningar utgår från lägenhetsfördelning och kommunens 
parkeringszon c. 

16.24 Erforderliga avtal kommer att säkerställas i och med genomförandet.  

16.25 Planförslaget är uppdateras och bör studeras på nytt. 

16.26 Exploateringsavtalet reglerar kostnadsfördelning. 

16.27 Trafikutredningen samt planförslaget är uppdaterat och bör studeras på nytt. 

16.28 Kommunen bedömer att kartan är tillräckligt tydlig med avseende på nollalternativ. 

16.29 Beräkningar av kapacitet har gjorts och effekterna beskrivs närmare på sida 25 i Trafik PM. 

 

Fastighetsägare 
17 Storebrand fastigheter genom Marita Loft  inkom 26 november 2019 

Upplands-Bro Kungsängens-Tibble 1:651 samt Upplands-Bro Kungsängens-Tibble 1:652.  

 Fastighetsägaren framför synpunkter gällande planförslagets påverkan på befintliga 
gemensamhetsanläggningar. Två gemensamhetsanläggningar (Upplands-Bro 
Kungsängens-Tibble GA:17 samt GA:18 inkluderas i vägområde i planområdets norra 
del och kommer därmed ej längre enkom att betjäna andelsägarna till de två 
gemensamhetsanläggningarna. Fastighetsägaren föreslår därmed att område för GA:17 
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och GA:18 regleras genom anläggningsförättning så att planlagd väg inte längre utgör del 
av gemensamhetsanläggningarna. Istället bör servitut tecknas för respektive 
nyttjandefastighet för att få nyttja den väg som föreslagits.  

Kommentar 

17.1 Avsnittet Fastighetsrätt har uppdaterats och kompletterats med mer information kring dessa 
frågor. 

18 Preem AB  inkom 14 november 2019 

Kungsängens-Tibble 1:477.  

 Fastigheten är idag under intern utredning för kommande utveckling. Preem hemställer 
att förslaget till utvecklingen av Norrboda-Brunna inte försvårar sådan 
fastighetsutveckling och inte heller hindrar eller försvårar de nuvarande förutsättningarna 
att bedriva drivmedelverksamhet inom fastigheten. Preem önskar att Kommunen beaktar 
de gällande skyddsavstånden som råder inom fastigheten för vår verksamhet samt att den 
föreslagna detaljplanen inte försvårar framtida bygglovsärenden i enlighet med gällande 
byggrätter på fastigheten.  

 Inom gällande detaljplan för området finns en förbindelse mellan vår nordöstra 
fastighetsgräns och handelsområdet, se bifogad bild. Denna förbindelse anser Preem skall 
fortsätta gälla i den nya förslagna detaljplanen. Utan en förbindelse kan den nya 
detaljplanen ha en negativ inverkar på Preems verksamhet. Preem diskuterar gärna 
ärendet vidare med kommunen för att hitta en lämplig lösning för samtliga parter. 
  

Kommentar 

18.1 Kommunens bedömning är att aktuellt planförslag inte försvårar utvecklingen av verksamhet 
för drivmedelsstation på fastigheten Kungsängens-Tibble 1:477. En riskutredning har tagits 
fram som motiverar lämpliga skyddsåtgärder i förhållande till drivmedelsstationen.  

18.2 Vägförbindelse mellan fastigheten Kungsängens-Tibble 1:477 och det befintliga 
handelsområdet möjliggörs fortsatt i planförslaget.  
 
 

Privatpersoner och övriga 
19 Privatperson 1  inkom 29 oktober 2019 

 Positiva till att handelsområdet byggs ut men motsäger sig kraftigt hur hantering samt 
logistiken fungerar kring Brunna park med omnejd.  

 Sedan Brunna Park samt alla lägenheter byggts så har trafiken var katastrof. Tunga 
lastbilar samt personbilar skapar buller samt så hålls inte hastigheten. Tidigare 
överklagade jag angående ljusskyltar skulle sättas upp för att leda trafik in till Brunna 
Park som jag samt boende i området hävdar är fel. Pettersbergsvägen ska inte användas 
för trafik till handelsområdet utan bara av boenden. Ursprungsvägen som finns i de 
tidigare detaljplanerna skall hållas och än idag så är vägen fortfarande inte klar och det är 
ett totalt misslyckande. 

 För 2 år sedan var kommunen på besök hos oss för att se möjligheterna för att bygga ett 
bullerplank mellan våra fastigheter och Pettersbergsvägen, det vill jag återupptas speciellt 
nu när det ryktas om busstrafik. 

 De ursprungliga in och utfarterna skall byggas klart innan några arbeten börjas för att 
leda bort den massiva trafiken som råder nu. 
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 Begränsa Pettersbergsvägen endast för boenden och inte trafik och leveranser till 
handelsområdet. 

 Önskar fartkameror på Pettersbergsvägen, då det har skett olyckor och det är en tidsfråga 
innan något barn/pensionär blir allvarligt skadad. 

 
Kommentar 

19.1 Den trafikföring som bebyggelseförslaget föreslår innebär att den nya Femstenavägen blir 
huvudsaklig infartsväg för besökare till handelsområdet varpå Petterbergsvägen beräknad få 
reducerade trafikrörelser från besökare till handelsområdet. Tung trafik och godstrafik leds in 
via väg från rondellen på Granhammarsvägen till planområdets norra del. Pettersbergsvägen 
ska vara stadsgata utan tungtrafik med undantag för den allmännyttiga framtida busslinjen 
som planeras med busshållplatser i närheten av planerad skola och förskola.  

19.2 Planförslaget har uppdaterats sedan samrådet. Alla vägar i området kommer att byggas 
färdigt under genomförandeskedet.  

19.3 Frågan tas vidare inom kommunen till rätt verksamhet som kan hantera frågan och kontakt 
får återtas. 

19.4 Området kommer byggas ut i etapper och hanteras i genomförandeskedet. Synpunkter 
noteras. 

19.5 Trafikåtgärder är inget som regleras i en detaljplan. Synpunkter på befintliga 
anläggningar/gator får gärna skickas in till kommunens kontaktcenter för att kunna tas om 
hand på bästa sätt. 

19.6 Trafikåtgärder är inget som regleras i en detaljplan. Synpunkter på befintliga 
anläggningar/gator får gärna skickas in till kommunens kontaktcenter för att kunna tas om 
hand på bästa sätt. 

 

20 Privatperson 2 och 3     inkom 24 november 2019 

 Vi har främst 2 synpunkter som vi önskar tillgodoses för en trivsam boendemiljö i 
området. I övrigt är vi positiva till det nya projektet.  
 

 Redan idag kör trafikanter som svänger upp på Femstenavägen från Pettersbergsvägen 
(som ska upp till Coop) väldigt snabbt. Vi skulle önska farthinder med den trafiksituation 
som är idag. Enligt projektplanen kommer trafiken kunna vända i det nya bostadsområdet 
och åka ner igen på femstenavägen för att åka ut på Pettersbergsvägen. Trafiken utanför 
vårt hus kommer alltså öka och vara dubbelriktad. Idag åker bilarna endast upp till Coop. 
Det kommer behövas fartsänkande åtgärder (fartgupp t.ex.) då fastigheten inte 
respekteras redan idag. Dels för gåendes säkerhet, trivseln för oss boende som har 
balkonger ut längs femstenavägen och för att vår utfart från garaget är där. 

 
Med dubbelriktad trafik kommer vi boende att behöva korsa mötande trafik för att ta oss 
in i garaget, vi står även stilla en stund med bilen en bit ut på vägen när vi låser 
upp/väntar på att garageporten åker upp. I de fall vi möter en annan bil i garageinfarten 
behöver vi backa ut på vägen igen för att släppa ut en annan bil. Detta har oftast fungerat 
bra med enbart trafik från Pettersbergsvägen men känns som en ökad risk för påkörning 
med dubbelriktad trafik. När vi ska köra ut från garaget kan det bli svårare att komma ut 
med ökad trafik från båda hållen. Dessutom har föreningen parkeringsplatser (på 
femstenavägen) längs huset vilket begränsar sikten för bilister, både körande från "nya 
bostadsområdet" och för oss som ska svänga höger eller vänster ut från garaget. Detta 
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skulle kunna bli en trafikfara om bilister kommer i högre hastigheter uppifrån nya 
bostadsområdet och inte är uppmärksamma på att det är en garageutfart/infart. 

 *(rosa kryss) vi har under 2 års tid vid flertalet tillfällen påpekat till kommunen att det 
behövs en spegel (eller annan åtgärd) i korsningen Pettersbergsvägen/femstenavägen för 
att öka sikten. När bilist på femstenavägen vill svänga vänster ut på Pettersbergsvägen så 
är sikten dålig upp till höger på Pettersbergsvägen. Detta pga att det står parkerade bilar 
längs Pettersbergsvägen. 
 
Bilisterna som kör på Pettersbergsvägen (från Coop ner mot lidl) kommer ofta i hög 
hastighet och det är svårt att se dem i tid. Vi menar att med ökad dubbelriktad trafik på 
femstenavägen som vill använda korsningen så kommer det öka risken för olyckor om 
ingen åtgärd görs. Vänligen bekräfta att ni läst och tagit emot våra synpunkter/ kunskap 
om området. 

Kommentar 

20.1 . 

20.2 Synpunkten noteras och tas vidare till projektets genomförandeskede då gator mm kommer att 
projekteras. Bebyggelseförslaget och dess trafikföring har reviderats efter detaljplanens 
samrådsskede 

20.3 Trafikåtgärder är inget som regleras i en detaljplan. Synpunkter på befintliga 
anläggningar/gator får gärna skickas in till kommunens kontaktcenter för att kunna tas om 
hand på bästa sätt. 

 

21 Privatperson 4  inkom 25 november 2019 

 Jag utgår från att kommunen följer likabehandlingsprincipen och placerar gång- och 
cykelöverfartern över Granhammarsvägen på ett sådant sätt så att det blir lätt för alla i 
Norrboda och gång- och cykeltrafik längs med Granhammarsvägen att ta sig över. Jag har 
svårt att se hur detta ska lösas med en broöverfart med tanke på höjdskillnaderna på 
platsen. Lämpligare är en tunnel någonstans vid cirkulationsplatsen vid 
Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen. 

 Jag har svårt att se logiken i att låta fordonstrafiken som ska till handels- och 
industriområdet åka igenom bostadsområden när det kommer finnas alternativa vägar 
som inte går igenom bostadsområden som är snabbare eller ungefär lika långa för 
samtliga trafikanter förutom boende i Norrboda. Förslag är att stänga av Femstenavägen 
för fordonstrafik vid handelsplatsen och endast tillåta genomfart för busstrafik på 
Pettersbergsvägen norr om korsningen med Hjärtstensvägen/Norrbodavägen. Detta har 
även fördelen av att det ökar incitamentet för boende i Norrboda att gå/cykla till 
handelsområdet.  

 Parkeringshuset för de boende flyttas lämpligen till parkeringsplatsen vid 
handelsområdet. Bygg på en våning så att det täcker bortfallet av parkeringsplatser. 
Parkeringshus tenderar att locka till sig brottslighet i form av inbrott, skadegörelse och 
klotter samt förfula miljön. Viktigt att en säkerhetsexpert får vara med i planeringen. 
Stark belysning, inga dolda hörn samt 24/7 kameraövervakning (inklusive yttre fasad) 
kommer krävas. 

 Jag utgår från framkomligheten för gående/cyklister har prioritet i planeringen av 
området och att den fientliga miljön för gående/cyklister vid det befintliga 
handelsområdet rättas till. 

 Slut kvarteren mot Granhammarsvägen för att minska spridning av trafikbuller. 
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 Inled en dialog med Trafikverket angående bulleråtgärder längs med motorvägen från 
överfarten över gröna dalen i sydost till det nya planerade området. 

 Överväg en placering av skolorna på andra sidan Granhammarsvägen vid IP. Genomför 
åtminstone en noggrann miljöanalys av buller och partikelhalter för att säkerställa att 
dessa inte överskrids vintertid. 

 Jag utgår ifrån att kommunen i varje beslut som fattas har kommuninvånarnas bästa i 
åtanke och inte exploatörens vars mål är att maximera vinsten. Genom att ha 
planmonopol är det ni som sitter i förhandlingssits. Detaljerade, påskrivna avtal innan 
detaljplan och bygglov går igenom. Jag hoppas att lärdom har tagits av det som blev 
mindre bra i planeringen av den förra etappen. 
 

Kommentar 

21.1 Detaljplanen lämnar öppet för en framtida eventuell gång- och cykelöverfart över 
Granhammarsvägen men denna regleras inte i den nu aktuella detaljplanen. Planen medger 
dock anslutning väster om Granhammarsvägen genom bestämmelse i plankarta (gång/cykel). 
En översiktlig projektering av bron har dock utförts inom ramen för planarbetet för att 
kartlägga förutsättningarna. Denna visar att det är möjligt att bygga gång- och cykelbron 
med en maxlutning på 1:12 vilket uppfyller tillgänglighetskraven.  

21.2 Planförslaget har uppdaterats och även trafikutredningen. 

21.3 Parkeringshuset för boendeparkering enligt samrådsförslaget har utgått. Istället möjliggörs 
ett p-hus i anslutning till det befintliga handelsområdet. Delar av boendeparkeringsbehovet 
för flerbostadshusen uppfylls nu genom gatuparkering. I det framtida arbetet med utformning 
av p-huset ska stor vikt läggas vid upplevelsen av trygghet på platsen 

21.4 Planområdets gång- och cykelhantering beskrivs i planhandlingarna. Hantering inom 
handelsområdet är inte något som denna detaljplan kan hantera. Frågor rörande detta 
framförs med fördel till brukarna/verksamheterna inom handelsområdet. 

21.5 Förslaget utgår från riktlinjer i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader och 
uppfyller de maxvärden som där redovisas. Bebyggelsen mot Granhammarsvägen är i stora 
delar sluten med hänsyn till bullersituationen. 

21.6 Trafikverket är remissinstans i detaljplaneprocessen varpå dialog angående bl.a. buller 
pågår. 

21.7 Placeringen av skola och förskola har ändrats något efter planens samrådsskede. En 
bullerutredning för förslaget utgår från framtida trafikflöden som inkluderar trafik till och 
från skolorna. Enligt bullerutredningen kan riktlinjerna för trafikbuller vid bostadsbyggnader 
samt riktlinjer för utemiljöer vid skola/förskola uppnås genom föreslagen utformning av 
området.  

En behovsbedömning har tagit fram för planförslaget och bifogas planhandlingarna. 
Bedömning är att miljökvalitetsnormer för utomhusluft inte riskerar att överskridas i de 
områden som kan antas påverkas av planen. Utifrån de allmänt tillgängliga 
luftföroreningskartor som SLB analys publicerat framgår det att varken 
miljökvalitetsnormerna för partiklar eller kvävedioxid överskrids inom planområdet. Vad 
gäller luftkvalitet i relation till miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” så ligger värdena för partiklar 
(år och dygn) nära miljökvalitetsmålet (år = 15 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter) och dygn 
(30 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter). Exploateringen medför dock ökad trafik vilket 
innebär en ökad mängd av föroreningar.  

21.8 Ett exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören är under framtagande och kommer 
att göras färdigt innan detaljplanen antas. 
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22 Privatperson 5     inkom 26 november 2019 

 Är som boende i det berörda området oerhört positiv till de nya planerna för området. I 
dagsläget är tungtrafiken på Pettersbergsvägen ett stort problem då de varken håller 
hastighetsbegränsningen och dammar ner när de drar förbi. Förutom det känns det som 
förälder inte alltid tryggt att skicka iväg sitt barn med cykel till skolan då vägen ska 
korsas. Därför hoppas jag innerligt att de nya infarterna till området (från Brunna via nya 
tunneln och tilltänkt rondell vid motorvägsavfarten från Enköpingshållet) går igenom. 

 Ett stort gissel som påverkar oss boende i Brf Handelsparken (Hjärtstensvägen) är bristen 
på parkeringsplatser. Idag får hälften av de boende parkera nere på Kunsgängens IPs 
parkering och gå 800 meter upp till sin bostad. Inte optimalt (sabotage och inbrottsrisken 
är högre för att inte tala om den extra ansträngning att släpa med barn och packning på 
morgonen före jobb/förskola/skola). Finns inte heller någon gästparkering i området - hur 
ska det locka folk att köpa lägenhet här? Området ligger perfekt intill motorvägen och var 
en av anledningarna att jag flyttade hit - snabbt och smidigt kunna ta mig med bil till 
arbetet. (Åka kollektivt är inte att tänka på med tre/fyra byten för att ta sig till Vällingby. 
Någon tunnelbana finns ju inte här ute på landet). Därför blev jag återigen lättad då jag 
fick höra talas om planer på parkeringshus i närheten. Jag önskar då att vi som redan är 
etablerade och har köpt lägenhet i området får möjlighet att nyttja p-huset så det inte 
enbart är till för de nya bostäderna som planeras. Gästparkering är ett hett önskemål (på 
Lidl får kunder parkera två timmar och på Coop tre timmar - går alltså ej att bjuda hem 
vänner som bor på annan ort ens på middag, blir ett ensamt liv för oss boende). 

 Planer på skola och förskola är också toppen! Fundera gärna på var personal och föräldrar 
ska parkera/släppa av barnen. 

 Idag finns ett stort hyreskomplex mellan Brf Brunna Park och Brf Handelsparken - vore 
bra om den nya bebyggelsen blir friköpt eller bostadsrätter. För mycket hyresrätter i 
området känns varken tryggt eller något som höjer värdet i området. Vi har idag problem 
med en del hyresgäster som inte bryr sig om närområdet eller fastigheten. Vi i 
bostadsrätterna får gå och städa upp och slänga sopor som en del i hyresrätterna dumpar 
utanför deras port eller soprum. 
 

Kommentar 

22.1 Planförslaget medför att tung trafik leds upp till handelsområdet via rondell på 
Granhammarsvägen. Tung trafik kommer inte att använda vägporten under E18. 

22.2 Vilka som nyttjar kommande p-hus är inget som detaljplanen kan reglera. Däremot kan 
önskemålet tas vidare inom projektet. Noteras. 

22.3 Planhandlingarna innehåller mer text och bilder som visar detaljer kring skola/förskola. 

22.4 En detaljplan kan inte reglera upplåtelseform av bostäder. Befintliga problem som upplevs på 
kommunens allmänna plats i området får gärna skickas till kommunens kontaktcenter för 
bästa hantering. Problem på privat mark hänvisas till fastighetsägaren. 

 

Resultat av samrådet 
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet: 
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Samrådsredogörelse  

• Antalet bostäder har minskat till ca 450 jämfört med samrådets 590 bostäder. Föreslagen 
bebyggelse innefattar nu både radhus och flerbostadshus (varav 100 radhus och 375 
lägenheter).  

• Det nya förslaget tillåter bebyggelse på 4-7 våningar för flerbostadshusen och 1-3 våningar för 
radhusen (jämfört med samrådsförslagets två-sju våningar).  

• Bebyggelsens placering har i delar reviderats, parkeringslösningar och gatunätets utformning 
har även förändrats. 

• Planområdets gräns har reviderats något i nordväst för att inkludera dagvattenanläggning. 
• Planen möjliggör ett trygghetsboende istället för tidigare föreslaget äldreboende 
• Planförslaget lämnar en öppenhet för framtida utbyggnad av en gång-och cykelbro över 

Granhammarsvägen 
• U-områden och gemensamhetsanläggningar har förtydligats i plankartan 
• Fler planbestämmelser gällande skydd för störningar har tillkommit (risk, akustik) 
• Dagvatten – bestämmelser införda på plankarta samt tydligare beskrivning i 

planbeskrivningen. 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

Följande remissinstanser, fastighetsägare, föreningar och privatpersoner har under samråd 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts: 
 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna yttranden under samrådet.  

 

 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2021-10-08 av 

Planavdelningen 

 

 

Henric Carlsson                 Madeleine Nilsson   Elisabeth Frostklinga 

Planchef        Planarkitekt                Projektledare Mark- och exploatering 
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Enheten för planfrågor Datum
2019-12-16

Beteckning
402-50222-2019

Upplands-Bro
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
Kommunens dnr: KS16/0265

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen  Stockholm
Box 22067
104 22  Stockholm

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Ändring av detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. 
omfattande Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har översänt förslag till detaljplan, upprättat i juli 2019, 
till Länsstyrelsen för samråd. 

Ändringen av gällande detaljplan syftar till att möjliggöra omvandling från 
storskalig handel till cirka 590 stycken bostäder, småskalig handel, skola för cirka 
500 elever, parkeringshus och äldreboende.

Kommunen anser att planen överensstämmer med gällande översiktsplan. 
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen. 
I översiktsplanen anges tydligt att Norrboda verksamhetsområde är ett 
utvecklingsområde ( sidan 90 och 91) som föreslås nyttjas för 
verksamhetsändamål och/eller handel (sidan 94). 

Detaljplaneförslaget är upprättat med standardförfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL.

 Av 5 kap. 14 § PBL följer att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska 
- ta till vara och samordna statens intressen, 
- verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att 

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd 
enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,

- verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 

- verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med 
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. 
PBL samt i övrigt ge råd om tillämpningen av PBL om det behövs från allmän 
synpunkt.

Länsstyrelsen har i sin roll att samordna statens intressen, tagit del av synpunkter 
från Trafikverket daterat 25 november 2019, Swedavia daterat 27 november 2019 
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Datum
2019-12-16

Beteckning
402-50222-2019

och Försvarsmakten daterat 2019-12-05. Luftfartsverket är informerad om 
föreslagen planändring. 

Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen riskerar att: 

 påverka ett riksintresse enligt 3 kapitlet i miljöbalken
 en miljökvalitetsnorm enligt 5 kapitlet i miljöbalken inte följs
 bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och till risken 

för olyckor och översvämning.

Länsstyrelsen anser att det är oklart om E18 riskerar att påverkas av 
översvämning. Länsstyrelsen anser även att dagvattenhanteringen kopplat till 
miljökvalitetsnormer för vatten berhöver tydliggöras, åtgärder för buller behöver 
redovisas och säkerställas. Även åtgärder för att hantera risk kopplat till farligt 
gods behöver säkerställas. Påverkan av föreslagen planändring gällande 
översvämningar behöver tydliggöras, även utanför planormådet, och om 
nödvändigt åtgärdas. 

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas 
enligt 11 kap. 11 § PBL. 

Länsstyrelsen har även rådgivande synpunkter gällande val av planeringsprocess.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. Synpunkterna syftar till att 
ge kommunen underlag, råd och synpunkter inför nästa skede i planprocessen. 
Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga och/eller komplettera 
planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas.

Riksintresse 

E18 är riksintresse för kommunikationer och ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan försvåra nyttjande av anläggningen. Länsstyrelsen anser att det 
tydligare behöver framgå i planbeskrivningen att dagvatten vid byggnation och 
framtida dagvattensituation inte påverkar avvattning av E18, även vid skyfall, på 
ett sådant sätt att nyttjandet av vägen försvåras. 

Miljökvalitetsnormer för vatten och dagvattenhantering

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver säkerställa och tydliggöra att rening 
och fördröjning av dagvatten sker i tillräcklig omfattning innan det hamnar i 
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Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln är primär dricksvattentäkt med 
skyddsföreskrifter. 

I planbeskrivningen (sidan 7) står att exploateringen är inte av den 
omfattningen/karaktären att den kan förändra statusklassningen eller utgör ett 
direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt. Länsstyrelsen anser att 
resonemanget rörande möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna i recipienten 
inte är korrekt. Resonemanget att en mindre ökning kan anses vara försumbar är 
inte förenligt med icke-försämrings kravet. Dagvattenutredningen (Tyréns 2019) 
ger förslag till dagvattenfördröjande och renande åtgärder inom planområdet. 
Länsstyrelsen anser emellertid att det är oklart om dessa uppfyller hela 
åtgärdsbehovet för näringsämninen och miljögifter. Länsstyrelsen anser även att 
det är viktigt att inte öka föroreningsbelastningen på Tibbledammen, eftersom en 
för hård belastning kan skada reningsförmågan i dammen. Det är därför tveksamt 
om Tibbledammen kan ta emot mer dagvatten än idag i sin nuvarande utformning. 
Kommunen behöver beskriva minsta åtgärdsnivå i planbeskrivningen. I 
planbeskrivningen bör det även tydliggöras att plats finns för nödvändiga 
åtgärder. I plankartan behöver kommunen så långt det är möjligt säkerställa de 
åtgärder som krävs. Det kan exempelvis ske genom att säkerställa tillräckligt med 
fördröjande volym i detaljplanen för att minimera flödena.

Kommunen behöver även tydligare visa på att hänsyn har tagits till planens 
påverkan på vattenförekomsten i sitt sammanhang. Kommunen behöver ta hänsyn 
till recipientens förbättringsbehov och skyddsbehov samt övriga källor till 
föroreningar för samma vattenförekomst, så som andra exploateringar. VISS kan 
ge vidare vägledning om övriga föroreningskällor för vattenförekomsten.

Länsstyrelsen tolkar planförslaget som att sprängning kommer att behövas vid ett 
genomförande. Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att sprängning av 
sulfidmineraler kan orsaka att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas. 
Kommunen behöver utreda risken för att berget innehåller förhöjda andelar 
sulfidmineraler och en eventuell risk ska hanteras i planen under planprocessen 
och beskrivas i planbeskrivningen.

Sammantaget anser Länsstyrelsen att kommunen behöver i planbeskrivningen 
tydligare redovisa att planförslaget inte äventyrar möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormerna och att dricksvattentäkten är skyddad. Nödvändiga 
åtgärder inom planområdet behöver säkerställas på plankartan. 

Hälsa och säkerhet 

Buller
En av bostadsbyggnaderna som är placerad på den östliga sidan inom planområdet 
utsätts för höga bullernivåer (planbeskrivningen sidan 28-29). Kommunen 
beskriver att utformningen kan behöva anpassas eller förses med skärmande 
balkonger på gårdssidan. Länsstyrelsen anser att bebyggelsens utformning i första 
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hand behöver ses över för att säkerställa en bra ljudmiljö. Inför granskningen bör 
lägenhetsutformningar presenteras samt en uppdaterad bullerutredning där 
eventuellt ny utformning eller tekniska lösningar redovisas. 

Inför granskningen behöver även planbestämmelserna gällande buller kopplat till 
skola ses över då det i samrådshandlingen förekommer felskrivningar. 50 dBA 
gäller för delar av gården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
Övriga vistelseytor är nivåerna 55 dBA.

Norr om planområdet finns det idag ett flertal verksamheter som kan orsaka buller 
i form av lastkajer och eventuella fläktar. Inför granskningen behöver detta buller 
finnas redovisat. Detsamma gäller buller men även belysning från Kungsängens 
IP.

Risk för farligt gods

I planbeskrivningen (sidan 30) återfinns de från riskutredningen (Tyréns, 2018) 
föreslagna åtgärderna som ska genomföras/beaktas vid utformning av området. 
Under förutsättning att kommunen följer riskutredningens rekommendationer 
bedömer Länsstyrelsen att föreslagen markanvändning kan anses lämplig utifrån 
riskfrågan. Däremot är det oklart vilka av riskåtgärderna som har beaktats vid 
utformningen av plankartan, se motivering nedan. 

Till exempel är en åtgärd, enligt planbeskrivningen (sidan 30), att det ska finnas 
25 meter bebyggelsefritt område längs med E18 och Granhammarsvägen. 
Plankartan anger att det bebyggelsefria avståndet längs med Granhammarsvägen 
uppgår endast till knappa 20 meter på vissa ställen. I gällande detaljplan finns en 
byggrätt för en drivmedelsstation i hörnet Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen. 
I samrådshandlingens plankarta uppgår kortaste avståndet mellan plangräns (mot 
drivmedelstation) och markanvändningen P1B till cirka 30 meter, istället för 54 
meter som anges i planbeskrivningen (sidan 28). Sammantaget behöver 
plankartans utformning anpassas utefter riskutredningens rekommendationer 
avseende avstånd. 

Andra angivna åtgärder behöver regleras i plankartan med planbestämmelser, 
exempelvis utrymningsvägar i flera riktningar bort från riskkällan och ventilation.  

Sammantaget behöver kommunen i planbeskrivningen tydligare redogöra för de 
nödvändiga riskreducerande åtgärderna, anpassa plankartans markanvändning 
efter dessa och så långt det är möjligt reglera kvarvarande nödvändiga åtgärder i 
plankartan. I annat fall behöver kommunen komplettera på vilket sätt acceptabla 
risknivåer ändå uppnås med föreslagen planutformning.
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Översvämningsrisk

Länsstyrelsens anser att kommunen behöver redogöra för hur föreslagen planändring 
påverkar marköversvämningar vid kraftig nederbörd (100-årsregn med klimatfaktor 
1,25). Kommunen behöver redovisa hur vattnet från ett skyfallsregn avrinner och var 
det ansamlas. Viktigt att beakta för kommunen är att vattnet inte får avrinna så att 
övriga byggnader och viktig infrastruktur utanför planområdet blir översvämmade. 

Övriga frågor av betydelse för planens genomförbarhet 

Formalia

Vid ändring av detaljplan ska ändringen uppfylla  plan- och bygglagens krav på 
tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. I sådana fall 
då kommunen avser att ändra ändamålet för markanvändningen definitivt, bör 
detta ske genom att den gamla planen ersätts med en ny detaljplan. (jfr prop. 
1990/91:146 sid. 48). Länsstyrelsen anser att den avsedda utvecklingen av 
området är av sådan förändring av markanvändningen att planläggning inte borde 
ske genom ändring av detaljplan, utan genom framtagande av ny detaljplan. 

Länsstyrelsen anser även att valet av standardförfarande inte är korrekt. 
Planarbetet borde ske med utökat förfarande då den avsedda utvecklingen inte 
överensstämmer med översiktsplanen. 

Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör genomföra planläggningen genom 
framtagande av detaljplan med utökat förfarande.

Behovsbedömning/undersökning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte 
kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan.

Beslutet har fattats av planchef Tatjana Joksimović med planhandläggare Emma
Mogren som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar
därför namnunderskrift.

Kopia: MS (SBsb), SL (Ma), SL (Ma), JK (Ma), AL (Mnv)
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Illustrationslinje

Trappor Illustrationstext

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras till en högsta höjd
om 3 meter ovan mark,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Skydd mot störningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Byggnation i anslutning till ledning får inte påbörjas utan
föregående samråd med ledningsägare,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

ILLUSTRATION

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

m1 Friskluftsintag ska placeras på tak eller sida bort från
drivmedelsstation,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

8.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

14 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

34 Största takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f1

Endast radhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2

Endast flerbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3

Fasader mot Granhammarsvägen ska ha olika kulör
för varje trapphusenhet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4

Entréer mot Granhammarsvägen ska vara tydligt
markerade och uppglasade,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5

Trapphus ska placeras i fasad mot Granhammarsvägen
och ska vara tydligt utskiljbara och glasade,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

e1 Högsta utnyttjandegrad är 25 % per fastighet inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta utnyttjandegrad är 30 % per fastighet inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Högsta utnyttjandegrad är 35 % per fastighet inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Utförande

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för angöring och
parkering,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för angöring, parkering
och torg,  4 kap. 18 § 1 st  p.

m2 Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå ska
uppföras mot Pettersbergsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

Där plankartan medger radhus (f1) får, utöver största byggnadsarea, även ett förråd
tillhörande varje radhus uppföras till en största byggnadsarea om 5 kvadratmeter.

f6

Portik ska finnas mellan trapphusen till en fri höjd om minst 4 meter
och en bredd om minst 5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7

Komplementbyggnad får uppföras till en högsta höjd om 3 meter och
till en största storlek om 15 kvadratmeter per trapphus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

II Högsta antal våningar. Souterräng tillåts där det är lämpligt sett till
markens befintliga lutning.

f8

Vind får inte inredas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Startbesked för radhusbebyggelse öster om Femstenavägen får inte ges förrän
skärmande flerbostadsbebyggelse uppförts enligt illustration nedan.

f9

Staket och bullerskydd får uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Garage medges under mark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning av allmän plats
Dagvattenhantering Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Villkor för lov
a1 Marklov för trädfällning och schaktning får endast beviljas om träd

är sjuka eller utgör en risk,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

f10

Staket ska finnas i fastighetsgräns mot fastighet
Kungsängens-Tibble 1:646,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

DagvattenanläggningE1

SkolaS

FörskolaS1

Dagvatten ska fördröjas lokalt och takvatten avledas inom kvartersmark.

Bostäder ska utformas så att riktvärden för buller innehålls.

Där plankartan medger radhus (f1) får, utöver största byggnadsarea, altaner till en
största storlek om 30 kvadratmeter uppföras i direkt anslutning till varje radhus.

Där plankartan medger radhus (f1) får, utöver största byggnadsarea, fristående
miljörum uppföras till en högsta höjd om 3 meter.

Radhusbebyggelse placeras minst 3 meter från allmän plats (GATA) med syfte
att skapa ett tydligt gaturum. Radhusbebyggelse anpassas till befintlig marknivå
för att minska sprängning av befintlig mark.

Utöver minsta takvinkel får takkupor anordnas på byggnader mot Granhammarsvägen
motsvarande en längd om högst en tredjedel av byggnadens fasadlängd.

m3 Byggnad ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i
varje lägenhet vänds mot en bullerskyddad sida,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.
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Handlingar 

Planhandlingar 
Plankarta 
Denna planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Illustrationsbilaga, BAU arkitekter, 2021-02-15 
  

Övriga handlingar 
Norrboda - Dagvattenhantering, Tyréns AB, 2020-12-16 
Skyfallsutredning, Tyréns AB, 2020-11-13 
Trafik PM, Tyréns AB, 2020-12-02 
PM – Underlag trafikflöden, Tyréns AB, 2020-10-05 
Riskhänsyn i detaljplan Norrboda handelsplats, Tyréns AB, 2020-10-21 
PM – Räddningstjänstens insats, Tyréns AB, 2020-10-21 
Trafikbullerutredning Norrboda, Tyréns AB, 2020-12-08 
Beskrivning av geo och berg, Bjerking AB, 2018-03-23 
PM – Utredning Sulfidberg, Tyréns AB, 2020-09-15 
Behovsbedömning, 2018-03-25 
 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med planförslaget är skapa en plan med varierad bebyggelse i form av cirka 470 bostäder som 
uppförs som flerbostadshus, radhus och trygghetsboende. Service möjliggörs i form av mindre 
centrumverksamheter, förskola och en grundskola för cirka 500 elever med gymnastiksal för skolans 
ändamål. I den gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från området och även i denna 
plan skapas förutsättningar för att säkerställa en avlastning på Pettersbergsvägen. För att koppla 
området till Gröna dalen hålls en yta öppen för att möjliggöra för byggnation av en gång- och cykelbro 
över Granhammarsvägen så att gång- och cykeltrafik enkelt och trafiksäkert kan ta sig från 
planområdet till Idrottsplatsen i Gröna dalen och i förlängningen Kungsängen där pendeltågen går och 
ytterligare service finns att tillgå. Den del av planområdet som har lagts ut som Natur enligt plankartan 
bevaras för att säkerställa att vissa naturvärden i området bibehålles. Syftet med detaljplanen är även 
att den lastgata som ligger norr om handelsplatsen och idag är planlagd som kvartersmark istället 
omvandlas till allmän plats (gata). 
 

Bakgrund 
11 februari 2015 antogs detaljplan för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde, §7. 
Detaljplanens huvudsakliga syfte var att skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av Brunna 
verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder väster om E18. Handeln 
var förlagd till fem större handelsbyggnader placerade runt ett stort parkeringstorg. En 
handelsutredning för Upplands-Bro kommun samt utvecklingsprogrammet för Brunna 
verksamhetsområde låg till grund för planeringen av verksamhetsområdet och handelsplatsen. 
Efter antagandet av detaljplanen har det dock visat sig att efterfrågan på lokaler för externa 
handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder fortsätter att öka. Kommunstyrelsen 
beslutade därför, på exploatörens begäran, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en 
ändring av gällande detaljplan för att minska mängden handel och öka inslaget av bostäder och 
kommunal service. Beslut om nytt planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. Detaljplanen har ändrats 
en gång tidigare med syfte att möjliggöra för en byggnad som inte kunde beviljas bygglov för enligt 
detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade om ändringen av detaljplanen den 8 juni 2016 §90. 
 
Fram tills detaljplanens granskningsskede har planen bedrivits som en ändring av gällande detaljplan, 
handlagd med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Planförfarandet har efter samrådet ändrats till 
utökat förfarande enligt PBL 2010:900. En ny detaljplan tas fram i stället för att gällande detaljplan 
ändras. Detta då planförslaget bedöms frångå översiktsplanens inriktning för området.   
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Planprocessen 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2017. Planförslaget är därmed upprättat enligt Plan- och bygglagen PBL 
(2010:900) enligt dess lydelse efter den 1 januari 2015. Handläggningen har fram till och med samråd 
av detaljplanen skett med standardförfarande. Efter detaljplanens samråd har planförfarandet övergått 
till så kallat utökat förfarande.  
 

 
 
Aktuellt planarbete drivs under den gällande detaljplanens pågående genomförandetid. Detta kan 
motiveras genom PBL (2010:900) 4 kap 39 § som medger att en plan kan ersättas före 
genomförandetidens utgång på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat 
förutses vid planläggningen (se rubrik Bakgrund ovan). 
 

Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)   augusti 2019 
Samrådstid     september-oktober 2019 
Granskning     kvartal fyra 2021  
Antagande (KF)    kvartal ett - två 2022 
 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav den 5 oktober 2016 samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till 
ny detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde genom standardförfarande. 
 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens tredje kapitel avseende lämplig användning av 
mark och vatten, samt femte kapitlet avseende miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt 
miljöbalkens fjärde kapitel berörs inte. Se avsnittet Konsekvenser av planens genomförande. 
 

Behovsbedömning 
Behovsbedömningen har genomförts med en genomgång av den checklista som Upplands-Bro 
kommun använder sig av. Bedömningen baseras på underlag från VISS (miljökvalitetsnormer för 
ytvatten), artdataportalen, SLB, Upplands-Bro kommuns översiktsplan och 
miljökonsekvensbeskrivningen för den nu gällande detaljplanen.  
 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Bebyggelsen 
mot Granhammarsvägen kommer utsättas för höga bullernivåer. Riktvärdena klaras i och med att 
hälften av boningsrummen kan vändas mot en sida med max 55 dBA ekvivalenta bullernivåer. 
Boverkets byggregler gällande bullernivåer inomhus bedöms kunna uppfyllas genom fasad- och 
fönsteråtgärder. Vidare medför planen påverkan på ytvatten i och med ökade mängder dagvatten till 
vattenförekomsten Mälaren-Görväln. 
 
Risk på grund av olyckor på Granhammarsvägen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan 
eftersom bebyggelsen vänder sig bort från Granhammarsvägen och därmed inbjuder inte ytan mellan 
bebyggelsen och vägen till stadigvarande vistelse. En riskutredning har också tagits fram för 
detaljplanen. Med samma resonemang bedöms inte heller luftföroreningar utgöra risk för betydande 
miljöpåverkan eftersom bebyggelsen är vänd bort från Granhammarsvägen.  
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Mängden dagvatten kommer öka jämfört med nuläget och i och med det även mängden föroreningar. 
Statusklassningen för recipienten Mälaren-Görväln är god vad gäller ekologisk status och uppnår ej 
god för kemisk status. Kvalitetskravet är god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. 
Avseende föroreningar ökar belastningen på Mälaren vilket är oundvikligt då naturmark exploateras. 
Då Tibbledammen avskiljer föroreningar och dess förmåga bibehålls genom flödesdämpande åtgärder 
i planområdet mildras effekten. Detta påverkar dels Östra Mälaren som vattentäkt och möjligheten att 
bibehåll/uppnå satta miljömål för recipienten. Exploateringen är dock inte av den 
omfattningen/karaktären att den kan förändra statusklassningen eller utgör ett direkt hot mot Östra 
Mälaren som vattentäkt.  
 
För detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram vilken innehåller liknande åtgärder som för den 
nu gällande detaljplanen. I den bedöms föroreningsmängderna kunna minskas i en sådan omfattning 
att endast små negativa konsekvenser bedöms uppstå, se utredning Norrboda - Dagvattenhantering, 
Tyréns AB, 2020-12-16. 
 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget nordväst om Kungsängens tätort vid trafikplats Brunna. Granhammarsvägen 
går längs planområdets östra sida och Pettersbergsvägen längs den västra. Planområdets totala areal är 
cirka 9,4 hektar. Väg E18 ligger i anslutning till planområdet och är en väg av riksintresse.  
 

 
Flygfoto med ungefärligt planområde markerat. 

 

Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter: 
Planområdet ligger inom Kungsängens-Tibble 1:331, ägs huvudsakligen av Norrboda Handelsområde 
i Upplands Bro AB. Mindre andel gatu- och naturmark samt en remsa framtida kvartersmark ut mot 
Granhammarsvägen i planområdets södra del tillhör Kungsängens-Tibble 1:3 som ägs av Upplands-
Bro kommun. 
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, betecknas området som 
primärt bebyggelseläge. 
 

Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antogs i november 2011 och 
aktualitetsförklarades år 2018. I översiktsplanen föreslås planområdet nyttjas för verksamhetsändamål 
och/eller handel vilket innebär att planförslaget frångår översiktsplanens intention. Området uppges 
regleras delvis av områdesbestämmelser för verksamheter och utformning av området bör ske med 
hänsyn till områdets exponerade läge. Vidare står det i översiktsplanen att i samband med 
planläggning av området behöver vattenfrågor studeras ytterligare. Möjliga bil-/buss-, gång- och 
cykelvägskopplingar norrut till Brunna industriområde, Lejondals naturreservat och Hällkanas 
friluftsområde ska undersökas. 
 

Detaljplaner  
Gällande detaljplan i planområdet 
Planområdet omfattas i sin helhet av detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301 
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) som vann laga kraft 2015. Den har fortfarande 
genomförandetid kvar, då den sattes till 10 år från den dag planen vann laga kraft, vilket var 2015-03-
12. Detaljplanen medger utbyggnad av Brunna verksamhetsområde öster om E18, samt en ny 
handelsplats och nya bostäder väster om E18. Vidare möjliggör detaljplanen en ny vägförbindelse 
under E18 som ska koppla samman Brunna verksamhetsområde med bostadsområdet och 
handelsplatsen i Norrboda. Detaljplanen anger att Mätarvägen förlängs till Granhammarsvägen för att 
skapa en bra förbindelse för tunga transporter både inom planområdet och för angränsande nya 
verksamhetsområden norr om E18. Planen syftar också till att knyta samman gång- och cykelvägnätet 
norr och söder om E18 samt att säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering inom planområdet. 
 

Förutsättningar 

Natur 
Mark och vegetation 
Planområdet består av kuperad, skogsklädd naturmark. I låg- och skugglägen finns fuktiga miljöer 
med större gran- och lövträdsinslag. Enstaka mycket små områden finns där vattennivån ligger nära 
markytan. Området har inte några stora värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora 
delar är påverkat av trafikbuller samt influerat av den intilliggande handelsplatsen.  
 
Inom aktuellt område förekommer det berg i dagen, ytligt berg och svackor fyllda med lera och 
humusjordar. På vissa ställen kan det förekomma torv och gyttja. Enligt SGU:s jordartskarta 
förekommer det tunt eller osammanhängande ytlager av morän och sandig morän i området.  
Grundvattnet förväntas följa områdets topografi.  
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Fotografi över del av planområdet som visar platsens terräng- och markförhållanden (Tyréns 2018). 
 
Enligt terrängmodell är svackorna framförallt NNO–SSV-ligt respektive NV–SO-ligt orienterade.  
Det exponerade berget består i huvudsak av en ljusgrå till grå bergart, som okulärt bedöms ha en 
granitisk sammansättning. Graniten har en kornstorlek som varierar mellan fint medelkornig till 
medelkornig och bedöms som massiv och homogen. Graniten har en naturlig sprickighet och 
bergmassans huvudstruktur är medel- till storblockig. Till viss del uppvisar graniten en förskiffring. 
Enligt SGU:s berggrundskarta förekommer det inte några större deformationszoner inom 
projektområdet. Strax öster om projektområdet finns det, enligt berggrundskartan, en nordsydlig 
ospecificerade deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon, krosszon). 
 

Landskaps- och stadsbild 
Planområdet ligger nära E18 och är till stor del skogsklätt med inslag av berg i dagen och mindre 
fuktiga partier - sänkor (se fotografi ovan). En del av området betecknas som naturmark i gällande 
detaljplan. Som en konsekvens av gällande detaljplan har exploatering påbörjats i direkt anslutning till 
aktuellt planområde och en del markförberedning har gjorts inom det nu gällande planområdet. Den 
påbörjade exploateringen har skett nordost om planområdet där handelsplats Brunna Park har 
etablerats. Där ligger Coop, Byggmax och Biltema samt en stor gemensam parkering i mitten. Den 
västra delen av planområdet gränsar till påbörjad exploatering enligt gällande detaljplan och 
inflyttning i dessa bostäder är påbörjad. 
 
I söder sluttar planområdet kraftigt mot Granhammarsvägen och mot den öppna ”Gröna dalen”, som 
ligger i sydost på andra sidan Granhammarsvägen. ”Gröna dalen” kallas det landskapsstråk som 
kopplar ihop stora delar av Kungsängen med Mälaren i söder. Det är ett välanvänt rekreationsområde 
och här ligger även flera idrottsanläggningar. I den del som ligger närmast planområdet ligger 
exempelvis en idrottsplats med flera fotbollsplaner. Granhammarsvägens norra del upplevs som 
överdimensionerad med breda, dubbla körbanor, medan den södra delen har byggts om med smalare 
körbanor, dock fortfarande med ett brett, väl tilltaget vägområde. Området avgränsas i väster av 
Pettersbergsvägen, och på andra sidan denna ligger Norrboda, ett nybyggt område med främst 
villabebyggelse samt några flerbostadshus. Norr om planområdet utbreder sig ett större skogsparti och 
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rekreationsområde som leder fram till Örnässjön och Lillsjön. Skogspartiet avgränsas i öster av E18 
som med sina på- och avfartsramper är en kraftig barriär i landskapet.  

 
Karta som visar planområdet och dess närområde med fokus på natur, vatten och landskap. Utdrag ur Illustrationsbilaga 
Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter. 
 
Ett för området viktigt landmärke är vattentornet som syns från E18 i västlig riktning och från olika 
punkter inom kommunen.  
 
Väster om planområdet ligger bostadsområdet Norrboda, som planerades under 1980-talet. Området 
planlades ursprungligen i detaljplan nr 8804 och avsågs främst bebyggas med flerbostadshus. Stora 
delar av detaljplanen byggdes dock aldrig ut och har ersatts av en ny detaljplan för Tibbleskogen, nr 
0901, som främst innehåller småhusbebyggelse. I området finns även en förskola. 
 

 

 

Planområdet sett från Granhammarsvägen (Tyréns 2018). 
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Rekreation och friluftsliv 
Området har inte några större värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora delar är 
påverkat av trafikbuller. Viss rekreation eller lek kan förekomma i skogsområdet mellan 
handelsområdet och det nybyggda bostäderna väster om planområdet. 
 
Fornlämningar 
Under framtagandet av gällande detaljplan genomfördes en arkeologisk utredning 
(Riksantikvarieämbetet, 2014) inom planområde. Inga nya okända fornlämningar konstaterades. Sedan 
tidigare fanns en bebyggelselämning, Kungsängen 100:1, registrerad i riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister. Lämningen finns inom gällande planområdets sydvästra hörn. Lämningen 
omfattas inte av planområdet för detta planförslag.  
 
Förorenad mark 
Under 2014 påträffades en oljetank i området, denna har fraktats bort och markprovtagningar visade 
att marken under oljetanken inte var förorenad (PM Provtagning av mark kring oljetank inom 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:331, Tyréns AB, 2014-02-07). 
 

Bebyggelse 
Övergripande disposition 
Inom planområdet och dess närhet planerades under 1960-talet en storskalig utbyggnad. Vattentornet i 
nordväst byggdes under denna tidsperiod och i förlängningen av nuvarande Pettersbergsvägen anlades 
den första etappen av Drottningvägen, en huvudled som skulle förlängas långt västerut i riktning mot 
Bro, med stora nya utbyggnadsområden. Pettersbergsvägen var tänkt att bli en gata med stor dignitet i 
likhet med Granhammarsvägen som byggdes under samma tidsperiod. Utbyggnaden kom dock aldrig 
till stånd och första etappen av Drottningvägen slutar i ett obebyggt skogsparti norr om vattentornet. 
På 1980-talet planerades istället bostadsområdet Norrboda, se nedan. Direkt sydöst om planområdet, 
nedanför Granhammarsvägens vägbank, finns Kungsängens nybyggda idrottsplats som drivs av 
kommunen och har ett stort antal besökare från såväl kommunen som omgivande kommuner. 
Detaljplanen för idrottsplatsen, nr 0611, reglerar zonen närmast planområdet som parkering samt 
allmän plats. 
 
Det aktuella området består för närvarande av ett handelsområde som byggts enligt den gällande 
detaljplanen. Handelsområdet består i dagsläget av COOP, Byggmax och Biltema samt 
kundparkeringar. Provisoriska angöringsvägar till handelsområdet är helt eller delvis utbyggda. 
Genomförandet av gällande detaljplan är påbörjat även för området norr om E18, vilket byggs ut som 
verksamhetsområde som planerat. Även bostadskvarteren i sydväst byggs enligt gällande detaljplan. 
Drivmedelsstationen har ännu inte anlagts. Området för aktuell ändring av detaljplan är idag, frånsett 
infartsväg till handeln, helt obebyggt. 
 
Området nås via Pettersbergsvägen samt genom en vägport under E18. Granhammarsvägen ligger 
betydligt lägre än planområdet vid handelsplatsen. Mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen finns en 
nyligen utbyggd vägport för bil-, gång- och cykeltrafik. Väster om området står vattentornet som utgör 
ett landmärke. 
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Karta som visar planområdet och dess koppling till närliggande bebyggelsestruktur. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda 
Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter. 
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Bostäder 
Inom befintlig detaljplan har bostäder byggts utmed Pettersbergsvägen. I dessa byggnader finns det 
även mindre verksamheter etablerade så som ett gym. Väster om Pettersbergsvägen ligger 
bostadsområdet Norrboda som planerades på 1980-talet. Området planerades i en tidstypisk 
postmodern stil med ett slingrande gatunät och flerbostadshus i nära kontakt med naturen. Idag sker en 
pågående utbyggnad av både småhus och flerbostadshus i området och det finns en förskola samt en 
livsmedelsbutik.  
 
Verksamheter 
Det finns inga verksamheter inom planområdet idag.  
 

Lekplats 
I planområdet saknas idag lekplatser och den närmaste ligger i anslutning till Kungsängens idrottsplats 
vilket innebär att barn i området behöver korsa Granhammarsvägen för att få access till lekplatsen 
Drömparken.  
 
Drivmedelsstation 
I korsningen Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen finns det enligt den gällande detaljplanen en 
byggrätt för drivmedelsstation. Drivmedelsstationen är dock inte uppförd i dagsläget. 
Påfyllningsanordning för drivmedel, pumpar och biogaslager bör förläggas till tomtens södra del 
närmast Granhammarsvägen enligt plankartan. Laddstation för elfordon finns på Lidls parkering.  
 
Handel 
Vid korsningen mellan Pettersbergsvägen och Norrbodavägen, direkt väster om planområdet, finns en 
Lidl-butik. Direkt norr om planområdet finns COOP, Biltema, Byggmax, ett apotek och en restaurang 
och dessa utgör tillsammans handelsområdet som kallas för Brunna Park. Byggnaderna inom 
handelsplatsen är placerade kring ett stort parkeringstorg. I Kungsängens centrum, cirka 2,5 km från 
planområdet finns apotek, två livsmedelsbutiker, systembolag och ett litet utbud av mindre butiker och 
kommersiell service. 

 
Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter. 
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Skola och förskola 
I Norrboda, i nära anslutning till planområdet västerut, finns förskola. I Tibble, cirka 1,5 km från 
planområdet, finns skola och gymnasieskola.  
 

Trafik och kommunikationer 
Biltrafik  

Planområdet har god tillgänglighet för motorfordon. Området ligger perifert i Stockholmsregionen 
men med motorvägsförbindelse till norra delen av centrala Stockholm samt Enköping och Västerås. 
E18, motorvägen mellan Stockholm och Enköping/Västerås, tillhör det överordnade statliga vägnätet 
och är med ca 35 000 f/d den dominerande trafikådern genom området. Högsta tillåtna hastighet längs 
E18 är 110 km/tim. 

Planområdet nås via Pettersbergsvägen eller Femstenavägen. Pettersbergsvägen ansluter via 
Granhammarsvägen och trafikplats Brunna med av- och påfartsramper till E18 både norr- och söderut. 
Granhammarsvägen ligger betydligt lägre än planområdet vid handelsplatsen och är huvudgata mellan 
Kungsängen och Brunna. Granhammarsvägen trafikeras idag av ca 8 000 fordon per dygn och högsta 
tillåtna hastighet är 60 km/tim. 

 

  
Flygbild över området, år 2018. Ungefärlig position av planområdet är markerat i orange, markerat i blått är det redan 
utbyggda handelsområdet (Upplands-Bro, 2019). 

 

Godstrafik förekommer i dagsläget framförallt på E18 och Granhammarsvägen. E18 är primär 
transportled medan Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods. 

Det saknas uppdaterade trafikmätningar för Pettersbergsvägen. Vid den tidigare trafikutredningen 
(2014) bedömdes trafikmängden till ca. 500 fordon per vardagsmedeldygn. Enligt trafikalstring är 
nuläge uppräknat till 2018 på Pettersbergsvägen 600 fordon per ÅDT (årsdygnstrafik). Högsta tillåtna 
hastighet längs Pettersbergsvägen är 30 km/tim. 

En temporär angöringsgata har anlagts till handelsområdet år 2018. Denna är en provisorisk 
enkelriktad tillfartsgata mellan Pettersbergsvägen och handelsplatsen. 

Från korsningen Pettersbergsvägen/ Norrbodavägen går den kommunala gatan Femstenavägen norrut 
genom planområdet. Gatan är enkelriktad för biltrafik i nordlig riktning med gång- och cykelbana på 
västra sidan. Femstenavägen är tänkt att omgestaltas i samband med detaljplanens genomförande. 
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Parkering 
I dagsläget finns en stor parkeringsplats direkt norr om planområdet med cirka 400 parkeringsplatser 
som förser butikerna vid handelsplatsen med kundparkeringar. Enligt tidigare trafikutredning (2014) 
skulle handelsplatsen anläggas med ett parkeringstal om 26 platser per 1000 BTA. Dagens 
handelsplats har ett parkeringstal på 19 platser per 1000 BTA. Detta innebär att det behövs en högre 
omsättning per plats för att tillgodose samma behov. 
 
Leveranser till och från handelsplatsen sker idag via en anlagd lastgata som leder ut på 
Pettersbergsvägen norr om handelsplatsen. Då tunneln som byggts ut under E18 nu är färdigställd 
förbjuds tung trafik på Pettersbergsvägen med infart från Pettersbergsrondellen. Tung trafik kommer i 
framtiden att kunna nyttja den nya vägen mellan handelsområdet och rondellen på 
Granhammarsvägen. 
 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Pettersbergsvägen har gång-och cykelbana på sin västra sida mellan Granhammarsvägen och 
Norrbodavägen. Längre norrut i höjd med vattentornet har en tillfällig gång- och cykelbana anlagts 
utmed en angöringsgata till handelsområdet. För närvarande finns ingen fullständigt utbyggd gång- 
och cykelväg utmed Granhammarsvägen men anslutande vägar finns både på södra och norra sidan. 
Däremellan har vägrenen på västra sidan av vägen avskilts från körbanan med lätta pollare för gång 
och cykel. Byggnation pågår för att koppla samman gång- och cykelvägnätet i området. 
 
Norr om planområdet finns en skogsstig som leder under E18 och som nu breddats och byggts om till 
gång- och cykelväg enligt gällande detaljplan. Denna väg ansluter till en befintlig gång- och cykelväg 
norr om E18 och används redan idag av gående och cyklister som ett alternativ till den mer trafikerade 
Granhammarsvägen. Andra gång- och cykelvägar i närheten är huvudsakligen förlagda till park- och 
naturområdena, bland annat i Gröna dalen. Cykelavståndet från planområdet till centrala Kungsängen 
och pendeltågsstationen är ca 2 kilometer. 
 

Kollektivtrafik 
Området förses med kollektivtrafik via buss på Granhammarsvägen. Busstrafiken går i kvartstrafik på 
Granhammarsvägen till Kungsängens station en stor del av dagen, där turerna är anpassade till 
pendeltåget till/från Stockholm. Hållplatser finns på Granhammarsvägen, dels vid Mätarvägens 
förlängning och dels 200 meter väster om Pettersbergsvägen. I figuren nedan visas ett utdrag från SL 
med dagens linjedragning. 
 
Närmaste spårbundna kollektivtrafik finns i Kungsängens centrum med pendeltågslinjen mot 
Stockholms central och Nynäshamn samt norrut mot Bålsta. 
 
En busslinje planerades redan under tidigare detaljplanearbete att gå på Pettersbergsvägen och ansluta 
Granhammarsvägen med den förlängda Mätarvägen på vägen genom vägportarna under E18. 
Busshållplats föreslogs då anläggas väster om handelsplatsen och öster om bostadsområdet Norrboda 
på Pettersbergsvägen, vilket även skulle försörja de nu planerade bostäderna, skolan och 
trygghetsboendet.  
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Linjekarta över kollektivtrafiken i närområdet (SL, 2019). 
 

Tillgänglighet 
Större delen av planområdet är idag inte tillgängligt för personer med funktionshinder eftersom det 
består av naturmark utan anlagda stigar eller gångvägar samt att det är kuperad terräng. Det finns en 
gång- och cykelväg längre österut, i rekreationsområdet Gröna dalen, som har god tillgänglighet men 
som ligger relativt långt från bebyggelsen. 
  

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Planområdet (cirka 6 ha) ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, sekundär zon. Avrinningen 
belastar ett allmänt ledningsnät i Gröna dalen. Recipient för dagvattenutsläpp är vattenområdet 
Mälaren-Görväln. Ekologisk status enligt VISS bedöms som måttlig. Kemisk status uppnår ej god 
status främst pga förorenade sediment utanför Lövsta soptipp i Stockholm. 
 
Marken i området utgörs mestadels av berg med tunt lager morän. Inslag av morän finns, främst i 
mellersta och norra delen. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen 
begränsade i delar av planområdet. Vid skolan i planområdets norra del samt vid bostadshusen i den 
södra delen finns bäst förutsättningar för infiltration.  
 
Planområdet består i nuläget uteslutande av naturmark vars avrinning huvudsakligen sker direkt mot 
Gröna dalen där huvudledningar för dagvatten är förlagda. En lågpunkt finns längs med 
Granhammarsvägen och diket som gränsar mot planområdet. Enligt ledningskarta finns en kulvert 
under vägen på denna plats som avleder dagvatten mot ledningsnät i Gröna dalen.  
Utöver naturmarken i planområdet avvattnas befintligt handelsområde, stora hårdgjorda ytor i Brunna 
verksamhetsområde, Granhammarsvägen och E18 samt bostadsbebyggelse via ledningar och diken till 
ledningssystemet i Gröna dalen. Även stora ytor med naturmark öster om Gröna dalen ingår i 
tillrinningsområdet. Söder om anslutningspunkterna för planområdet ansluts även stora delar av 
bebyggelsen i Kungsängen. 
 
Ledningssystemet i Gröna dalen har i nuläget begränsad kapacitet i förhållande till avrinningsområdet 
där planområdet utgör en mindre del. Översvämningar har förekommit i ett område söder om 
korsningen E18/Granhammarsvägen. Det behövs åtgärder i detta område för att kunna hantera både 
dagens och framtida dagvattenflöden. Hydrauliska utredningar har genomförts av kommunen, dessa 
pekar på risk för överbelastning i nuläget vid 5-årsregn.  
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Hela avrinningssystemet mynnar i en damm (Tibbledammen) avsedd för rening av dagvatten. En 
sedimentprovtagning av kommunens dammar under 2019 visade att Tibbledammen innehöll en stor 
mängd sediment. En sedimenttömning genomfördes därför under 2020 vilket bedöms ge 
förutsättningar för en fortsatt god funktion under lång tid framöver. Tibbledammen kommer därför att 
kunna bidra med ytterligare rening av dagvatten från planområdet utöver den rening som föreslås inom 
planområdet. Därutöver planeras åtgärder för dagvattensystemet i Gröna dalen som ytterligare kan öka 
dammens reningsförmåga. 
 
Utloppet från dammen mynnar i Tibbleviken som utgör en del av Görväln, en större vik i Mälaren. I 
den södra delen av Görväln ligger Görvälns vattenverk som förser kommunerna norr om Stockholm 
med dricksvatten. Vattenområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde. Vattenområdet (primär 
zon) och ett angränsande landområde (sekundär zon) ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde. 
Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen vilket skärper kraven på framtida dagvattenhantering 
samt även under byggskedet. 
 

 
Utsläppspunkt i recipienten. Planområdet är ungefärligt markerat med svart streckad linje. 
 

Vatten och avlopp 
I anslutning till planområdet finns VA-ledningar i Pettersbergsvägen. Huvudvattenledningen till 
Kungsängens vattentorn skär diagonalt genom planområdet. 
 

Värme 
Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen och fortsätter längs den befintliga gångstigen genom vägportarna 
under E18 och vidare i gång- och cykelvägen som ansluter till Brunna verksamhetsområde. 
 

El, tele, bredband 
Bebyggelsen som har tillkommit i och med den nu gällande detaljplanen är försörjd genom ett 
etablerat nät för tele, el och bredband. 
 

Störningar och risker 
Buller  
Planområdet är idag bullerstört från framförallt E18 och Granhammarsvägen. 
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Risk 
Idag är risknivån i planområdet mycket låg och väldigt få människor rör sig här. Det finns inga 
riskkällor inom planområdet utan riskkällan utgörs av transporter med farligt gods på framförallt E18. 
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Planförslag 

Bebyggelse 
Övergripande disposition 
Planförslaget innehåller en varierad bebyggelse för bostäder, trygghetsboende, skola och förskola. 
Planområdet planeras för ca 470 lägenheter varav ca 100 radhus, 270 lägenheter i flerbostadshus och 
ca 80-100 lägenheter i ett trygghetsboende. Ett grönstråk är bevarat i väster som en tillgång för både 
boende och skolbarn. För ett möjliggöra en framtida koppling mellan planområdet och Gröna Dalen, 
förslagsvis med en gång- och cykelbro, har grönstråket förlängts fram till Granhammarsvägen. 
 
Centralt i planområdet finns radhus samlade i grupper utmed Femstenavägen. Radhusen tänkt 
uppföras som bostadsrätter. Som en krans runt radhusens östra och södra sida föreslås flerbostadshus. 
Mellan radhusen och handelsområdet i norr föreslås ett mindre torg kantat av service och butiker i 
bottenvåningen av flerbostadshus. Torget kan få funktionen av en lokal mötesplats som kompletterar 
den befintliga mer storskaliga handeln. Användningsbestämmelsen C (centrum) rymmer all den 
verksamhet som kan tänkas behövas i ett lokalt centrum. Plankartan reglerar att en lokalarea om minst 
400 kvadratmeter ska finnas i bottenvåningar (B2). Vid torget finns även ett mindre parkområde där 
lekplats är planerad. Torget och parkytan planläggs som allmän platsmark. Uteserveringar kan 
hanteras genom tillstånd.  
 
En ny gata anläggs söder om Coop och sträcker sig förbi det nya torget för att sedan korsa 
Femstenavägen och ansluta till Pettersbergsvägen norr om Norrbodavägen. På en höjd utmed den nya 
gatans norrsida är trygghetsboendet placerat. Väster om trygghetsboendet möjliggörs en skola med 
tillhörande gymnastiksal. Mitt emot skolverksamheten planeras en förskola med förskolegård i direkt 
anslutning till befintlig naturmark. 
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Bebyggelsen har anpassats till den kuperade terrängen i så hög utsträckning som möjligt, samtidigt
som tillgänglighetskrav ska kunna uppnås. Det innebär att en del radhus och flerbostadshus kommer
att utföras som souterränghus och att byggnader kommer att trappa i höjd med en varierad taksiluett
som följd. Mellan radhusen och flerbostadshusen föreslås ytterligare en lekplats där barn från
närområdet kan mötas.

Radhusen
Radhusen tänks uppföras som bostadsrätter. De placeras i terrängen för att kunna spara så mycket
naturmark som möjligt. Husen trappas i höjd medupp till tre våningar (inklusive souterrängvåning)
och kommer sannolikt att utföras i trä. Uteplatserna på radhusens baksidor utförs som uppbyggda
altaner över naturmarken. Entrégårdarna vänds mot en smal radhusgata som är gestaltad för gång- och
cykeltrafik men med möjlighet för räddningsfordon och sopbilar att ta sig fram. Området föreslås
också ha gemensamma sophus.

Exemp el p å hur radhusen kan ut föras i lut ande t erräng. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU
ark itek ter.

Referensbilder för radhusen i området . Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU ark itek ter.

Flerbostadshusen
Flerbostadshusen byggs mellan fyra och sju våningar beroende på markens lutning. De varierar i höjd
och kulör för varje trappuppgång. Bebyggelsen mot Granhammarsvägen är sammanbyggd med smala
öppningar i fasad och fungerar därför som ljuddämpare för bakomliggande bostadsgårdar och radhus.
Flerbostadshusens huvudentréer vetter mot en entrégata i öst som kantas av parkeringsplatser, träd och
carports. P å andra sidan byggnaderna, västerut mot radhusen, finns även entréer till halvprivata gröna
gårdsmiljöer och privata uteplatser.
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Vy från Granhammarsvägen mot nordväst. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter. 
 
Tre av flerbostadshusen tar även upp höjdskillnaden mellan Coop och bostadsgården närmast söder 
om handelsområdet. Det ger möjlighet till ett parkeringsdäck i flera våningar, dolt bakom byggnaderna 
och där det övre planet utgör entrégata och förgård till bostäderna (se bild nedan). Garaget kommer att 
bli en gemensamhetsanläggning som nyttjas av alla flerbostadshus inom planområdet. 
 

 
Principsektion genom parkeringsdäck. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter. 
 
Tre flerbostadshus kantar torgets östra och norra sida. Då torget är upphöjt från omgivande gatunivåer 
nordöst om byggnaderna får dessa en souterrängvåning som nås från kvarterets utsida. I 
souterrängvåningen ryms soprum, huvudentréer, cykelrum, etc. En av byggnaderna föreslås utföras i 
tio våningar för att markera områdets centrala punkt.  
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Illustrationsbild öv er torget och flerbostadshusen intill handelsområdet. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna
2021-02-15, BAU ark itek ter.

Eftersom detaljplanen inte specifikt reglerar byggnadsplacering eller lägenhetsfördelning har ingen
dagsljusstudie utförts. Detta ska göras inför bygglov.

Uteplatser och gårdar
Både radhusen och flerbostadshusen får privata uteplatser intill fasad. Uteplatserna angränsar i sin tur
till halvprivata grönskande gårdar som är bilfria. Gångstigar mellan de olika gårdarna och vägarna
föreslås för att ge goda kopplingar mellan de olika delarna av planområdet. Det ska vara lätt att gå
mellan bostaden och skolan, torget eller omgivningen.

Referens bilder uteplats er och gårdar.
Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU ark itek ter.
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En lekplats föreslås mellan radhusen och flerbostadshusen och kan bli en naturlig mötesplats för de
boende i området. Vid torget sparas en del av befintligt berg och natur och kompletteras med
planteringar och möblering där de boende kan sitta eller leka. Torgytan ansluter till bergets form så att
gränsen mellan torg och park upplevs naturlig.

Referens bilder för utformning av torg och befintligt berg möter torget med exempelvis markbeläggning runt
s parat berg. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU ark itek ter.

Trygghetsboende
Mitt i området, med utsikt över torget, radhusen, förskolan och handelsplatsen, föreslås ett
trygghetsboende. Boendet får nära till service och dess entré kan ske både från gårdsnivån och
Femstenavägen intill torget. Två byggnader placerasi vinkel runt en trädgård i söder och har ytor för
personal och samvaro i bottenvåningen. Användningsbestämmelsen B medger olika typer av bostäder,
bland annat trygghetsboende.

Sk ola
Områdets grundskola för åk F-9 ligger utmed P ettersbergsvägen i väster. Skolan planeras för cirka 500
elever. Skolgårdens friyta beräknas bli cirka 7797 kvm vilket innebär en friyta på cirka 14-15 kvm per
elev. En skyddad skolgård bildas där dagens bergshöjder delvis bevaras och integreras i den nya
gården. Med hjälp av terrasseringar, trappor och sittgradänger skapas en lekfull skolgård med
klätterlek och platser för umgänge. Skolans huvudentré placerasmot ett entrétorg i norr. Entrétorget
blir en samlande mötesplats som knyter samman skolgården med områden för sport, bollek och
parkeringsmöjligheter i nordost. Skolans inlastning sker från den nya gatan i söder. Själva
skolbyggnaden ges varierande golvhöjder med fallande höjd mot norr och byggnadskroppen följer
därmed den naturliga terrängen. Detaljplanen medger byggnader om två våningar och ett
souterrängplan.

Skolans idrottshall placeras i sydost med entré mot den nya gatan. Hallens höga väggar ger
möjligheter till souterränglösningar där hallen på ett hänsynsfullt sätt kan anpassas till befintliga
höjdskillnader i terrängen.
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Skolan, dess idrottshall och förskolan nås alla från en samlande entréplats vid den nya gatan, där 
vägen smalas av till ett körfält och gång- och cykelvägarna är breda. Detta skapar en trafiksäker 
skolväg och gör att idrottshallen kan samnyttjas mellan de båda skolverksamheterna.  
 

Förskola 
Områdets förskola ligger söder om den nya gatan där parkering och angöring anordnas mot vägen. 
Söder om förskolebyggnaden skapas en skyddad gård. Närmast huset iordningställs småbarnslek, 
sittplatser och ytor för skapande. En liten bana för motorikträning kan anläggas vid västra gaveln. 
Längst mot söder sparas den befintliga skogen med anslutande gång- och cykelslinga. Mindre inslag 
av lek anläggs utmed slingan. 
 
Förskolan föreslås byggas i två våningar och planeras för cirka 120 barn. Gården har en friyta på cirka 
30 kvm per barn och en total friyta på cirka 3750 kvm. 
 

 
Möjlig utformning av skola och förskola med tillhörande skolgårdar samt gymnastiksal. 
 

 
Sektionen visar skolgårdens höjdförhållande i relation till den befin tliga handelsplatsen. Utdrag ur 
Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter. 
 

Gestaltning 
Centralt för gestaltningen av planområdet är att bebyggelsen ska anpassas till landskapet samt att 
höjdvariation har eftersträvats för bebyggelsen. De högre flerbostadshusen har placerats på lägre 
liggande mark eller norr om radhusen för att inte dominera eller skugga radhusen. Den nya 
bebyggelsen ska inte bli högre än befintlig bebyggelse vid Hjärtstensvägen. Solstudier har tagits fram 
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som visar solförhållanden för utemiljöerna. Särskild vikt har lagts vid att placera byggnader på ett sätt 
som ger mycket goda solförhållanden för skolgård, förskolegård och torg. 
 

 

 
 
Bilder som visar solljusförhållandena olika tider under året. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, 
BAU arkitekter. 
 
Planbestämmelser för utformning reglerar att flerbostadshusens fasader sinsemellan ska vara varierade 
i kulör för varje trapphusvolym och med tydligt markerade och uppglasade entréer. Trapphusen i 
byggnaderna mot Granhammarsvägen ska placeras synliga i fasad, tydligt urskiljbara genom till 
exempel uppglasning, avvikande kulör eller livförskjutning. Fasaderna ska även ha varierad takfot, till 
exempel med hörntorn och takkupor. Detaljplanen reglerar därför högsta nockhöjd och minsta 
takvinkel med möjlighet till takkupor över denna höjd till högst en tredjedel av fasaden mot 
Granhammarsvägen. Högsta tillåtna nockhöjd varierar även utmed Granhammarsvägen för att medge 
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olika antal våningar. Mot gården illustreras även delvis indragna fasader på översta våningsplanet för 
att sänka intrycket av höjderna samt för att ge variation och möjlighet till långa terrasser. 
 

 
Exempel på gestaltning av flerbostadshus med uppdelade huskroppar, entréer och varierade höjder. Utdrag ur 
Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter. 
 

 
 
Illustration som visar fasad på flerbostadshus med beskrivning av viktiga gestalningsprinciper. Utdrag ur Illustrationsbilaga 
Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter. 
 
God orientering och trygghet för samtliga trafikslag är av stor vikt. Omsorg för detaljer bör läggas där 
människor stannar upp och vistas, som gångstråk och mötesplatser. Dessa platser bör formges så att 
besökare och boende uppmuntras att stanna till samt röra sig till fots inom området. 
  
Entréer till området bör ges en tydlig och attraktiv utformning, som underlättar orienterbarheten och 
ger en lugn trafikmiljö. Medel att nå detta kan vara trädrader längs gatorna, passager för gående och 
cyklister som märks ut med avvikande beläggning och god belysning, vilket ger ett sammanhållet och 
tydligt gaturum. 
 
I illustrationsbilagan (BAU, 210215) redovisas fler bilder och beskrivningar av planförslaget. 
 

Natur 
Mark och vegetation 
Planförslaget innebär att naturmark i området bebyggs. Befintlig detaljplan medger att handelsområdet 
utökas ytterligare. Detta planförslag får ses som en bättre möjlighet att bevara den natur som går och 
även utveckla vissa naturdelar så att de blir mer tillgängliga. Delar av befintlig naturmark kommer att 
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få funktion som skolgård. Utifrån bedömningen att planområdet generellt inte hyser höga naturvärden
är bedömningen att planförslaget sammantaget bedöms innebära små negativa konsekvenser för
naturmiljö regionalt.

Den nya väg för nyttotrafik som föreslås från Granhammarsvägens rondell upp till handelsområdet
anläggs i kraftigt sluttande terräng som idag består av naturmark. Genomförandet av vägen kommer
att innebära släntning där naturmark tas i anspråk och istället planläggs som gata.

Slänt ut fall från den ny a last gat an. Vy mot nordväst .

För att minimera den negativa påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att i övrigt använda de
värden som finns som ett tillskott i planen. Gatustrukturer och byggnader bör anpassas så att så
mycket som möjligt av värdefull vegetation sparas.

Landskaps- och stadsbild
Naturmarken i planområdet kommer till största delen ersättas av bostäder, skolor och trygghetsboende
samt nya vägar för angöring till området. Det kommer att krävas omfattande schakter och utfyllnader
för att skapa tillgänglighet i det kuperade området. Flerbostadshusen kommer att vara synliga både
från E18 i norrgående riktning, och från Granhammarsvägen väster om E18.

Vy från E18 sy döst . Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU ark itek ter.
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Rekreation och friluftsliv 
Stora skogsområden tas i anspråk för ny bebyggelse, men områdena har idag begränsade 
rekreationsvärden på grund av buller och närhet till både handel och bostäder som redan har byggts ut 
i enlighet med befintlig detaljplan. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att 
det blir möjligt att röra sig genom området. 
 

Trafik och kommunikationer 
 

 
Illustration som visar planerad trafik inom planområdet. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-
02-15, BAU arkitekter. 
 

Biltrafik  
Mätarvägen och Pettersbergsvägen har knytits ihop via de befintliga tunnlarna under E18 (se figur på 
nästkommande sida). Tunnlarna har nu förstärkts för att klara busstrafik. Här anläggs även en gång- 
och cykelväg i enlighet med kommunens gång- och cykelplan. En ny busslinje är planerad att gå 
genom tunnlarna under E18 och sedan vidare längs Pettersbergsvägen förbi bostadsområdet Norrboda. 
Pettersbergsvägen ska fungera som en stadsgata utan tung trafik med undantag för den allmännyttiga 
framtida busslinjen. 
 
All godstrafik till och från handelsområdet leds in i området från den kommande rondellen på 
Granhammarsvägen vid påfarten till E18. Detta för att i möjligaste mån skilja godstrafiken från övrig 
trafik. Planområdet har två förbindelser med det övriga vägnätet, alla tillfarterna nås från 
Pettersbergsvägen samt från den nya vägförbindelsen mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen. 
Granhammarsvägen får en koppling in i området från den planerade rondellen vid påfarten till E18. 
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Länk mellan Mätarvägen och Pettersbergsvägen (svart pil) samt länk mellan Granhammarsvägen och lastgatan (lila pil) 
(Eniro Maps, 2019) 
 
E18 och Granhammarsvägen kommer även fortsättningsvis att utgöra huvudvägnät. Övriga gator 
planeras som lokalgator. Alla nya vägar i planområdet ska kunna trafikeras med personbil.  
 
Inom området anläggs sex gator. Tre av dessa (gata 1, 5 och 6 se bild xxx nedan) blir allmän platsmark 
(gata) och resterande gator planläggs som kvartersmark då de främst är till för trafik och angöring till 
bostäderna. Utmed gata 1 och 3 föreslås även att gång- och cykelbana anläggs. På övriga gator inom 
området sker cykling i blandtrafik. Alla gator inom området förslås hastighetsbegränsas till 30 
kilometer i timmen. 
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T.v. Gatutyper inom planområdet. T.h. referens bilder för gatumiljö med s eparerad gång- och cykelväg. Utdrag ur
Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU ark itek ter.

Kommunen planerar även för en ny gata i norra delen av planområdet. Den nya gatan ansluter från
cirkulationsplatsen på Granhammarsvägen, upp förbi COOP till lastgatan norr om handelsplatsen.
Gatans syfte är att försörja det tillkommande bostadsområdet Örnäs nordväst om P ettersbergsvägen
och handelsområdet. I planförslaget ska godstrafiken skiljas i möjligaste mån från övrig trafik till och
från handelsområdet. Varutransporterna till handelsplatsen hänvisas därför till denna gata då
P ettersbergsvägen ska utformas som en stadsgata.

Gata 1/Femstenavägen planläggs som gatumark (allmän plats) och kommer att verka som entré till
Norrboda Brunna. Gatan föreslås utformas med dubbelriktade körfält. Den föreslås få kombinerad
gång- och cykelbana på enasida och gångbana på den andra, samt zoner för angöring, växtbädd,
cykelparkering och möblering.

Gata 2 och 5 försörjer flerbostadshusen och är utformade som dubbelriktade återvändsgator, med
zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Längs med gatorna finns även en
gångbana. Cykling sker i blandtrafik. Gata 5 planläggs som gatumark (allmän plats) medan gata 2
inryms inom kvartersmark för bostäder.

Gata 3 och 4 utformas som lokala slingor som försörjer radhusområdet. Dessa gator utformas som
gångfartsområden. Det innebär att alla funktioner samlasoch att användningen ska sker på de
oskyddade trafikanternas villkor. Hastigheten för bilar ska motsvara gånghastigheten, fordon ska
lämna företräde och parkering får bara ske på anvisad plats. Gata 3 och 4 inryms inom kvartersmark
för bostäder.
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För personer med funktionsnedsättning, samt äldre och barn, har ofta små detaljer i trafikmiljön stor 
betydelse för möjligheterna att våga och kunna gå ut. För att ett gångfartsområde ska fungera som det 
önskas är det viktigt att planera ytan så att bilister inte kan köra fort eller ställa sig på ytor som inte är 
markerade som parkering. Detta kan exempelvis göras genom att bryta siktlinjer och utforma 
gaturummet med lokala avsmalningar.  
 
Gata 6 passerar skola, förskola och trygghetsboende och planläggs som gatumark (allmän plats). Den 
föreslås utformas med dubbelriktade körfält och förses med gångbana norr om körbana och en 
kombinerad gång- och cykelbana söder om körbanan, närmst skola och trygghetsboende. På södra 
sidan placeras även zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Vägarna i området 
kommer att nyttjas av bland annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av 
trafikmiljön. För att få mer hastigheterna i anslutning till skolan och förskolan kan en lokal avsmalning 
av gatan anläggas.  
 
Genom att både handel, bostäder och skola samsas i området utformas gator till att bli trafiksäkra, 
tydliga och med inslag av träd och annan växtlighet. Vägarna i området kommer att nyttjas av bland 
annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av trafikmiljön. 
 
Gatusektioner 
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Exempel på gatusektioner (samtliga sektioner finns att se i Trafikutredningen, Tyréns 201201). 

 

Trafikalstring 
Trafikutredningen visar att planförslaget enligt Trafikverkets alstringsverktyg kommer ge upphov till 
sammanlagt ca 6700 resor/dag (sammanslaget alla färdsätt). Siffran innebär ca 5-6 resor/person och 
dag vilket är en rimlig uppskattning för det totala antalet resor. Fördelningen av färdmedel uppskattas 
enligt nedanstående diagram: 
 

 
 
En sammanvägning av olika trafikalstringsmetoder visar att exploateringen med trygghetsboende, 
skola och boende ger upphov till ca 1800 fordonsrörelser/dygn vilket motsvarar cirka 180 
fordon/timme under högtrafik. Av dessa alstrar skol- och idrottsverksamheterna ca 1000 
fordonsrörelser/dygn.  
 
Trafikutredningen visar att det inte sker någon betydande förändring på Granhammarsvägen samt E18 
med tillkommande trafik. Detta då den befintliga handelsplatsen alstrar mer trafik än planförslaget. 
Planförslaget antas inte innebära några kapacitetsproblem på dessa vägar. Trafiksimuleringar och 
kapacitetsberäkningar har genomförts för att säkerställa trafikkapaciteten för exploateringen och 
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befintlig bebyggelse längs Pettersbergsvägen. Kapacitetsberäkningar med denna utformning har inte 
heller visat på några kapacitetsproblem i korsningarna. 
 

Parkering och angöring 
Enligt Upplands-Bros kommuns tekniska handbok från år 2019 bedöms parkeringsbehovet i 
kommunen utifrån olika zoner. Det är närheten till kollektivtrafik som är avgörande för hur parkering 
ska regleras. Utredningsområdet ligger i zon C, vilket är mer än 1200 meter från spårbunden 
kollektivtrafik. Kravet på mängden bilparkering inom bebyggelseförslaget har räknats fram genom 
lägenhetsfördelning och zon.  
 
Bebyggelseförslaget möjliggör för att anlägga 424 bilparkeringsplatser för boende, besökande samt 
skol- och förskoleverksamheten vilket uppfyller behoven. Parkeringsplatserna är utformade som ett 
tvåvånings parkeringsdäck samt flera mindre markparkeringar. Cykelparkering föreslås både inomhus 
och utomhus med möjlighet till fastlåsning av ramen. Det är viktigt att utforma cykelparkeringen så att 
den upplevs som trygg och säker för att öka cykelns konkurrenskraft. För att uppfylla kommunens 
krav behövs cykelparkeringsplatser per lägenhet, totalt cirka 880 cykelparkeringar tillskapas i 
förslaget. 
 
För att planområdet ska uppfylla krav på tillgänglighet och angöring föreslås att gator utformas med 
zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Framför respektive bostads-, skol- eller 
butiksentré reserveras platser för funktionshindrade i angöringsfickor.  
 
Handel och verksamheter 
För den intilliggande handelsplatsen finns i nuläget cirka 400 markparkeringsplatser.  
 
Från gata 6 ordnas angöring för inlastning till grundskolan samt angöring och parkering till förskolan. 
Parkering och angöring till grundskolan anordnas från Pettersbergsvägen norr om skolbyggnaden 
närmare huvudentrén. Vägarna i området kommer att nyttjas av bland annat skolbarn vilket ställer 
höga krav på en säker utformning av trafikmiljön. Cykelparkeringar ska anordnas på strategiska 
platser nära det anslutande cykelvägnätet och/eller nära entréerna. Lastplatser bör i största möjliga 
mån utformas så att backning inte sker, särskilt inom torgområden eller i närheten av skolan, då 
backning utgör en säkerhetsrisk.  
 
Bostäder 
Upplands-Bro kommun har inte någon politiskt antagen parkeringsnorm för bostäder och därmed görs 
bedömningen av parkeringsbehov i bygglovsskedet för varje enskilt projekt. I detaljplanen ska dock 
säkerställas att det går att ordna parkering i tillräcklig omfattning för den föreslagna bebyggelsen.  
 
Parkering anordnas huvudsakligen i parkeringsdäcket intill Coop. Parkeringsdäcket föreslås vara 
i tre plan plus ett övre som utgör entrégård för de bostadshus som är sammanbyggda med 
parkeringsdäcket. Utmed gata 2 i södra/ östra kanten av planområdet finns kompletterande 
markparkering och möjlighet till carports. På gårdarna kan cykelparkering i förråd eller under 
skärmtak anordnas. Antalet möjliga parkeringar anses kunna täcka behovet, beroende på antal 
lägenheter i slutliga förslaget.  
 
Gemensamma parkeringsytor för radhusen anordnas längs gata 3 nära infarterna från Femstenavägen. 
Parkering för rörelsehindrade kan anordnas på några platser utmed radhusgatan.  
 
Trygghetsboendet angörs både från Femstenavägen, där sopbilar och varutransporter kan ske, 
och från den nya gatan där parkering föreslås på en del av gården. Viss besöksparkering kan ske 
på kantstensparkering utmed Femstenavägen. 
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Gång- och cykeltrafik 
Gena, tydliga och självförklarande gång- och cykelstråk är en förutsättning om fler ska börja pendla 
med hållbara trafikslag. En grundskola och förskola ska anläggas inom området och därför är det 
viktigt att reflektera över utformningen av korsningspunkterna för oskyddade trafikanter för att 
säkerställa trafiksäkerheten. Ett sammanhållet system av gång- och cykelvägar föreslås för att knyta 
ihop området och koppla det till omgivningen, se illustrationsbilagan och gatusektionerna nedan.  
 
De två större gatorna inom området, Gata 1 och 3, som leder till skolan och handelsområdet förses 
med en gemensam gång- och cykelbana på en sida om gatan och en gångbana på andra sidan. Gata 1 
föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på västra sidan. Förutom på sträckan mellan 
Pettersbergsvägen/Gata 2 där gång- och cykelbana anläggs på östra sidan då det befintliga 
bostadsområdets kvartersmark sträcker sig hela vägen ut till körbanan. Gata 3 föreslås få en 
kombinerad gång- och cykelbana på södra sidan.  
 
Gång- och cykelbanorna utformas som gemensamma banor med en bredd på minst 3,5 meter. Där 
gång- och cykelbanan korsar lokalgatorna anläggs övergångsställen och cykelöverfarter. Av 
säkerhetsskäl bör en skyddsremsa på 1 meter (minsta mått 0,5 meter enligt kommunens riktlinjer) 
anläggas på de ställen angöring tillåts direkt mot cykelbanan. Denna zon ger plats för viss avlastning 
och skydd mot uppslagna dörrar, men även utrymme för vägskyltar och snöupplag.  
 
Gata 2 och 5 inom området utformas med gångbana på en eller båda sidor om gatan. Medan gata 3 och 
4 utformas som gångfartsområden. Gångbanorna bör utformas med en minsta bredd om 2,5 meter. De 
låga motortrafikmängderna som antas trafikera gatorna i kombination med låga hastigheter medger att 
cykling kan ske i blandtrafik samt gångfartområden.  
 
Detaljplanen utgör inget hinder för att i framtiden anlägga en planskild gång- och cykelväg över 
Granhammarsvägen från planområdet vid parkeringshuset för att koppla samman planområdets gång- 
och cykelvägar med idrottsplatsen och centrala Kungsängen. Att en bro över Granhammarsvägen 
kommer till är nödvändigt för att säkra trafiksäker passage för barnen som ska från skolan i 
planområdet till idrottsplatsen i Gröna dalen. Frågan om bron behandlas i det exploateringsavtal som 
upprättas med ändringen av detaljplanen. 
 

Kollektivtrafik 
Busstrafik tillåts trafikera genom porten under E18 vilket gör att en busslinje som trafikerar 
planområdet via Pettersbergsvägen och den nya vägförbindelsen till Mätarvägen är möjlig i framtiden. 
Vilken linje som i framtiden kan går via det nya handelsområdet är ännu inte bestämt. Turtätheten 
rekommenderas vara minst halvtimmestrafik till handelsområdet under morgon och eftermiddag.  
 
Två nya hållplatser har inrättats på Pettersbergsvägen i höjd med den planerade utfarten från 
bostadsområdet väster om Pettersbergsvägen i väntan på att busstrafiken ska tillåtas trafikera gatan. 
Därigenom kommer både bostadsområdet, handelsplatsen och skola samt trygghetsboende få en bättre 
tillgång till kollektivtrafik när busstrafik börjar trafikera Pettersbergsvägen. Avståndet fågelvägen 
mellan bostäderna längst bort från hållplatsen och hållplatsen blir då cirka 300 meter. 
 

Tillgänglighet utomhus 
I området finns betydande nivåskillnader. De flesta gator och gångstråk kommer att klara den 
längslutning på maximalt 5 % som krävs för god tillgänglighet. De flesta gående och cyklister kommer 
norr- eller söderifrån och kan därmed använda Pettersbergsvägen eller den nya förbindelsen från 
Mätarvägen under E18. 
 
Vid de föreslagna bostadskvarteren blir tillgängligheten god då såväl Pettersbergsvägen som 
bostädernas angöringsgator utformas med lätt lutning. Anslutande gångvägar lutar högst 5 %. 
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För besökare till planområdet och handelsplatsen kommer tillgängligheten att vara god från den 
framtida busshållplatsen vid Pettersbergsvägen. Tillgängligheten är besvärligare när det gäller 
busshållplatser vid Granhammarsvägen. Det tillgängliga stråket inom planområdet från 
Granhammarsvägen till handelsplatsen följer Pettersbergsvägen. Pettersbergsvägen, i kombination 
med befintlig gång- och cykelväg väster om Lidl, blir också det tillgängliga stråket för gående och 
cyklister som rör sig mellan Kungsängen och handelsplatsen. 
 
Förslag på orienteringslinjer från lokaltrafik och parkering till bostäder och butikslokaler bör finnas 
med i underlag och projektering för exploatering av dessa gångytor. Vid ljussättning och färgval ska 
orientering för personer med nedsatt orienteringsförmåga tas i beaktning.  
 

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Planområdet har utformats så det finns möjligheter till fördröjning och reningsåtgärder på flera ställen. 
Planerade åtgärder som exempelvis växtbäddar, diken, fördröjningsmagasin och viss del 
genomsläpplig markbeläggning som minskar avrinningen. Plankartan är försedd med bestämmelser 
för dagvattenhantering, mark som ej får hårdgöras, att dagvatten ska fördröjas lokalt samt att takvatten 
ska avledas inom kvartersmark. 
Dagvattenåtgärder förklaras närmare under avsnittet Konsekvenser av planens genomförande - 
Dagvatten, sidan 39 – 43. 
 

Vatten och avlopp 
Den nya bebyggelsen ansluts till det kommunala nätet. Det finns anslutningspunkter intill 
planområdet. 
 

Värme 
Den nya bebyggelsens uppvärmning regleras inte i detaljplanen. Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen.  
 

El, tele, bredband 
Tillkommande bebyggelse ska anslutas. Detaljplanen skapar plats för en ny elnätsstation i 
planområdets östra del. 
 

Avfall 
Enligt den nu gällande detaljplanen är det tillåtet att anlägga återvinningsstation inom hela 
handelsplatsens område, men specifika lägen har inte anvisats på plankartan. Detta eftersom det 
bedömdes att handelsplatsen kommer att medföra ett behov av minst en återvinningsstation. Ett 
möjligt läge för en sådan beskrevs då vara vid drivmedelsstationen som ska uppföras sydväst om 
planområdet vid korsningen Petterbergsvägen/Granhammarsvägen, vilket finns markerat på 
illustrationsplanen för nu gällande detaljplan. Denna placering rekommenderas även i denna 
detaljplan, och återvinningsstationen ska försörja även de nya bostäder som kommer till.   
 
För bostadskvarteren föreslås avfallshämtning ske vid fastighetsgräns. Något mer avancerat system 
t.ex. sopsugsanläggning är inte aktuellt i planområdet. 
 

Konsekvenser av planens genomförande 

Behovsbedömning 
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför 
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare 
med är framförallt buller och dagvatten. Dessa hanteras i separata utredningar. 
 
Vad gäller buller så är området idag mycket bullerstört från Granhammarsvägen och E18. 
Planförslaget innebär att mängden trafik ökar, inte minst inne i området. Bullernivåerna vid fasad mot 
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Granhammarsvägen beräknas bli så höga att minst hälften av boningsrummen behöver placeras mot en 
sida med högst 55 dBA ekvivalenta bullernivåer. För att klara inomhusbullernivåerna enligt Boverkets 
byggregler krävs särskilda lösningar vad gäller fasadmaterial, fönster och ventilation. 
 
Inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids i området. Vad gäller miljökvalitetsmålet Frisk luft ligger 
värdena för partiklar nära målvärdena. Genomförandet av planen kommer sannolikt medföra ökad 
trafik på Granhammarsvägen varför föroreningshalterna kan antas öka i någon mån. Utsläpp av större 
partiklar (PM 10) är kopplat till slitage av däck och vägbana varför ett skifte bort från fossildrivna 
fordon inte påverkar mängden partiklar (PM 10) på samma sätt som för kvävedioxid och mindre 
partiklar (PM 2.5). I ett öppet landskap ventileras luftföroreningar effektivt bort vilket antas gälla i det 
här fallet.  
 
Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods. I direkt anslutning till planområdets 
södra del är en drivmedelstation planlagd enligt nu gällande detaljplan, dock ännu ej byggd. Om denna 
byggs innebär det att mängden farligt gods transporter på Granhammarsvägen kan komma att öka. En 
drivmedelstation utgör i sig själv ett riskobjekt vilket tas hänsyn till i riskutredningen.  
 
Marken i området utgörs mestadels av berg med sannolikt tunt lager vittringsjord. Inslag av morän 
finns, troligen inte så djupa lager. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen 
begränsade. Flödesberäkningar visar på en mycket stor ökning av dagvattenavrinningen från området 
efter exploatering. Detta beror på att skogsmark med låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda 
markytor. Detsamma gäller föroreningsbelastningen via dagvatten som ökar på Mälaren vilket är 
oundvikligt då naturmark exploateras. Då Tibbledammen avskiljer föroreningar och dess förmåga 
bibehålls genom flödesdämpande åtgärder i planområdet mildras effekten. Detta påverkar dels Östra 
Mälaren som vattentäkt och möjligheten att bibehåll/uppnå satta miljömål för recipienten. 
Exploateringen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den kan förändra statusklassningen 
eller utgör ett direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt.   
 
Byggskedet bedöms kunna påverka vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit 
åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta.   
 
Planförslaget innebär att dagens naturmark till stor del ersätts av byggnader för bostäder, skola samt 
nya vägar. Då planområdet generellt inte hyser höga naturvärden är bedömningen att planförslaget 
sammantaget medför små negativa konsekvenser för naturmiljö regionalt. För att minimera den 
negativa påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att använda de värden som finns som ett tillskott 
i planen. Gatustrukturer och byggnaderna bör anpassas så att så mycket som möjligt av värdefull 
vegetation sparas. 
 
Planförslaget bedöms innebära små negativa konsekvenser för friluftslivet då området idag inte har 
några stora värden för rekreation. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att det 
blir enklare att röra sig genom området. 
 
Landskapsbilden kommer påverkas av genomförandet av planen. De nya byggnaderna kommer att 
vara väl synliga från omgivande vägar, bland annat från väg E18 (se fotomontage nedan). 
 

 
Fotomontage. Vy ifrån E18:s norrgående körfält. (BAU 2020).  
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Buller och vibrationer 
En trafikbullerutredning har tagits fram (Tyréns, 201119). Beräkningar av trafikbullret visar att fasader 
som vetter mot Granhammarsvägen och i nordost mot E18 får ekvivalenta ljudnivåer mellan 60 och 66 
dBA. Detta gäller främst byggnaderna i direkt anslutning till Granhammarsvägen, men också 
byggnader som ligger intill Stora Coop. Lägenheter vid dessa lägen måste planeras så att minst hälften 
av bostadsrummen vetter mot en ljuddämpad sida. Alternativt kan smålägenheter placeras vid fasader 
där ekvivalenta ljudnivån är som högst 65 dBA. Resterande byggnader inom planområdet innehåller 
riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå och kan därför utformas fritt vad gäller buller.  
För en av byggnaderna längst nordost i planområdet mot Granhammarsvägen överstiger den 
ekvivalenta ljudnivån 65 dBA för de tre översta våningarna, vilket innebär att mindre lägenheter inte 
kan planeras. För denna byggnad kan det också vara svårt att uppnå en ljuddämpad sida då stora delar 
av fasaden in mot kvarteret får ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA. Här ska lägenheternas 
planlösningar ses över noggrant och åtgärder implementeras. En möjlig åtgärd kan vara 
att placera en skärm mellan byggnaden och byggnaden intill (se figur nedan) för att få till en 
ljuddämpad fasad. Det går även att bygga avskärmade balkonger med absorbent i tak vid lägen 
med ekvivalent ljudnivå över 65 dBA. 
Plankartan reglerar byggnader längs Granhammarsvägen med att minst hälften av bostadsrummen för 
varje lägenhet ska vändas mot bullerskyddad sida. 
 

 
Exempel på åtgärd, avskärmning mellan byggnader. 
 
Samtliga kvarter har tillgång till ytor där uteplatser kan förläggas där ekvivalenta ljudnivån inte 
överstiger 50 dBA. Den maximala ljudnivån överskrids dock dagtid för ytorna runt flera av 
flerfamiljshusen samt radhusen i mitten av planområdet som därför behöver åtgärder om uteplatser ska 
anordnas. För flerbostadshusen kan uteplatsernas läge anpassas till platser där riktvärdena uppfylls. 
Plankartan innehåller en flexibilitet i placering av radhusens lägen och ger därför möjlighet att genom 
medveten placering skapa bullerskyddade uteplatser som uppfyller riktvärden för maxnivåer. För att 
säkerställa bullersituationen för radhusen reglerar plankartan även att slutbesked för radhusbebyggelse 
inte får ges förrän skärmande flerbostadsbebyggelse uppförts. 
 
Skolgårdarna får ekvivalenta ljudnivåer som understiger 50 dBA för både grundskola och förskola, för 
de delar av gården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Övriga vistelseytor 
underskrider ljudnivå 55 dBA.  

Grundskolans skolområde förväntas klara riktvärdena för ytor som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. Maximala ljudnivåer beräknas överskrida 70 dBA vid förskolans skolgård, 
därför reglerar plankartan störningsskydd i form av bullerplank (m2) mot Pettersbergsvägen. Med 
undantag från yta för ledningsrätt (u-område) får staket och bullerskydd därtill uppföras kring hela 
förskolans användningsområde (f9). 
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Buller från verksamheterna inom befintligt handelsområde överskrider inte gällande riktvärden för 
industribuller. 
 

 
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 2 m över 
mark i dBA (Tyréns 2020). 
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Beräknade maximala ljudnivåer dagtid från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden på fasad, 2 m över mark 
i dBA (Tyréns 2020). 

 

Risk 
En riskutredning har tagits fram (Tyréns 201021) för att utreda vilka riskkällor som kan påverka 
planområdet. Då planerad bebyggelse ligger närmare led för farligt gods än 150 meter rekommenderar 
Länsstyrelsen i Stockholms län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra om planerad 
bebyggelse är lämpligt utifrån ett olycksperspektiv.  
 
De riskobjekt i närområdet som bedömts nödvändiga att utreda vidare är transporter av farligt gods på 
Granhammarsvägen och en planerad drivmedelsstation i anslutning till planområdet. 
Granhammarsvägen är rekommenderad sekundär transportled för farligt gods där farligt gods fraktas i 
huvudsak till närliggande drivmedelsstationer. Enligt den gällande detaljplanen för Norrboda 
handelsområde finns det även en byggrätt för att uppföra en drivmedelsstation i direkt anslutning till 
planområdet. I dagsläget ligger planerna på is men nu aktuellt planarbete behöver förhålla sig till 
stationen som en framtida potentiell riskkälla.  
 
Planområdets individ- och samhällsrisk ligger under det så kallade ALARP-området, vilket medför att 
risknivån är acceptabel utan vidare åtgärder. Dock bedöms nedanstående åtgärder kunna vidtas med 
hänsyn till rimlighetsprincipen vid utformningen av detaljplanen.  
 

 Bebyggelsefritt skyddsavstånd 0-15 meter från Granhammarsvägen, där stadigvarande vistelse 
ej uppmuntras. Detaljplanen säkerställer avståndet genom placeringen av byggrätt för bostäder 
(B) mot Granhammarsvägen. 

 Möjliggöra utrymning på annan sida från Granhammarsvägen för byggnader inom 0 - 30 
meter. Byggnader mot Granhammarsvägen ligger dock längre bort än 30 meter från vägen, 
varför utrymningsväg inte behöver regleras.  

 Friskluftsintag för byggnader med fasad mot Granhammarsvägen inom avstånd 0 - 30 meter 
ska läggas på tak eller sida bort från vägen. Avståndet till Granhammarsvägen överskrider 30 
meter för närmast liggande byggnader, varför friskluftsintag inte behöver regleras. 

 För bostäder rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 25 meter till drivmedelsstationens 
påfyllningsanslutning för cistern. Detaljplanen säkerställer avståndet genom placering av 
byggrätter för bostäder (B) där avståndet överskrider 25 meter (som kortast 25 meter, som 
längs 33 meter) mellan nya byggnaders fasad och plangräns för drivmedelsstation.  

 Friskluftsintag för byggnader vid drivmedelsstationen placeras på taket eller sidan bort från 
drivmedelsstationen. Detta regleras genom bestämmelse om störningsskydd (m1) i plankartan. 

 

Brandutrymning 
En utredning av räddningstjänstens insatsmöjlighet till planområdet har tagits fram (Tyréns, 201021). 
Samtliga brandstationer överstiger den normalt högsta insatstiden på 10 minuter för att kunna använda 
räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg. Hänsyn till uppställningsplatser för stegbilar behöver 
därför inte tas i utformningen av planområdet. Allmänna gator är dock dimensionerade så att 
räddningstjänsten kan angöra vid en insats. På grund av förutsättningarna för räddningsinsatser ska 
flerbostadshusens trapphus utformas som så kallade Tr1- eller Tr2-trapphus. Krav på utformning av 
Tr1- & Tr2-trapphus finns i BBR 5:245 och 5:246. 
 
Ett konventionellt brandpostnät ska därtill upprättas i planområdet, med hänsyn till Brandkåren 
Attundas vägledning för brandvattenförsörjning. 
 

Dagvatten 
Enligt Upplands-Bro kommuns checklista för dagvatten ska flöden räknas för ett 20-årsregn med 
klimatfaktor och belastning på nedströms liggande dagvattensystem ska inte öka efter exploatering. De 
första 20 mm av nederbörden ska renas och fördröjas under 12 timmar. 
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En dagvattenutredning har tagits fram (Tyréns 201216). Flödesberäkningar visar på en stor ökning av 
avrinningen från området efter exploatering och utan LOD-åtgärder. Detta beror på att skogsmark med 
låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda markytor. Även föroreningsbelastningen via dagvatten 
ökar kraftigt utan LOD.  
 

 
Tabell som visar uppskattade reningseffekter för olika LOD-åtgärder. Utdrag ur dagvattenutredning Norrboda 
Brunna, 2020, Tyréns. 
 
Dagvattenutredningen föreslår åtgärder med utgångspunkt i planförslaget. Beräkningar har gjorts 
utifrån en uppskattning där exakta volymer och ytbehov måste fastställas i ett senare skede. Ytbehov 
kan till exempel också variera efter anläggningarnas djup. Beräkningar av flöden och 
föroreningsbelastning har i utredningen delats upp i kvartersmark respektive allmän platsmark.  
 
Kvartersmark 
Den volym vatten som kommer från kvartersmarken i dagsläget vid ett 20-årsregn är ca 125 m3 och är 
efter exploatering, för ett 20-årsregn med klimatfaktor, ca 590 m3. Det innebär att ca 465 m3 dagvatten 
behöver flödesutjämnas inom området efter exploatering. För omhändertagande av dagvatten från 
kvartersmark föreslås en kombination av växtbäddar och svackdiken, beroende på förutsättningar 
inom planområdets olika delar enligt slutgiltigt förslag. Åtgärderna avser både rening och 
flödesutjämning. I de fall dessa anläggningar inte ger tillräcklig flödesutjämning behöver även 
fördröjningsmagasin anläggas.  
 
En dagvattendamm som omhändertar dagvatten från Biltemas fastighet ligger i nuläget inom den norra 
delen av planområdet, inom skolans framtida användningsområde. Dammen ska flyttas i samband med 
exploateringen och därefter måste det säkerställas att dammen bibehåller sin nuvarande funktion för 
att omhänderta dagvatten från Biltemas byggnad och hårdgjorda markytor. 
 
Allmän platsmark 
För den allmänna platsmarken är volymen dagvatten från området idag vid ett 20-årsregn ca 23 m3 och 
efter exploatering vid ett 20-årsregn med klimatfaktor är volymen ca 234 m3. Det innebär att ca 211 
m3 dagvatten behöver flödesutjämnas inom området. För hantering av dagvatten från den allmänna 
platsmarken, som utgörs av vissa lokalgator genom området, föreslås kombination av träd i 
skelettjordar, växtbäddar och svackdiken. Dessa dimensioneras för att utöver rening även ge tillräcklig 
flödesutjämning enligt kommunens krav. Ytor för dagvattenhantering har reserverats i plankartan med 
utgångspunkt i utredningens förslag på placering (se bild nedan).  
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Förslag på ungefärlig placering av dagvattenanläggningar på allmän plats markerade i ljusgrönt. 
 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Avseende föroreningar ökar belastningen på Mälaren från planområdet trots föreslagna LOD-åtgärder 
vilket är oundvikligt då naturmark exploateras och ersätts med vägar och tät bebyggelse. 
Tibbledammen bedöms mildra effekten, dock kvarstår högre belastning av näringsämnen trots rening 
även i dammen. Exploateringen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den med genomförda 
LOD-åtgärder kan förändra recipientens statusklassning enligt MKN eller utgöra ett direkt hot mot 
Östra Mälaren som vattentäkt. Eftersträvad MKN i recipienten bedöms inte påverkas då 
vattenkvaliteten avgörs av annan påverkan i tillrinningsområdet från större exploateringar.  
 
Byggskedet bedöms utgöra ett större hot mot vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha 
vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta. 
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En ökad beredskap för att utsläpp kan nå Tibbledammen och därmed vattentäkten måste finnas under 
byggskedet. Exempel på åtgärder som kan vidtas är slam- och oljeavskiljning i containersystem av 
dag- och dränvatten från arbetsområden. Om det anses vara befogat kan vatten efter viss rening 
(slam/oljeavskiljning) ledas till spillvattennätet eftersom rening av kväve från sprängningsarbeten är 
tekniskt komplicerad och därmed är svår att göra på plats. Det måste ske i reningsverk, i detta fall 
Käppalaverket på Lidingö. 
 
Möjlighet till ytterligare förbättringar har utretts av kommunen i ett större sammanhang för Gröna 
dalen under 2019 (Dagvatten-PM, 2019, Norconsult). Utredningen är en fortsättning på kommunens 
tidigare utvecklingsprogram som tagits fram för Gröna dalen (godkänt av Kommunfullmäktige 2018-
05-16, § 58). 
 

 
 
T.v. Övergripande karta över Gröna Dalen. T.h. Dagvattenavrinningen i Gröna Dalen. Planområdet markera t 
med svart ring. Utdrag ur Utvecklingsprogram för Gröna Dalen, 2018, Upplands Bro kommun. 
 
Utredningen visar på en möjlighet att anlägga två dagvattendammar, en försedementeringsdamm, 
biofilter samt ett slingrande dike med översvämningsyta. Dammarna föreslås få en våtmarkslikanande 
utformning, med synlig vattenspegel för bättre rening. Även diket föreslås ha permanent vattenyta. 
Diket kan utformas så att det finns möjlighet att hantera skyfall vid ett klimatkompenserat 20 års-regn. 
Dammarna och diket kan förses med lämpliga växter som både gynnar rening, ekologiska och 
biologiska värden.  
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Parallellt med utredningen tog kommunen fram en landskapsanalys för Gröna dalen och ett 
arbetsmaterial för hur Gröna dalen skulle kunna utformas med utgångspunkt i dagvattenutredningens 
rekommendationer. En förbättring av dagvattensystemet i Gröna dalen kommer att gynna reningen 
genom dämpning av flöden till Tibbledammen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspirationsbilder för öppen dagvattenhantering. Utdrag ur Projekt Gröna Dalen – Landskap, 2019,  
 

Skyfall 
En skyfallsanalys har tagits fram (Tyréns 201113) för att utreda om översvämningar kommer att 
uppstå vid ny bebyggelse. Utredningen visar ingen ökad översvämningsrisk i Gröna dalen nedströms 
planområdet med föreslagna LOD-åtgärder. Detta gäller även inom planområdet. 
 
I befintligt scenario (dagsläget) samlas stora vattenmängder vid förbindelsen (påfart/avfart) mellan 
Granhammarsvägen och E18, med ett vattendjup upp till 2 meter. En lågpunkt finns även vid den nya 
vägporten under E18. På parkeringen utanför Coop samt vid Biltemas lastkaj samlas även stora 
mängder vatten upp mot 0,6 meter. I dagvattendammen i nordvästra delen av området samlas 
vattennivåer upp till 1,6 meter. På Femstenavägen som går genom området ansamlas vatten med djup 
på mellan 0,1–0,25 m vilket innebär en något försvårad framkomlighet.  

 
Modellering över scenario efter exploatering är gjort på grov höjdsättning. Resultatet visar att det finns 
vissa känsliga områden inom planområdet och i skyfallsutredningen föreslås åtgärdsförslag för att lösa 
de problem som uppstår. En medveten höjdsättning kan minska risken för konsekvenser vid 
inträffandet av ett skyfall. Höjdsättningen av skolfastigheten ska särskilt ses över i projekteringen. 
Vidare bör lågpunkten vid ett av kvarteren i sydöst omlokaliseras så att vatten inte blir stående vid 
byggnaden. Medveten höjdsättning av golvnivåer och avskärande diken för en del kvarter behövs där 
det finns risk att vatten blir stående intill byggnaderna. Framkomligheten för räddningstjänsten till och 
från planområdet är begränsad både i befintligt scenario och scenario efter exploatering. Åtgärder ska 
vidtas för att säkerställa räddningstjänsten framkomlighet vid inträffandet av ett skyfall. 
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Den totala vattenvolymen nedströms minskar som följd av exploateringen, även om 
avrinningsförloppet till följd av exploateringen sker snabbare. Anledningen till minskningen är de 
höga kraven på dagvattenhantering inom planområdet, att flöden vid exploatering från ett 20-årsregn 
med klimatfaktor utjämnas till flödet från naturmarken idag vid ett 20-årsregn. Vattennivåerna i 
lågpunkterna på både Granhammarsvägen och Pettersbergsvägen minskar jämfört med dagsläget (se 
figur nedan).  
 

 

 
Skillnad i vattendjup mellan befintligt scenario och scenario efter exploatering. Gröna ytor visar en minskning i vattendjup i 
jämförelse med nuläge och orange-röda färger visar en ökning. 
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Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Samråd kvartal 3 2019 
Granskning kvartal 4 2021 
Antagande KF kvartal 1 2022 
Laga kraft för detaljplanen kvartal 1 2022 
Fastighetsbildning  kvartal 2 2022 
Start allmänna anläggningar  kvartal 3 2022 
Preliminär byggstart skola och förskola kvartal 2 2022 
Preliminär byggstart kvartersmark  kvartal 3 2022 
 

Etappindelning 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden för kvartersmark för 
enskilt bebyggande kommer att regleras i Exploateringsavtal. 
 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmän plats  
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för vatten- och avlopp, belysning 
samt gator inom de områden som utgörs av allmän platsmark GATA, GÅNG- OCH CYKEL, GÅNG- 
OCH CYKELBRO, TORG OCH PARK. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna 
anläggningar för dagvatten inom de områden som utgörs av allmän platsmark med ändamål NATUR 
inom planområdet. Kommunen ansvarar även för utbyggnaden av lekplatsen. Kommunen blir 
huvudman och driftsansvarig för dessa områden och anläggningar. Fördelning av kostnader regleras i 
exploateringsavtalet. 
 

Kvartersmark för enskilt bebyggande  
Exploatören ansvarar för genomförande av detaljplanen inom områden som är utlagda som 
kvartersmark. Ansvaret omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. 
Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom 
kvartersmark som kan vara behövliga för den planerade bebyggelsen. 
 
Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande  
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda 
med bestämmelsen E, Elnätsstation. Exploatören finansierar och samordnar med ledningshavare och 
kommunen.  
 

Avtal 

Planavtal 
Planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören som reglerar kostnads- och 
ansvarsförhållande för arbetet med detaljplanen.  
 

Exploateringsavtal 
Senast i samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan 
kommunen och exploatören. En extern framtagen utbyggnadskalkyl kommer att ligga som grund för 
kostnaderna som regleras i exploateringsavtalet. Avtalet reglerar följande:  

 Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen.  
 Villkor för projektering och utbyggnad av mark för allmän plats och allmänna anläggningarna 

inom planområdet. 
 Villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden. 
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Avtal om ledningsrätt 
Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt. 
Ledningsägarens krav på skyddsavstånd behöver följas. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter:  
Kungsängens-Tibble 1:331, ägs av Norrboda handelsområde i Upplands-Bro AB  
Kungsängens-Kyrkby 1:37, ägs av Trafikverket  
Kungsängen-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Kommun 
 

Fastighetsbildning  

Generellt 
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för 
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter 
ansökan.  
 

Allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats GATA, GÅNG- OCH CYKELBRO, GÅNG- OCH 
CYKELVÄGAR, TORG, PARK samt NATUR och fastighetsbildning behöver ske för att kommunen 
ska få åtkomst till dessa områden. Genom fastighetsreglering avses allmän platsmark från fastigheten 
Kungsängen-Tibble 1:331, som ägs av exploatören, överföras till fastigheten Kungsängen-Tibble 1:3 
som ägs av kommunen. Överenskommelsen om fastighetsbildning kommer att regleras genom 
exploateringsavtalet.  
 

Kvartersmark (bestämmelse E) 
Inom områden utlagda med bestämmelsen E i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på 
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning 
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen.  
 

Kvartersmark för enskilt bebyggande 
Exploatören eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av 
detaljplanen inom kvartersmark för enskilt bebyggande. Ansvaret omfattar det praktiska 
genomförandet såväl som ansvar för de kostnader genomförandet ger upphov till. Med stöd av 
planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Genom 
fastighetsreglering avses kvartersmark från Kungsängen-Tibble 1:3, som ägs av Kommunen, överföras 
till fastigheten Kungsängen-Tibble 1:331 som ägs av Exploatören. Överenskommelsen om 
fastighetsbildning kommer att regleras genom exploateringsavtalet.  
 

U-områden och ledningsrätter 
Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt, denna ska bevaras i sin befintliga ledningsrätt. Längs 
med Pettersbergsvägen löper ännu en ledningsrätt, även denna ska bevaras i sin befintliga ledningsrätt.  
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Fastighetsrättsliga konsekvenser 

 
Karta över område som ska överföras från Kommunens fastighet Kungsängen Tibble 1:3 till Bolagets fastighet Kungsängen 
Tibble 1:331.  
 
 

Tekniska frågor 
Teknisk försörjning 
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. Planen medger utrymme för 1st 
transformatorstationer, för vilken mark är avsatt på plankartan. Denna anläggs invid gata så att 
åtkomst till dem säkerställs. Markåtkomst för elnätstationer kan lösas med fastighetsbildning, bildande 
av ledningsrätt eller avtalsnyttjanderätt. Hur detta genomförs avgörs av ledningsägaren tillsammans 
med Exploatören. Transformatorstationer ägs normalt av ledningsägaren.  
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Kommunen ansvarar för flytt samt framdragandet av kompletterande VA-ledningar inom planområdet. 
VA-ledningar inom kvartersmark förläggs bäst i vägkroppar.  
 

Trafik 
En gång och cykelbro kommer att anläggas över Granhammarsvägen från Detaljplaneområdets södra 
del mot Kungsängens IP.  
 
En trafikutredning är framtagen som visar den framtida trafiken med den nya bebyggelsen inom denna 
detaljplan. Utredningen behandlar även den planerade nya tillfartsvägen för Granhammarsrondellen 
och upp förbi handelsområdet för att ansluta mot den framtida eventuella bebyggelsen nordväst om 
detaljplanen. Gata 1/Femstenavägen, ny gata från cirkulation/Rågångsvägen, gata 5 och gata 6 är 
utlagda som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.  
 

Parkering 
Parkeringsbehovet för bostäderna med mera är i samband med detaljplanearbetet beräknat för att 
fungera inom hela planområdet. Parkeringar löses i parkeringsgarage under mark samt på egen tomt 
för radhusbebyggelse. Parkeringsbehovet stäms lämpligen av i samband med bygglovansökan med 
utgångspunkt i detaljplanens lösning. 
 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och avlopp 
dras till fastighetsgräns. 
 
El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd 
med ledningsägare. Detta bekostas av exploatören. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark, 
ska ledningsägare för el-, tele- och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning. 
 

Avfall 
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 
omhändertagande på sätt. Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och 
godkännas av kommunen avfallsenhet. 
 

Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver 
saneras innan byggande får ske, ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning 
utföras. 
 
Buller 
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga bullerskyddsåtgärder 
inom planområdet så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls. 
 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle 
påträffa fornlämning som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. 
 

Geoteknik 
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar och 
radonundersökning utförs. 
 

Radon 
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga radonundersökning utförs. 
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Dagvatten 
Åtgärder för att hantera dagvatten ansvarar och bekostar exploatören inom kvartersmark. 
Dagvattenutredningen som är framtagen i samband med detaljplanearbetet är en vägledning för hur 
dagvattnet kan hanteras. Andra lösningar kan bli aktuella om dessa är bättre än vad som föreslagits i 
utredningen.  
 

Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov som behövs för utbyggnaden av kvartersmark söks och bekostas av exploatör. 
 

Lantmäteriförrättning 
Exploatören bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder inom det som i detaljplanen utgör 
kvartersmark. Upplands-Bro kommun svarar för förrättningskostnaderna i de delar som utgör allmän 
plats.  
 

Plankostnader och plangenomförande 
Exploatören ansvarar för planläggningskostnader i enlighet med framtaget planavtal. Kostnader för 
exploatering och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att regleras i 
kommande exploateringsavtal. Principerna kommer att regleras i exploateringsavtal mellan 
fastighetsägare och kommunen.  
 

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

El och tele m.m. 
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos 
respektive leverantör. 
 

Ersättning vid markförvärv/försäljning 
Köpeskilling för kvartersmark regleras genom köpeavtal. Exploatören svarar för lagfartskostnader. 
 

Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 
kommunen rör främst drift och underhåll av gator, VA-anläggningar, naturmark inklusive 
dagvattenanläggningar.  
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2017. 
Handläggning av detaljplanen sker med utökat planförfarande. 
 

Medverkande i projektet 
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Plan- samt Mark och 
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med PE Teknik&Arkitektur samt 
Tyréns AB, BAU Arkitekter och Norrboda handelsområde i Upplands Bro AB 
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Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.   
 
 
 
 
 
 
Henric Carlsson                       Madeleine Nilsson  Lena Aldenhed 
Planchef                Planarkitekt               Projektledare Mark- och exploatering 
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Bilaga till detaljplaneförslag för 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301

2021-02-15

Projektgrupp:

  
  
    

Denna illustrationsbilaga är framtagen av ex-
ploatören för att berätta om ambitionerna för 
detaljplanen för Norrboda Brunna. Här ryms mer 
ingående beskrivningar än det som får plats i de
formella planhandlingarna som tas fram i sam-
band med detaljplanen. Illustrationsbilagan inne-
håller visioner för den nya stadsdelen och idéer
för hur hus och gårdar kan bli gestaltade, hur
man utformar gator med cykel- och gångvägar,
och hur bostäder, skola, trygghetsboende och
handel tillsammans kan bli till en trivsam ny
stadsdel som hänger ihop med det närliggande
Tibble och Brunna, i Kungsängen. Handlingen har 
granskats av kommunen och innehållet i denna 
bilaga innehåller realistiska skildringar av vad de 
juridiska planhandlingarna medger.

KRAGH & BERGLUND 
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Omvandlingsområde
Norrboda Brunna har på kort tid omvandlats ifrån 
att vara ett skogsområde till att bli ett handels-
område. Denna process pågår fortfarande genom 
nya affärsetableringar i området. Nya bostäder 
byggs också i närheten. Allt detta innebär att 
Norrboda Brunna inom en snar framtid kom-
mer att kunna vara en väl fungerande stadsdel i 
Kungsängen.

Läge centralt i Mälardalen
Norrboda Brunna ligger det expansiva Upplands 
Bro kommun. Närheten till Kungsängens centrum 
och E18 gör området attraktivt för boende som 
arbetspendlar till Stockholms centrala delar, men 
också för dem som jobbar i Enköping, Uppsala 
eller t ex Västerås.

DAGENS NORRBODA BRUNNA

Nära handel
Området ligger nära E18 och i direkt anslutning 
till det handelsområde som nyligen skapats vid 
på/avfarten på motorvägens sydvästra sida. I 
närheten ligger Norrboda med nya villaområden.

Skog och rekreation
Skogen med Lillsjön och Lillsjöbadet ligger på 
några minuters promenadavstånd. Nedanför om-
rådet, i sydost på andra sidan Granhammars-
vägen, ligger “Gröna dalen”; det landskapsstråk 
som binder ihop stora delar av Kungsängen med 
Mälaren i söder.
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Stadsbebyggelse som knyter ihop
Idag är motorvägen E18 och skogpartierna runtomkring en barriär 
som delar upp Kungsängen. Nya Norrboda Brunna kommer med sin 
utformning och sitt läge att kunna bidra till att binda ihop de norra 
delarna av Kungsängen med de södra. Med funktionsblandning som 
innehåller nya bostadskvarter, skola och handel i området kommer 
det att bli en ny knutpunkt som skapar ett större sammanhang 
mitt i Kungsängen. I söder ligger Gröna Dalen med idrottsplaner 
och rekreation. Väster om området ligger ett bostadsområde med 
småhus och nere vid rondellen finns en ny dagligvaruaffär. Tunneln 
som går under motorvägen kommer att byggas om så att den blir 
bättre och tryggare. I Brunna finns stora planer på utbyggnad av 
flera olika områden.

Centralt i Kungsängen
Norrboda Brunna är mycket väl integrerat i regionen. Området ligger 
vid E18 som är en av de stora huvudlederna in till Stockholm. Ifrån 
Norrboda Brunna till pendelstågstationen är det 2 km - en sträcka 
som med cykel tar ca 10 minuter. Om man tar vägen via Gröna 
dalen är det möjligt att som gång- och cykeltrafikant ta sig till pen-
deltågsstationen och då bara behöva passera två signalreglerade 
övergångsställen. Med bil når man Kungsängens centrum och 
pendeltågsstationen på knappt fem minuter. 

Närhet till natur och park
Den som bor i området har nära till många attraktiva frilufts-
områden. Tibbleskogen med stigar och fina möjligheter till skogs-
upplevelser gränsar till området och det är promenadavstånd 
till Lillsjöns badplats. Inom ett avstånd av två kilometer har man 
dessutom tillgång till ytterligare två badplatser. I söder på andra 
sidan Granhammarsvägen ligger Gröna Dalen – ett långtsträckt 
rekreationsområde med funktioner för sport och andra aktiviteter. 
Inom 2 km avstånd ligger också naturområdet vid Rankhus.

Området idag
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ILLUSTRATIONSPLAN

Detaljplanen i korthet:
100 radhus med 100 p-platser
Ca 270 - 300 lägenheter 
Skola för 500 elever
Förskola med 6 avdelningar (120 barn)
Trygghetsboende med 80-100 lgh
Lokaler vid torget ca 400 m²
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ETT GOTT 
VARDAGSLIV!
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Allt man behöver
I Norrboda Brunna ska det vara gott att leva. På 
den kuperade marken skapas en varierad stads-
miljö som erbjuder boende och service för 
många olika behov. Radhus med liten egen 
uteplats, smålägenheter, större lägenheter och 
trygghetsboende ger ett komplement till de 
omgivande villakvarteren. Här kan man bo kvar i 
området även om behoven ändras över tid. 

Skog och grönska ramar in området och ett grönt 
parkstråk förbinder Tibbleskogen med Gröna 
dalen. Bebyggelsen placeras anpassat till 
terrängen och naturen finns kvar mellan husen. 
Trygga gång- och cykelvägar till skolan ger både 
barnen och föräldrarna större frihet. Gångstigar i 
parkstråket och mellan de högre och lägre 
belägna bostadshusen skapar genvägar.

Barn från närområdet lär känna varandra på 
skolan och i förskolan. En lekplats kan placeras 
mellan radhusen och flerbostadshusen för att 
skapa gemenskap och möjlighet att mötas liksom 
på torget där det lokala caféet/restaurangen med 
uteservering i solen blir stället att ses. 

Från trygghetsboendet har man utsikt både mot 
förskolans gård, torget och vad som händer i 
handelsområdet. Mitt i och nära till allt.

I Norrboda Brunna har man nära till olika slags 
handel och service. Det är möjligt att handla 
effektivt och därefter – utan att behöva sätta sig 
i bilen – gå till frisören vid torget. Det ger synergi-
effekter som skapar liv i en dynamisk stadsmiljö.
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N

LANDSKAP

Översiktsvy fråm nordväst

Stora och små landskapsrum
I Norrboda Brunna är det fokus på både det stora 
och det lilla landskapsrummet. Områdets största 
och mest välbesökta landskapskaraktär är det 
existerande skogsbältet med spännande terräng 
som binds samman med skogen i norr och 
utsikten över Gröna dalen. 

För de som bor i Brunna är närmiljön med privata 
förgårdar utanför varje bostad, vardagens bästa 
landskapsrum. Från den egna terrassen kan man 
känna närheten till grönskan och följa naturens 
växlingar över dager och årstiderna i träd och 
egna planteringar. 

Torget präglas av en uråldrig bergvägg som 
skapar en kontrast till de nybyggda husen, och 
påminner besökare och boende om närheten till 
naturen. Här finns områdets naturliga mötesplats 
och en spännande lekplats för områdets barn.
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Referensbilder aktiviteter i skogen

Mellan Radhus och flerbostadhus
Kransen av flerbostadshus ger skydd mot trafik-
buller och skapar ett långt grönt rum mellan 
flerbostadshusen och radhusen. 
Flerbostadshusen kommer tillsammans att skapa 
ett gemensamt grönt stråk som alla boende kan 
få glädje av. Stort fokus kommer även ligga på att 
skapa trygghet. 

På gårdssidan förbinder en slingrande gångstig 
alla entréer och privata terrasser. 
Olika vegetationstyper med gröna buskar och 
träd med varierande egenskaper som doft 
och färg, och ett mindre antal cykelhus (rum 
för cykel-p kommer primärt att finnas inne i 
byggnaderna) skapar karaktär. Gemensamma 
uteplatser med grillmöjlighet och lokala små lek-
platser ger gårdarna en känsla av vardagsrum.

Det gröna skogsbältet
Det gröna stråket är Nya Norrboda Brunnas 
skogsbälte som sträcker sig från Tibbleskogen till 
Gröna Dalen. Mellan Gröna Dalen och Norrboda 
Brunnas finns det planer på en gång och cykelbro 
för att skapa en säker överfart. Planteringsbältet 
har varierande bredd och ger goda möjligheter till 
fina naturupplevelser, stigar, mindre konstinstal-
lationer och en mångfald av växter och träd som 
kommer att etablera sig i takt med att skogen blir 
äldre.



59 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) - KS 16/0265-47 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) : 210215 Illustrationsbilaga Norrboda_Brunna

Referensbilder gröna gårdar
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Referensbilder lekpark

Lek för alla
Den illustrerade lekplatsen mellan radhusen och 
flerbostadshusen är tänkt att ha stora gröna 
kvaliteer. Det kan vara bärbuskar, spännande 
terräng som ger tillfälle till motoriklek och 
vegetation som bidrar med färg- och doftup-
plevelser för stora och små. Vid lekplatsen finns 
sittplatser så att vuxna kan sitta behagligt med 
möjlighet till skugga från trädkronor.
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Existerande grön inramning

Rummet mellan radhusen
Närmast husfasaderna skapas privata zoner med 
entréer och uteplatser. De bör ha avgränsningar 
av planteringar eller maximalt 1,5 m höga trä-
staket. Radhusens uteplatser anpassas till 
terrängen och vissa kan utföras som altaner av 
trä för att ansluta till golvnivå inne.

Ytorna mellan radhusen planteras med grupper 
av fruktträd. Det är viktigt att det finns offentlig 
tillgång till dessa mindre grönytor som kan ge en 
mer nära och intim upplevelse av växter och träd.

Den gröna ramen
Runtom Norrboda Brunnas nya bostäder och 
handelsområdet sparas existerande skog. 
Skogen består av både löv- och barrträd och 
skapar vegetationsbälten som omsluter 
bostadsmiljöerna. 

I vissa delar kommer man under byggtiden vara 
tvungen att röja skog och naturmark. Där ska 
skogen sedan återplanteras så att områdets 

Referenser rum mellan radhusen
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En variation i skala
Blandad bebyggelse
Det nya Norrboda Brunna kommer att vara en 
blandad stadsdel. Förutom en blandning av 
funktioner kommer bebyggelsen i sig ha olika 
karaktär. 

Närmast Granhammarsvägen ligger bostadshus 
som avskärmar mot ljud ifrån E18 och 
Granhammarsvägen. Bostadshusen består av 
hus med olika höjd och material/kulör. Som en 
grundprincip följer bebyggelsen terrängen med 
trappningar av takens nivåer. 

Radhus

Flerbostadshus

Trygghetsboende

Skola och Förskola

Garage

EN BLANDAD 
STADSDEL

Mot Femstenavägen ligger radhus som ger en 
småskalig karaktär åt denna del av området. 
Trygghetsboendet och det nya kvarteret med 
handel och bostäder vid torget ger stadga åt de 
nya centrala delarna i det nya Norrboda Brunna. 

Skolan byggs i två till tre våningar och följer 
Pettersbergsvägens riktning och sluter 
skolgården mot nordväst.
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Livet vid torget
Medan handelsområdets utemiljö består av den 
stora parkeringsplatsen med gångytor utmed 
fasad, är det lokala torgets utemiljö skapat för 
gående – de mjuka trafikanterna. På det nya lilla 
torget skapas formella och informella sitt-
möjligheter, mötesplatser och möjligheter till 
spontanlek. Här kan Nya Norrboda Brunnas 
gemensamma stora julgran resas. 

Vid torget finns butikslokaler med bostäder i fyra 
till åtta våningar ovanför. Den högsta byggnaden 
markerar områdets centrum och blir på grund av 
sin höga placering ett landmärke som syns från 
E18.

Skiss på torget från sydväst

Utformning av bebyggelse och torg
Kvarteret vänder sig mot sydväst med lokaler 
för små butiker, service, café eller restaurang i 
torgnivån. Hörnet mot Coop är också lämpligt 
för en butikslokal. Dessa verksamheter blir ett 
komplement till den storskaliga handeln och ett 
värdefullt tillskott av service för de boende. 

Våningshöjder anpassas till butiksverksamheter 
och torgplanets fasader utförs uppglasade. 

Torgytan utförs med en beläggning i enhetligt 
material och mönster som ansluter oregelbundet 
till parken i söder med berg i dagen. Torget förses 
med kompletterande planteringar som avspeglar 

årstidernas växlingar. På berget i södra hörnet 
skapas en naturlekplats och sittplatser.

Angöring, entréer och parkering
Som gående kan man ta sig upp på torget via 
trappor eller trottoar söder om torgkvarteret. I en 
öppning mot norr föreslås en bred trappa med 
ramper som kopplar ihop torget med gångyta till 
Coop. 

Inlastning till affärslokaler kan ske från 
kvarterets utsida. Där ligger även tillgängliga 
entréer till bostadsplanen. 

Bilparkering för kunder till torget sker på den 
större parkeringen, i marknivå eller på parkerin-
gen mot Coop. Cykelparkering ordnas i marknivå.

Boendeparkering ordnas huvudsakligen i ett nytt 
p-däck i områdets sydöstra del intill Coop. 
Tillgänglig parkering och besöksparkering till 
bostäderna finns även på kvarterets östra sida 
intill entréerna.
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Situationsplan torg med koppling till Coops entré Vy från Coops entré mot torgetN
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Referensbild café Referensbild  markbeläggning mot frilagt bergReferensbilder för torget



59 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) - KS 16/0265-47 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) : 210215 Illustrationsbilaga Norrboda_Brunna

Referensbilder skola. Street monkey Architects. Foto Mattias Hamrén

Referensbilder skolgård WiLandskap

SKOLA & FÖRSKOLA
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Husens placering
Förskolan och skolan ligger utmed Petters-
bergsvägen och en ny gata genom området, nära 
den busshållsplats som planeras vid Petters-
bergsvägen. De ligger så att de kan dra nytta av 
det befintliga grönområdet och är lätta att nå 
både från planområdets bostäder och omgivande 
bebyggelse. 

Utformning av byggnader
Byggnadernas placering är anpassad till terrän-
gen där skolan tar upp höjdskillnaden mellan 
Pettersbergsvägen och den kuperade skolgården 
på en högre nivå. Förskolan är placerad i på den 
högre nivån intill nya vägen med förskolegården 
på en lägre nivån vid grönstråket.
Byggnadernas fasader föreslås utformas med en 
stor andel trä men även tegel är tänkbart.

Entré, angöring och varumottag
Skolans huvudentré föreslås i norr mot Petters-
bergsvägen. Här finns även plana ytor för en 
mindre idrottsplan och parkering. På den övre 
skolgårdsnivån finns sekundära entréer till olika 
kapprum och idrottshallen. Idrottshallen, skolan 
och förskolan kopplas samman av en gemensam 
angöringsyta på den nya vägen. Ytan har breda 
gång- och cykelbanor och endast enfilig passage 
för bilar för att ge ökad trygghet och trafik-
säkerhet. Varuleveranser och sophämtning sker 
från en angöringsficka på den nya vägen, nära 
skolans gavel.

Skolgårdar med naturmiljö för upplevelser 
och lek
Förskolegården ligger som en del av det gröna 
bälte som löper diagonalt genom området. Därför 
ska den ha kvar så mycket skog som möjligt och 
programmeras med aktiviteter kring befintlig 

växtlighet. Skogen med under-, mellan- och 
övervegetation ger en naturlig miljö för upplev-
elser och lek. Man ska eftersträva att använda 
material som trä, metall och sand och man ska 
begränsa användningen av plast och dämpande 
material av gummi.

Skolgården får dels en hårdgjord plan yta nära 
byggnaden, dels en naturanpassad del som ut-
nyttjar den kuperade tomten med berg i dagen.

Gården ska indelas i zoner som gestaltas för att 
passa olika åldrar. Det bör dessutom finnas både 
aktiva och lugna zoner. Skolgården bör planeras 
så att den utanför skoltid kan användas av kring-
boende och besökare, så att den kan ingå som en 
naturlig del av vardagen.
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Referensbilder förskolegård WiLandskap

MÖTESPLATS/LÄNK 
MELLAN SKOLOR OCH 

IDROTTSHALL

Principsektion vid skolgård
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Radhus som följer terrängen
Det nya Norrboda Brunna kommer att ha 
ett stort inslag av radhus på båda sidor om 
Femstenavägen. Radhusen utformas som 
stadsradhus med trevliga små förgårdar och 
uteplats på andra sidan. Radhusen placeras 
med hänsyn till den kuperade terrängen och 
trappar sinsemellan med lutningen. Vissa radhus 
kan komma att bli souteränghus för att ta upp 
höjdskillnader men även uteplatser kommer att 
få göras som altaner över mark.

Skala
Radhusen bidrar till den lägre byggnadsskalan i 
området samtidigt som det är en bra boendeform 
med effektivt markutnyttjande. 

Parkering och angöring 
Parkeringsplatserna samlas nära infarterna från 
Femstenavägen med tydlig avgränsning från 
angöringsvägarna, eventuellt med bom. Det ger 
trygga och lekvänliga radhusvägar som mer 
får karaktär av gångvägar. Endast vid behov av 
färdtjänst, sophämtning, inflyttning etc kan man 
köra fram till entréerna.
Genom en noga genomtänkt gestaltning av 
entréerna och förgårdarna blir gränsen mellan 
offentligt och privat tydlig men “mjuk”.

Cykelparkering kan ske på förgårdsmarken.  

RADHUS

Exempel på gestaltning av radhus i lutning

Referensbild radhus möter naturmark
Östra Orminge, Nacka

Referensbild entréer radhus
Geranium, Köpenhamn
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Husets placering
Trygghetsboendet ligger på en höjd mitt i 
området mellan handelsområdet, torget, rad-
husen och förskolan med god access för både 
gång- och cykel- samt biltrafik. 

Utformning byggnad
Byggnaderna föreslås få en rationell utformning 
med funktioner för samvaro, besök och drift i 
bottenvåningen och lägenheter ovanför. Trapp-
husen med hiss kan kopplas till den lägre 
liggande Femstenavägen och ge god tillgänglighet 
till torget och handelsområdet. Med byggnaderna 
i vinkel mot sydväst bildas ett soligt gårdsrum 
med plats för både angöring, grönska och sam-
varo. 

Angöring, inlastning och pakering
Trygghetsboendet angörs både från Femstenavä-
gen, där sopbilar och varutransporter kan ske, 
och från den nya gatan där parkering föreslås på 
en del av  gården. Viss besöksparkering kan ske 
på kantstensparkering utmed Femstenavägen.

Utsikt = livskvalitet
Som boende på trygghetsboende kan man ha 
svårt att röra sig och utsikten från från fönster 
och balkong blir viktig för livskvaliteten. Bygg-
naderna är placerade så att man får utsikt mot 
det nya torget, trädgården, handelsplatsen eller 
förskolegården. 

Gröna rum
Med ett begränsat utrymme utomhus ska fokus 
ligga på anläggande av lättillgängliga terrasser 
och altaner. Här ska planteringar ha fokus på 
sinnena – doft, färger, former samt eventuellt 
möjligheterna att röra vid växterna och odla.

Tillgänglighet ska vara särskilt högprioriterat 
vid planering av trygghetsboendets närområde. 
Markbeläggningen ska ta hänsyn till detta 
samtidigt som den ska vara lätt att underhålla.

TRYGGHETSBOENDE



59 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) - KS 16/0265-47 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) : 210215 Illustrationsbilaga Norrboda_Brunna

N

 20/31ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. NR 1301 | 2021-02-15

Anpassning till landskapet
Flerbostadshusen bildar en krans runt radhusen 
och skyddar mot trafikbullret från E18 och Gra-
nhammarsvägen. Byggnaderna är anpassade till 
den kuperade terrängen samtidigt som krav på 
tillgänglighet för funktionshindrade kan uppnås. 

Gestaltning
Byggnaderna varierar i antal våningar och följer 
terrängen vilket ger olika höjd för varje trapp-
hus. Husen är mellan 5 och 7 våningar höga och 
skyddar de mot buller samtidigt som de ligger 
lägre än radhusen i landkapet. Övergången i skala 
mellan de båda typologierna blir därför naturlig. 
Tre av byggnaderna klär in ett parkeringsdäck 
i ett souterrängläge intill Coop i norr. De får en 
lägre fasad mot parkeringsdäcket och en två till 
tre våningar högre fasad mot gården i söder. 

Parkering
Parkering anordnas huvudsaklingen i parkerings-
däcket intill Coop. Parkeringsdäcket föreslås vara 
i tre plan plus ett övre som utgör entrégård för 
bostadshusen som är sammanbyggda med 
parkeringsdäcket. 

Flerbostadshusen ska gestaltas med olika ma-
terial och kulörer för varje trapphus för att un-
derstryka den variation som trappningarna i höjd 
skapar. Fasaderna utformas i gedigna material 
som till exempel tegel, puts , sten och trä.

Lokalt centrum med bostäder
Tre av flerbostadshusen ligger i direkt anslutning 
till dagens handelsplats vid det nya torget. 

Entréer, angöring och tillgänglighet
Huvudentréer till bostäderna lagda mot utsidan 
av kvarteren med sekundära entréer mot gårdar 
och torg. Mot gårdsfasaderna finns även mö-
jlighet till privata uteplatser. Angöring kan ordnas 
inom 25 meter ifrån tillfällig p-plats.

FLERBOSTADSHUS

Situationsplan flerbostadshus

Utmed angöringsgatan i södra och östra kanten 
av området finns kompletterande markparkering 
och möjlighet till carports. På gårdarna kan cykel-
parkering i förråd eller under skärmtak anordnas.

Principsektion genom 
parkeringsdäck
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Markerad 
sockelvåning 
kan utföras i 
mönstrad puts 
eller natursten

Fönstersättningen 
varieras och har ett 
i huvudsak vertikalt 
uttryck.

Omsorgsfullt gestaltad 
och tydlig entré från 
stradsgatan.

Stora glaspartier 
släpper in ljus till 
trapphusen.

Små balkonger 
kan användas 
för att variera 
fasaden

Exempel på gestaltning av flerbostadshus med uppdelade huskroppar, entréer och varierade höjder

Huvudidéer gestaltning flerbostadshus

Mötet mellan flerbostadshus och radhus

Referensbild område med blandad bebyggelse
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
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Variation och detaljer
Eftersom bebyggelsen anpassas till terrängen 
och de olika byggnadskroppana utförs med 
varierande antal våningar skapas ett intressant 
och böljande taklandskap. Indragna övre 
våningar, hörntorn och takkupor varierar taklinjen 
ytterligare. 

Byggnadskropparnas olika material och 
färgsättning bidrar även de till att bryta ner 
skalan. Med tydliga och väl utformade entréer, 
trapphusen synliga i fasaden samt inslag av 
nischer och franska balkonger får fasaden liv och 
skapar ett trivsamt gaturum.

Öppningar mellan byggnaderna ger möjlighet till 
inblickar in mot radhusen och grönska ramar in 
bebyggelsen. Carports med sedumtak ger en 
lägre skala mot naturmarken och 
Granhammarsvägen.
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Vy från E18 sydöst vid ca 430 m avstånd

Vy från E18 sydöst vid ca 750 m avstånd
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Silhuett
Den nya stadsdelen kommer att förändra 
landskapet i denna del av Kungsängen. Det höga 
läget vid E18 gör att bebyggelsen kommer att 
vara väl synlig ifrån motorvägen. Norrboda 
Brunnas taklandskap definierar en ny silhuett och 
kvarterens utsidor annonserar stadsdelen utåt 
samtidigt som husen skyddar den innanför-
liggande bebyggelsen mot trafikbuller. 
Vattentornet kommer fortfarande att vara synligt.

SILHUETT
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Elnätstation

Soprum/sophus



59 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) - KS 16/0265-47 Beslut om granskning - detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:133 m.fl.) : 210215 Illustrationsbilaga Norrboda_Brunna

Referensbild separat GC-bana
Malmö
Från: Utformningspolicy dagvattenhantering - 
Vellinge Kommun, Edge

Referensbild separat GC-bana
Vellinge
Från: Levande gaturum - En handbok i Blågröngrå
system, Edge

Sektion GC-väg
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Ny gata till handelsområdet
Granhammarsvägen håller på att byggas om med 
en ny cirkulationsplats där E18 har påfart och 
avfart för södergående trafik. Förbi cirkulation-
splatsen planeras även cykelbanor. En ny gata 
föreslås från cirkulationsplatsen upp till handel-
sområdet. Gatan blir brant men fungerar även för 
lastbilstrafik vilket avlastar Pettersbergsvägen. 
Vägen ansluter till befintlig väg runt handelsom-
rådet.

Nya gator med gång- och cykeltrafik
Nya vägar med gång- och cykelbanor anläggs 
som knyter ihop området och kopplar det till 
omgivningen. Femstenavägen förlängs nerifrån 
Pettersbergsvägens början och blir ny infartsväg 
för personbilstrafik till bostäderna. För att inte 
inbjuda till genomfartstrafik till handelsområdet 
görs gatan smal och med angöringsfickor. En 
gång- och cykelbana byggs på ena sidan och en 
gångbana på den andra. Mellan planområdet och 
handelsområdet föreslås en avsmalning av vägen 
till en körbana, alternativt gångfartsgata för att 
öka trafiksäkerheten och avskräcka från genom-
fartstrafik.

En ny korsande gata föreslås som startar vid 
Pettersbergsvägen i väster, korsar Femstena-
vägen och avslutas vid Coop och det nya parker-
ingsdäcket i öster. Gatan förses med gång- och 
cykelbana fram till Femstenavägen och enbart 
gångbana på den östliga delen. Vid skolan och 
förskolan smalas vägen av till en fil för att ge 
trygg passage för barnen.

Kopplingar och gång- och cykelstråk
Gröna Dalen föreslås kopplas ihop med Norrboda 
Brunna via en ny gång- och cykelbro över Gran-
hammarsvägen. Från bron går en gång och cykel-
väg upp till Femstenavägen där man kan välja 
att fortsätta upp mot torget eller tvärs över mot 
Hjärtstensvägen och befintliga flerbostadshus.

Angöring och tillgänglighet
Bostadsområdena och handeln uppfyller krav på 
tillgänglighet både vad gäller angöring och 
parkering. Gångvägar utförs tillgängliga där ter-
rängen medger det.

Trafiksäkerhet
Vägarna i området kommer att nyttjas av bl a 
skolbarn vilket ställer höga krav på en säker 
utformning av trafikmiljön. Gatorna ska utformas 
för att bli trafiksäkra, tydliga och med inslag av 
träd och annan växtlighet och med tydligt mar-
kerade övergångsställen och eventuellt farthin-
der.

Gator på kvartersmark
Angöring till flerbostadshusen
Angöringsvägen till kransen av flerbostadshus är 
kantad av parkeringsplatser och med en gång-
bana mot husfasaderna. Gatan ger även till-
gänglighet till parkeringsdäckets två nedre plan 
och har en vändplan i dess norra del där sopbilar 
kan vända.

Angöring till radhusen
Angöringsvägarna till radhusen kommer först och 
främst att användas för gång- och cykeltrafik 
men med möjlighet för sopbilar, räddningstjänst, 
färdtjänst och flyttbilar att ta sig fram. Parkering 
sker nära infarten till radhusen och vid behov kan 
handikapparkering skapas mellan husrader.
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Femstenavägen
Gata 1/ typ 1

Femstenavägen
Gata 1/ typ 2

2021-02-15_gatorsektioner_Gata 1 Brunna park_1:

GATUSEKTIONER
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Den nedre delen av Femstenavägen har trottoar på 
ena sidan, gång- och cykelväg på den andra, dub-
belriktad trafik på bred körbana och angöringsficka 
på den sida som vetter mot befintliga bostäder.

Mitten av Femstenavägen har gång- och cykelväg 
på ena sida, dubbelriktad trafik på smal körbana 
och trottoar på den andra sidan.

Gata 1, del av gata 5 och gata 6 är kommunala gator.
Övriga gator är på kvartersmark.
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Femstenavägen
Gata 1/ typ 3

00
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Den övre delen av Femstenavägen har gång- och 
cykelväg på ena sidan, angöringsficka, dubbel-
riktad trafik på smal körbana och trottoar på den 
andra sidan.

I gränsen mot handelsparkeringen smalas Fem-
stenavägen av till ett körfält för sänkt hastighet 
och planteringsytor som tar hand om dagvattnet.
Avsmalningen syftar också till att minska genom-
fartstrafiken så att man hellre väljer de två andra 
vägarna till handelsområdet

Gata 2 / typ 1

Kvartersgatan för angöring till bostadshusen 
närmast Granhammarsvägen ger plats för trot-
toar, körbana och parkeringsplatser/carports/
förråd.

Femstenavägen
Gata 1/ typ 4
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Gata med trottoar på ena sidan mot torg, dubbel-
riktad trafik på smal körbana. Cykel i blandtrafik. 
Gatan avslutas vid parkeringsdäck vid Coop.

Gata 3 / typ 1

Radhusgata med dubbelriktad körbana och 
små förgårdar. Bilar parkeras nära infarten 
och endast nödvändiga transporter kör på 
gatan.

Gata 4 / typ 1

Radhusgata med dubbelriktad körbana och 
små förgårdar. Bilar parkeras nära infarten 
och endast nödvändiga transporter kör på 
gatan.

Gata 5 / typ 1
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Gata med gång- och cykelbana på sida mot 
radhus, trädplantering med försänkt plantering-
syta för uppsamling av dagvatten, dubbelriktad 
smal körbana, trottoar mot trygghetsboende.

Gata 6 / typ 1

Gata med gång- och cykelbana på sida mot för-
skola, skyddszon, angöringsficka, dubbelriktad 
smal körbana, angöringsficka/lastzon, trottoar 
mot skola. Del av vägen har enfilig körbana för 
tryggare gångpassage för skolbarnen.

Gata 6 / typ 2
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20 Mars. 08:00 20 Mars. 12:00 20 Mars. 17:00

 30/31ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. NR 1301 | 2021-02-15

SOLSTUDIER

SOLIG SKOLGÅRD
ÄVEN I MARS

KVÄLLSSOL PÅ
TRYGGHETSBOENDETS

KULLE

DE HÖGSTA HUSEN ÄR
PLACERADE I NORR MOT 

HANDELSPLATSEN
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23 Juni. 08:00 23 Juni. 12:00 23 Juni. 17:00

 31/31ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. NR 1301 | 2021-02-15

SOLIG LEKPLATS
HELA DAGEN

SOLIGA GÅRDSRUM 
MELLAN HUSEN

TORG MED
KVÄLLSSOL!
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Beslut om granskning - detaljplan för 
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  

Förslag till beslut 
1. Samrådsredogörelse tillhörande detaljplan Kockbacka gärde (Härnevi 

8:10 m.fl.) och miljökonsekvensbeskrivning godkänns. 

2. Detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) med 
miljökonsekvensbeskrivning sänds ut för granskning enligt reglerna för 
utökat förfarande (PBL 2010:900). 

3. Detaljprojektering för allmänna platser påbörjas 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 17 mars 2021, §13 om samråd för 
detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.). Planområdet är 
placerat vid Ginnlögs väg och Enköpingsvägen. Planförslaget innehåller skola, 
bostäder samt en park med dagvattendammar.  

Planförslaget var ut på samråd under april 2021. Under samrådet inkom 
synpunkter på förslaget gällande bland annat dagvatten, geoteknik, risk samt 
lokalisering av skolan.  

Efter samrådet har planförslaget reviderats. Planområdet har utökats något och 
bostäderna och dagvattendammarna har flyttats inom området. Utredningar har 
gjort för att lösa de frågor som kom upp under samrådet. 

Förslaget till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning föreslås sändas ut på 
granskning enligt utökat förfarande. Vissa kompletteringar av planhandlingarna 
kommer att ske efter beslutet för att förtydliga planförslaget.  

En kalkyl för utbyggnaden tagits fram. En plan för hur utbyggnaden kan 
optimeras kostnadseffektivt och tidplanen fins. För att tidplanen för utbyggnad 
ska hållas behöver detaljprojektering påbörjas innan detaljplanen antas. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 28 september 2021 

 Plankarta, den 6 oktober 2021 

 Planbeskrivning, den 6 oktober 2021 
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 Samrådsredogörelse, den 6 oktober 2021 

 Miljökonsekvensutredning, den 6 oktober 2021 

 Gestaltningsprogram, den 22 september 2021 

 Kalkylunderlag, den 8 oktober 2021 

 Värdeutlåtande, den 6 oktober 2021 

 Förstudie gc-bro, den 26 mars 2021 

 Förprojektering, den 7 oktober 2021 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut om samråd § 13, 17 mars 2021 

 Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag § 46, den 16 september 
2020 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 17 mars 2021, §13 om samråd för 
detaljplaneförslaget för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.). Planområdet är 
placerat vid Ginnlögs väg och Enköpingsvägen. Planförslaget innehåller skola, 
bostäder samt en park med dagvattendammar.  

Planförslaget var ut på samråd under april 2021. Under samrådet inkom 
synpunkter på förslaget från myndigheter gällande bland annat dagvatten, 
geoteknik och risk. Utifrån synpunkterna från myndigheter har ytterligare 
utredningar gjorts och förslaget har reviderats.  Från privatpersoner och 
föreningar har bland annat synpunkter på lokaliseringen av skolan, oro för 
buller och otrygghet framförts. Synpunkterna har i möjligaste mån besvarats, 
men inte lett till förändringar. 

Efter samrådet har planförslaget reviderats. Planområdet har utökats något och 
bostäderna och dagvattendammarna har flyttats inom området. 

Skolan är fortsatt placerad i den norra delen av området, vid Finnstarondellen. 
Förslaget innehåller också en ny rondell i korsningen mellan Ginnlögs väg och 
Stationsvägen, ett mindre område med bostäder i väst och en dagvattenpark i 
öst. Över järnvägen föreslås en bro för gång- och cykeltrafik. 

Skolan föreslås uppföras i två till tre våningar. Byggnaden bryts upp i flera 
volymer genom förskjutna byggnadskroppar med sadeltak. Bostäderna föreslås 
uppföras i två våningar med sadeltak. Dagvattenparken kommer att rena vatten 
från östra Bro i dammar och meandrande diken. I anslutning till detta föreslås 
även gångvägar för att tillgängliggöra området för rekreation. 
Rekreationsområdet ska vara en kvalitet för skoleleverna, de som bor i 
bostäderna, och alla invånare i Bro. 

För att uppnå riktvärden för buller behöver bullervallar uppföras utmed 
järnvägen, Enköpingsvägen och en del av Ginnlögs väg. Skolbyggnaden och en 
del av bostäderna fungerar också som ett bullerskydd för skolgården. Vallarna 
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utformas med varierande utbredning för att vara en del av landskapet och 
kompletteras med bullerplank på toppen.  

Planen bedöms riskera betydande miljöpåverkan eftersom jordbruksmark 
bebyggs. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. Att bebygga 
platsen har stöd i översiktsplanen, men ändamålet stämmer inte överens. 
Översiktsplanen föreslår verksamheter. Planförslaget har stöd i förslag till 
fördjupad översiktsplan för Bro. Alternativa platser för placering har utretts. 
Placeringen inom planområdet har bedömts som den lämpligaste. Även om 
jordbruksmarken inom planområdet inte tas i anspråk för bebyggelse behöver 
en del av jordbruksmarken behöva tas i anspråk för dagvattenrening, vilket inte 
kan göras på någon annan plats.  

Förslaget till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning föreslås sändas ut på 
granskning enligt utökat förfarande. Vissa kompletteringar av planhandlingarna 
kommer att ske efter beslutet för att förtydliga planförslaget. Bestämmelser om 
markhöjder, dagvattenhantering och bullerkrav kommer att läggas till, samt 
mindre ändringar i bestämmelsernas formulering. 

Som komplement till planhandlingarna har en kalkyl för utbyggnaden tagits 
fram. Till denna hör en markvärdering, förprojektering och en förstudie för 
gång- och cykelbro. En skedesplan har tagit fram för att visa hur utbyggnaden 
kan optimeras för att kunna arbeta kostnadseffektivt och hålla tidplanen. För att 
tidplanen för utbyggnad ska kunna hållas behöver en detaljprojektering 
påbörjas innan detaljplanen antas. 

 

Barnperspektiv 
Det kommande området på Kockbacka gärde har god potential att uppmuntra 
till ungdomars och barns fysiska aktivitet. Även avsikten i detaljplanen med en 
satsning på ökad gång och cykling till skolan kan också uppmuntra till en 
beteendeförändring mot en hållbarare livsstil.   

En barnkonsekvensbeskrivning togs farm i augusti 2021, bedömningen är att 
förslaget anses vara väl genomarbetat och aspekter som berör barn och ungas 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet är integrerade i förslaget och i 
detaljplan. Storleken på den planerade skolgården är i enlighet med riktlinjerna 
och utformningen är väl genomarbetade och erbjuder olika aktiviteter till 
eleverna under och efter skoltid.   

Att skolan ligger utanför centrala Bro medför att några elever kommer få 
längre skolväg än de har till nuvarande Bro skola, men också att vissa får 
kortare väg till skolan. För de barn och unga, som så småningom kommer flytta 
in i de områdena som planeras söder om järnvägen, är den nya placeringen bra. 
Gång- och cykelbro ger en förbättrad kopplingen mellan Bro IP och 
Kockbacka gärde och är positivt för tillgängligheten och säkerheten.   
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Bedömningen, ur ett barnperspektiv, är att de intentioner som finns i 
planarbetet och de fysiska förutsättningar som finns i området, kan utvecklas 
till ett område som är väl lämpat för barn.   
 

 

 

 
Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jerker Parksjö 

 Tf. verksamhetschef 

 

 

Bilagor 
1. Plankarta, den 6 oktober 2021 

2. Planbeskrivning, den 6 oktober 2021 

3. Samrådsredogörelse, den 6 oktober 2021 

4. Miljökonsekvensutredning, den 6 oktober 2021 

5. Gestaltningsprogram, den 22 september 2021 

6. Kalkylunderlag, den 8 oktober 2021 

7. Värdeutlåtande, den 6 oktober 2021 

8. Förstudie gc-bro, den 26 mars 2021 

9. Förprojektering, den 7 oktober 2021 

 

Beslut sänds till 
 Planavdelningen 
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(CYKEL)(GÅNG) Cykelväg, Gångväg

GATA1
Huvudgata

GATA2
Lokalgata

GÅNG Gångväg
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(GÅNG)(CYKEL) Gångväg, Cykelväg

NATUR Naturområde

PARK1
Park med naturkaraktär

TORG Torg

Kvartersmark
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Endast komplementbyggnad får placeras
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Utförande
b2
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b3
Endast 30,0 % av markytan får hårdgöras

Utfart

Ø P
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Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1500 (A1), daterad den 2021-10-06 
Denna planbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Afry, 2021-10-06 
Illustrationsplan, 2021-09-22 
Gestaltningsprogram, Visbyark & Topia landskapsarkitekter, 2021-09-22 
Fastighetsförteckning, 2021-03-11, reviderad 2021-10-13 
Samrådsredogörelse 2021-10-06 
 
Övriga handlingar 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-02  
Utredning om exploatering på jordbruksmark AFRY, 2021-10-06  
Buller och vibrationsutredning, Brekke & Strand Akustik, 2021-09-22  
Dagvattenutredning del 1, WRS, 2021-10-06  
Dagvattenutredning del 2, WRS, 2021-10-06 
Riskanalys, Brandskyddslaget, 2021-09-22 
PM Geoteknik Kockbacka gärde (Norra), Treeline, 2021-09-22 
Markteknisk undersökningsrapport Kockbacka gärde, Treeline, 2021-09-22 
PM Geoteknik Kockbacka gärde (Södra), Treeline, 2021-09-22  
PM Geoteknik Bullervallar Kockbacka gärde, Treeline, 2021-09-22 
Trafikutredning, Trivector, 2021-09-22  
Barnkonsekvensanalys, Sweco, 2021-08-31 
 
Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om uppdrag för att ta fram en detaljplan för en 
ny skola på Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill 
Finnstarondellen. Uppdraget var att planera för en skola på 500 elever med en möjlig expansion. Det 
finns dock inget beslut om vilket upptagningsområde en ny skola ska ha eller vilka årskurser som ska 
gå i skolan. Uppgifter i utredningar bygger på antaganden om hur elevantalet skulle kunna vara 
fördelat.  
 
Planens syfte 
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro och att skapa en park som kan 
användas av Bros invånare. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till skolan på 
ett tryggt och säkert sätt och därför ska möjligheten att gå eller cykla till skolan prioriteras. Planen 
säkerställer en dagvattenhantering för skolan och rening av dagvatten från östra Bro. I samband med 
dagvattenhanteringen etableras en park av naturkaraktär som samtidigt ger möjlighet till rekreation 
genom gångstråk runt diken och dammar. Planen syftar också till att göra plats för bostäder för att 
förstärka tryggheten i närheten av skolområdet då de förväntas medföra större närvaro över dygnet. En 
förutsättning för planen är att det ska finnas en trygg och gen gång- och cykelväg till Bro IP.  
 
Huvuddrag 
Planförslaget innehåller en skola. Skolan kommer troligtvis att byggas i etapper. Skolan föreslås 
rymma 500 elever med möjlighet att bygga ut för att rymma totalt cirka 1000 elever i årskurs f-9. 
Skolan ska ha plats för en skolgård som uppfyller riktlinjer kring barns utemiljö. Inom skolområdet 
ryms idrottssal för skolidrott.  
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Området innehåller en dagvattenlösning som både renar planområdets dagvatten och dagvatten som 
kommer till området via dagvattenledningar norrifrån. Även det renade vattnet från 
Kockbackadammen föreslås ledas till våtmarken. Området kring damm, diken och våtmark föreslås 
utformas tillsammans med promenadstråk till en park med naturkaraktär. Därigenom kan det fylla 
flera funktioner som gynnar både människors hälsa, biologisk mångfald och Mälaren. 
 
Planförslaget rymmer 26 bostäder i form av småhus som föreslås ligga längst en lokalgata. Bostäderna 
skapar större trygghet och närvaro för skolgården under kvällar och helger, samt promenadstråket.  
 
För att säkerställa säkra gång- och cykelvägar från resten av samhället innehåller planen flera 
kopplingar för gång- och cykel. Utmed Ginnlögs väg föreslås en bro för gång- och cykelväg som ger 
en genare och tryggare väg till Bro IP och nya bostadsområden på andra sidan järnvägen. Området 
kopplas ihop med övriga gång- och cykelnät i Bro. 
 
Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes den 16 september 2020 och handläggs enligt Plan- och bygglagen i lydelse 
efter den 1 januari 2015. 
Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande eftersom förslaget inte stämmer överens 
med översiktsplanen (ÖP 2010) gällande vilken typ av bebyggelse som ska etableras på platsen samt 
att planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. 
 

Bild över planprocessen. Nuvarande skede är granskning. 
 
Det aktuella skedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna från samrådsskedet har sammanfattats i en 
samrådsredogörelse. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där yttranden som 
framförts under granskningen redovisas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det 
skickas ut på granskning igen. 
 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)   mars 2021 
Samrådstid     april 2021 
Beslut om granskning (SBU)  kvartal 4 2021 
Granskningstid    kvartal 4 2021 
Antagande (KF)    kvartal 1 2022 
 
Planuppdrag 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 16 september 2020 § 46, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta 
fram förslag till ny detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.). 
 
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. Planen bedöms vara 
förenlig med riksintresse för järnväg, Mälarbanan.  
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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. 
 
Jordbruksmark 
Större delen av planområdet består av brukad åkermark. Enligt Länsstyrelsens 
åkermarksgraderingsskala är denna åker klassad som en klass 5 i skalan 1–5 där klass 5 är den bästa 
klassificeringen som kan uppnås. Marken har stort värde för odling då förutsättningarna för kvaliteten 
på odlingarna är hög. 3 kapitlet 4 § Miljöbalken reglerar möjligheten att ta åkermark i anspråk. För att 
kunna planlägga brukningsvärd åkermark för bebyggelse krävs att bebyggelsen behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det krävs också att dessa intressen inte kan tillgodoses genom 
att någon annan plats tas i anspråk.   
 
Det som planeras i området är en skola som är ett väsentligt samhällsintresse. Området är utpekat för 
bebyggelse både i RUFS 2050, ÖP 2010 och förslag till FÖP för Bro. Flera alternativa placeringar för 
skola har studerats i utredningen om exploatering jordbruksmark (AFRY 2021-02-04). Flera av 
alternativen saknade yta för att ordna skolgård som uppfyller Boverkets riktvärden. Lokaliseringen av 
skolan i anslutning till Bro IP ger möjligheter till synergier som bedöms kunna stärka samhällsnyttan 
av skolverksamheten på platsen. Platsen möjliggör även för en multifunktionell yta som kan erbjuda 
fler kvaliteter och kan stärka både ekologiska värden som biologisk mångfald samt sociala värden som 
rekreation. Fördelarna med en skola i planområdet jämfört med andra alternativ är rådighet över 
marken, möjlighet till förtätning och sammanlänkning inom tätorten, de ekonomiska aspekterna och 
möjlighet att skapa ekosystemtjänster och social hållbarhet i koppling till skola och dagvatten. 
Planområdet utgör en naturlig utvidgning av befintlig tätortsmiljö och bebyggelse. Att tillskapa 
möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga bland annat en ny skola samt möjliggöra 
hållbar dagvattenhantering för tätorten bedöms vara ett prioriterat samhällsintresse som bäst kan 
tillgodoses inom Kockbacka gärde. 
 
Även om jordbruksmarken inom planområdet inte tas i anspråk för bebyggelse och skolan exempelvis 
byggs någon annanstans, kommer en del av jordbruksmarken behöva tas i anspråk för 
dagvattenrening. Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig 
utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvattenhanteringen och platsen 
anses vara lämplig för detta ändamål. Idag sker ingen rening av dagvatten från gamla Bro och 
Kockbacka Gärde. Till planområdet rinner idag vatten från både Gamla Bro, Ekboda och Finnsta. 
Någon annan yta där rening och fördröjning kan göras för detta vatten finns inte. Förbättrad 
dagvattenhantering krävs för att MKN ska kunna uppfyllas för Mälaren-Görväln. 
 
Påverkan på riksintressen 
Planen berör riksintresse för järnväg, Mälarbanan och väg E18 som finns inom influensområde. 
Planförslaget har tagit hänsyn, till en framtida utbyggnad av fyrspår gällande riskavstånd, buller och 
markreservat. Bullervallar som uppförs är placerade så att de inte behöver flyttas för 
fyrspårsutbyggnad. Bullervallarna är placerade så att de inte orsakar negativ risk för järnvägen och 
stabilitetsproblem. Enligt en fördjupad geoteknisk undersökning (Treeline 2021) kan bullervallar 
utföras med max 1,5–2 meters höjd utan geotekniska förstärkningsåtgärder. Med jordförstärkning kan 
bullervallar utformas 4 meter höga. För bullervallar högre än 4 meter krävs särskilda fördjupade 
geotekniska utredningar och stabilitetsberäkningar.  
 
Skyddsavståndet från spårmitt till bullervall är 26 meter. 6 av de meterna möjliggör för framtida 
utbyggnad av Mälarbanan och 20 meter utgör skötselgata. En gång- och cykelbro föreslås byggas över 
järnvägen, vilket förbättrar trafiksäkerheten vid överfarten längst med den befintliga bron. Planen 
bedöms därmed vara förenlig med riksintresse för järnväg, Mälarbanan. E18:s påverkan är begränsad 
då största delen av alstringen förmodligen sker med lokala resor till och från skolan. 
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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. Trafiken som passerar området är måttlig och den trafik som planområdet kommer att 
generera bedöms inte påverka området på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormer kommer att 
överskridas. I dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft överskrids. Problemen uppstår ofta i områden med hög trafikbelastning där parametrar 
som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där luften inte cirkulerar spelar in.  
Aktuellt planområde är öppet och med ett måttligt trafikflöde. 
 
Vatten 
Planområdet ligger inom avrinningsområdet till recipienten Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln har 
enligt VISS måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Recipienten är belastad med för 
höga halter av nickel, antracen, kadmium, bly, PFOS och tributyltenn, utöver de överallt 
överskridanande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE).  
Miljökvalitetsnormen för Mälaren-Görväln är god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus. Enligt 
senaste beslut ska Mälaren-Görväln till år 2027 uppnå god ekologisk och kemisk status. 
Exploateringen kommer att medföra att transporten av närsalter, metaller och andra ämnen kommer att 
förändras. Mängderna av kväve, fosfor, bly och suspenderat material minskar jämfört med nuläget 
men parametrar som t.ex. kadmium och nickel ökar utan införda dagvattenåtgärder. Det innebär att 
dagvattnet behöver renas innan det leds ut från planområdet. Förslaget på dagvattenhantering som har 
tagits fram innebär dels rening i anläggningar som placeras i direkt anslutning till ytorna vars vatten de 
ska omhänderta (s.k. LOD) och dels en avslutande rening i en dagvattendamm. Beräkningar visar att 
åtgärder genom LOD gör att planen inte medför försämring av näringsämnen eller metaller och 
därmed inte förhindrar möjligheten att nå miljökvalitetsnormen i Mälaren-Görväln. 
 
I planområdet föreslås även dagvattenrening av vatten från redan bebyggda områden i östra Bro. Detta 
vatten leds idag orenat via området vidare till Mälaren. Genom dagvattendammar kan detta vatten 
renas och fördröjas, vilket i sig ger en förbättring för recipienten.   
 

Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 
”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 
Förordningen om omgivningsbuller ställer krav på att Trafikverket och kommuner med mer än 100 
000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Även i mindre och 
medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att begränsa buller. 
 
Trafikbuller genereras från Enköpingsvägen och Ginnlögs väg samt Mälarbanan. Enköpingsvägen har 
i nuläget 2 100 000 fordon/år och Ginnlögs väg har 840 000 fordon/år och omfattas därför inte av 
miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. Mälarbanan prognostiseras ha 24 000 tåg/år och 
omfattas därför inte heller av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller.  
 
Bullervallar och bullerplank föreslås uppföras i planområdet. Likaså är de planerade bostäderna och 
skolbyggnaden en förutsättning för att uppnå ovan nämnt riktvärde på skolgården eftersom dem ger en 
skärmande effekt enligt beräkningar. Ett bullerplank mellan skolbyggnaden och idrottshallen är en 
förutsättning för att nå riktvärdet på skolgården om inte den delen av byggnaden byggs ut direkt.  
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Trafikbullernivåerna från de tre bullerkällorna ger bullernivåer under 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
och under 70 dB(A) maximal ljudnivå, läs mer under rubriken Buller. 
 
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.  
 
Cirka 1,5 kilometer söder om programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) 
enligt MB 3 kap, Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt omgivande 
strandängar. Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har utformats så att 
dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Dagvatten från området kommer att 
fördröjas så att flödet till Broviken inte ökar med anledning av planen. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Upplands-Bro kommun bedömer i sin undersökning att genomförandet av detaljplanen för Kockbacka 
gärde riskerar att medföra betydande miljöpåverkan avseende hushållning med naturresurser i 
samband med att jordbruksmark bebyggs. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför 
upprättats. 
 
Undersökningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 
kunskapsunderlag. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholm, i januari 2021, som delar 
kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen beslutade (genom 
delegationsbeslut) den 2 mars 2020 att planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Nedan 
följer en sammanfattning av behovsbedömningen: 
 
Planförslaget för Kockbacka gärde bedöms medföra negativ miljöpåverkan inom framförallt genom 
risker för människors hälsa och säkerhet samt materiella värden, men även inom naturvärden och 
kulturvärden. Riskfrågorna bedöms kunna lösas inom planområdet genom avstånd till järnvägen och 
Enköpingsvägen. De bedöms därmed inte medföra betydande miljöpåverkan. Planens påverkan på 
Mälaren bedöms som positiva eftersom orenat vatten från befintlig bebyggelse i Bro kan renas i 
området. Planens påverkan på materiella värden är negativa eftersom jordbruksmark bebyggs. Det 
finns risk att planen medför betydande miljöpåverkan på materiella värden i form av jordbruksmark. 
Planen bedöms därför sammantaget medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning ska därför tas fram gällande frågan att bebygga jordbruksmark.  
 
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning att genomförandet av detaljplanen för 
Kockbacka gärde kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning 
gälande frågan om jordbruksmark ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas 
fram för detaljplanen. Ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen avseende avgränsning av MKB:n 
genomfördes 15 februari 2021. Fokus i MKB:n är att beskriva betydande miljöpåverkan avseende 
jordbruksmark inom ramen för miljöaspekten hushållning av naturresurser. 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är ca 15 hektar stort och ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 
Ginnlögs väg. Planområdet avgränsas av Enköpingsvägen i norr, Stationsvägen i väster, järnvägen i 
syd och av brandstationen och åkermark i öst. En del av planområdet som är ämnad för en gång-och 
cykelbro fortsätter över järnvägen längs med befintlig bro över järnvägen. 
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Flygfoto med planområdet markerat i svart. 
 
Markägoförhållande 

• Planområdet omfattar fastigheterna Härnevi 8:10 och 32:1, Kockbacka 2:1, S:3 och S:6, och 
Bro Prästgård 4:1. 

• Kockbacka 2:1 och Bro Prästgård 4:1 ägs av kommunen. Kommunen har skrivit ett köpeavtal 
med fastighetsägaren för 8:10, ärendet är ännu inte hanterat av Lantmäteriet. Kockbacka S:3 
och S:6 är samfälligheter med flera delägare, kommunen har ansökt om att reglera in dessa i 
Kockbacka 2:1 i samband med fastighetsregleringen för 8:10.  Härnevi 32:1, ägs av 
Trafikverket. 

 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse 
Riksintresse för järnväg, Mälarbanan, passerar parallellt med plangränsen, cirka 15 meter sydväst om 
planområdet.  
 
Strandskydd 
Planområdet omfattas inte av strandskydd. 
 
Vattenskyddsområde 
Området omfattas av den sekundära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Avrinningen sker 
mot den primära zonen för 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 ligger inom radien för primärt bebyggelseläge enligt RUFS 2050. Dock har ett litet hack i 
radien gjorts till förmån för terminalområdet Nygård. Se illustrationskarta nedan.  
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Utdrag ur RUFS 2050, planområdet ligger vid pilens spets. 
 

Regional gång- och cykelplan 
En ny regional cykelplan har varit ute på remiss. Gång- och cykelvägen utmed Enköpingsvägen pekas 
ut som en del av det regionala cykelvägnätet.  
 
Kommunala planer och program 
Översiktsplan 
I översiktsplanen, ÖP2010, är området är utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. Förslaget 
att planlägga en skola på platsen stämmer inte överens med översiktsplanens inriktning mot 
verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas.  
 

   
Utdrag ur karta över utvecklingsområden i Bro ur Översiktsplanen, ÖP2010. Planområdet är nummer 8 på kartan. 
Verksamhetsområde föreslås. 
 
Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort är ute på granskning just nu. I 
granskningsförslaget är området utpekat som område för ”bebyggelseutveckling” samt ”IP Bro 
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utveckling”. Mellan området och Bro IP föreslås även “strategiska blågröna stråk”. Förslaget att 
anlägga skola på platsen har stöd i granskningsförslaget till FÖP.  

  
Utdrag ur karta över utvecklingsområden i Bro ur förslag till Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro. Planområdet är 
markerat med en röd linje på kartan. Bebyggelse av olika slag, utveckling Bro IP och strategiska blågröna stråk föreslås. 
 
Planförslaget avviker från översiktsplanen eftersom den föreslår verksamheter istället för skola, 
bostäder dagvattenhantering och rekreation. En utbyggnad av planförslaget ger tydligare fortsättning 
av befintlig bebyggelse vilket också förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro ger stöd för. 
 
Trafik- och tillgänglighetsprogram 
Trafik och tillgänglighetsprogrammet 2021 beslutades av tekniska nämnden den 15 februari 2021. I 
projektlistan för programmet finns gång- och cykelväg utmed Ginnlögs väg med. Det finns behov av 
en gång- och cykelbana längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen och idrottsplatsen i Bro. 
Samhällsbyggnadskontoret förslår att en trafiksäker gång- och cykelbro projekteras under 2021.  
 
Detaljplaner och förordnanden 
Större delen av planområdet är planlöst. De yttre delarna av planområdet vid Ginnlögs väg och 
Enköpingsvägen är planlagda. 
För planområdet finns gällande detaljplan:  

• 9502 Detaljplan 2 för järnvägssträckan Kungsängen – Bålsta delen Bro, Upplands-Bro 
kommun, Stockholm län, Laga kraft 13 februari 1997. I detaljplanen är planområdet utpekat 
som park, huvudgata, lokalgata och järnvägstrafik. Planens genomförandetid gick ut 13 
februari 2002. 

• 7205 Stadsplan 1 för Nygård, fastställd 1976-06-30. I detaljplanen är planområdet utpekat som 
park och gata. Planens genomförandetid har gått ut. 

 
När den nya detaljplanen fått laga kraft upphör de delar av den äldre detaljplanen som ingår i 
planområdet att gälla. 
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Förutsättningar och planförslag  
Natur 
Mark och vegetation 
 
Nuläge 
Idag är marken obebyggd. Större delen av planområdet består av brukad åkermark. Läs mer om 
åkermarken under Hushållning med mark- och vattenområden. Det förekommer få naturvärden i 
området då det är brukad jordbruksmark.  
 
Genom området löper två raka diken som omfattas av generellt biotopskydd. Utmed diket finns viss 
växtlighet i form av buskar och träd. Träden är av olika arter, bland annat ask och al. I västra delen av 
planområdet vid brofästet finns det en del buskar. Mitt i åkern står ett äppelträd. I 
naturvärdesinventeringen som gjordes i maj 2021 fann man att diken hade SIS-standarden Klass 4 
Visst naturvärde. Inga groddjur observerades under fältbesöket och det fanns då inga tecken på att 
diket nyttjas som reproduktionsmiljö.  De träd som är i dikeskanten och på åkern skulle kunna klassas 
som åkerholmar. 
 
Förslag 
Kommunen har påbörjat en ansökan om dispens för att upphäva biotopskyddet inom planområdet för 
diket samt åkerholmarna.  
 
Det befintliga diket som leder vattnet igenom planområdet förslås ersättas med ett parkområde med att 
dagvattensystem av slingrande dammar och diken i planområdets södra del. Det nya 
dagvattensystemet utgörs i huvudsak en sedimentationsdamm i nordväst förbi bostadsområdet, ned till 
dammarna i öster. Området föreslås planeras med träd och buskar av lättskött karaktär med varierande 
lägre växtlighet så som oklippt gräs, ängsmark och blommor. I parken genomförs åtgärder för att öka 
den biologiska mångfalden genom grodhotell, fladdermusholkar, fågelholkar och insektshotell. Om 
det är möjligt kommer befintliga askar inom området att flyttas och bevaras i parken. 
 
De träd som finns på åkern föreslås bevaras i parken om möjligt. Kommunen undersöker om det är 
möjligt att flytta de askar och alar som finns i dikeskanten inom planområdet i samband med 
genomförandet. 
 
Delar av skolgården får inte hårdgöras och skall fungera som infiltrationsytor för dagvatten, vilket 
medför att den även kan innehålla en hel del grönska. Träd med skuggverkan behöver också planteras 
på skolgården för att ge skugga under varma dagar. Bullervallarna föreslås planteras med träd och 
annan lägre växtlighet. På vallsidan mot järnvägen föreslås det planteras lägre buskar då den sidan ej 
ska beträdas.  
 
Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Platsen är ett öppet fält i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen i Bro tätort. Platsen omfattas inte av 
skydd för kulturmiljö. Dock är det öppna fältet en del av jordbrukslandskapet och en påminnelse om 
det jordbrukslandskap som omgivit Bro i flera hundra år. 
 
Förslag 
Landskapsbilden kommer att förändras från ett platt och öppet odlingslandskap till ett delvis bebyggt 
område med böljande vallar och öppna platser i form av vattenrum och park. Vallarna som skyddar 
området mot buller skapar en tystare skolgård och omger stora delar av planområdet vilket påverkar 
landskapsbilden i omgivningarna kring kockbacka gärde. Då vallarna är ett viktigt element i 
landskapsbilden kommer de utformas med varierande utbredning, höjd och lutning för att åstadkomma 
ett böljande landskap.  
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Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
Området är inte tillgängligt för rekreation eftersom det är brukad åkermark.  
Förslag 
Genom parkområdet kommer det erbjudas rekreation i form av gångstigar främst genom ett system av 
dagvattendammar. Strategiskt planerade utsiktspunkter och öppna och slutna landskapsrum skapar en 
varierad upplevelse av natur och vatten. Flacka slänter med tät växtlighet skapar trygga vattenrum att 
promenera omkring och igenom. Funktioner som naturlekplats vävs in i promenadstråket och skapar 
knytpunkter. Då parkområdet kommer vara väl upplyst kvällstid och vintertid förväntas den besökas 
över dygnet och årets olika årstider.  
 
Fornlämningar 
Det finns inga registrerade fornminnen i Riksantikvarieämbetets register. 
 
Geotekniska förhållanden 
Geologi 
Geotekniska undersökningar har gjorts för hela planområdet. Åkermarken består i princip av samma 
jordlagerföljd. Överst ett tunt lager av mulljord och sedan ca 1 till 1,5 m torrskorpelera ovanpå lera. 
Under leran förekommer friktionsjord på berg. Det som varierar är lerans mäktighet och djup till berg. 
Lermäktigheten inom området varierar generellt mellan 5–10 meter, med undantag av nordvästra 
området där lermäktigheten stiger upp mot 15–20 meter och nordöstra delen av området där 
lermäktigheten minskar ner mot 2–4 meter. 
Lerans skjuvhållfasthet varierar mellan 7 och 15 kPa över olika nivåer och olika delar av området. 
Främst i nordvästra delen av området påvisar leran de lägre skjuvhållfastheterna samt inom ett lokalt 
område i den nordöstra delen. De lägre skjuvhållfastheterna har främst erhållits från vingsonderingar. 
 
Stabilitet 
Den översiktliga kontrollen av stabilitet i samband med schakt i den norra delen av planområdet visar 
att schakt ner till 1,5m under markytan kan genomföras utan att det föreligger risk för stabilitetsbrott, 
då är schaktbotten fortfarande i den fastare leran. I två punkter har låga värden funnits, där kan schakt 
ner till 0,5m under markytan kan genomföras utan att det föreligger risk för stabilitetsbrott, men inte 
med 1,0 m djup schakt.  
 
Om djupare schakter ska genomföras kan det bli aktuellt med stödkonstruktioner eller andra åtgärder 
men då projekteras dessa åtgärder med hänsyn till rådande jord- och vattenförhållanden.  
Beräkningar påvisar att en vall kan utformas med höjd mellan 1,5 – 2m höjd beroende på utbredningen 
på vallen utan markförstärkningsåtgärder. Med jordförstärkning kan bullervall byggas 4m hög med 
och uppnå tillräcklig säkerhetsfaktor. 
 
Grundvatten 
De geotekniska förutsättningarna påverkas av förändrade grundvattennivåer. Men kraftigare och 
intensivare regn bör tas hand om av projekteringen av hårdgjorda ytor och dagvattensystemet. Sänka 
grundvattenytor kan medföra sättningar på lång sikt. Området har stora lermäktigheter vilket innebär 
att det kommer att ta mycket lång tid innan ett förändrat grundvattentryck i friktionsjorden under leran 
medför sättningar. Det bedöms att risken är mycket liten att detta ska kunna ske. 
 
Åtta grundvattenrör har installerats planområdet. Grundvattenytan inom åkermarken ligger generellt 
väldigt ytligt, inom 0,5-1m under markytan. 
 
Bebyggelseområden 
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Befintlig bebyggelse 
Planområdet är inte bebyggt. På norra sidan om planområdet ligger låg villabebyggelse i en våning 
som ansluter till gamla Bro. Norrut, på andra sidan Finnstarondellen ligger Södra Finnsta med 
flerbostadshus i tre våningar. Nordost om planområdet ligger Rosenängarna som är ett villaområde 
med hus i två våningar som byggts ut under 2000-talet. På östra sidan ligger Räddningstjänsten med 
byggnader i en och två våningar. Sydöst om planområdet ligger en tågdepå. Sydväst ligger Bro IP med 
fotbollsplaner och en hall för inomhusfotboll. 
 
Övergripande disposition 
I nordvästra delen av planområdet föreslås en ny skola med idrottssal och skolgård. Trafiken från 
planområdet ansluts till Ginnlögs väg via en ny cirkulationsplats vid korsningen mot Stationsvägen. 
Utmed Ginnlögs väg anläggs en gång och cykelbana på den södra sidan, följt av en bro över järnvägen 
för gång- och cykeltrafik. Det föreslås 26 bostäder som slingrar runt dagvattenparken med öppningar 
mot skolgård. I den södra delen av planområdet föreslås ett parkområde med dagvattendammar och 
gångstråk. 
 
Den övergripande idén med förslaget är att låta skolbyggnaderna gruppera sig längs områdets norra 
kant, samtidigt som landskapselement i form av vallar föreslås löpa längs tomtens norra och södra 
sida. Detta för att skapa förutsättningar för en skolgård med godkända riktvärden för buller. Norr om 
den södra vallen skapas ett parkstråk med en dagvattendamm som löper längs den södra delen av 
tomten. Denna övergår i skolgård i den norra delen av området. Skolan föreslås placeras i tomtens 
norra hörn med huvudentrén vänd mot Finnstarondellen. Längs en slingrande gata föreslås tre längor 
med kedjehus. Tanken är att här skapa bostäder med en småskalighet och placering som ska kännas 
sammanhållen med rekreationsstråket. Rekreationsområdet ska vara en tillgång för de som bor i 
bostäderna, skoleleverna och alla invånare i Bro. Parken med dess dagvattenomhändertagande 
dammar utgör fokus och grunden för rumsligheterna i parken tillsammans med bullervallarna mot 
Enköpingsvägen och järnvägen. 
 

 
Plan över föreslaget på hur planområde skulle kunna utformas. Illustration av Visbyark. 
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Vy över föreslagen på hur bebyggelse skulle kunna utformas enligt planförslaget sett från söder. Illustration av Visbyark 
 

Ny bebyggelse, skola 
Skolan föreslås rymma 500 elever i etapp 1 med möjlighet att bygga ut för att rymma totalt 1000 
elever i etapp 2. Skolbyggnaden skyddar skolgården från vägbuller från Ginnlögs väg. Skolbyggnaden 
måste därför byggas sammanhängande, utan öppningar, för att riktvärden för buller ska uppnås på 
skolgården. Med 500 elever behövs ett bullerplank mellan skolbyggnad och idrottshall mot Ginnlögs 
väg för att uppfylla riktvärden. 
 
Mot Ginnlögs väg föreslås skolan vara maximalt 17,5 meter nockhöjd. I södra delen får skolan bli 22 
meter nockhöjd. Högsta antalet våningar som tillåts är 3. Största byggnadsarea regleras i planen med 
e-bestämmelser. Tak ska ha en takvinkel mellan 22 och 45 grader. I skolans byggnader inryms en 
idrottssal för skolidrott. Skolan har möjlighet att hyra ut salen på kvällstid. 
 
Skolgården är belägen på baksidan av skolan och gränsar en bullervall på nordöstra sidan och en 
lokalgata med bostäder på södra sidan. Boverkets allmänna råd rekommenderar 30 kvadratmeter 
friyta/barn för grundskola. I etapp 1 har varje barn friyta på cirka 36 m2/barn vilket överstiger 
Boverkets riktlinjer. Etapp 2 ger cirka 27 m2/barn, vilket är något mindre än Boverkets riktlinjer i 
rådande förslaget. Parken som föreslås i planområdet kommer ha stora ytor för lek, lärande, och 
rekreation. Det ger värdefulla ytor för eleverna att använda som komplement till skolgården och det 
omväxlande landskapet blir på så sett en viktig resurs för eleverna. Boverkets riktlinjer beskriver att 
den totala friytan bör överstiga 3000 m2 oavsett antal barn, vilket uppfylls då skolgården är cirka 
27 000 m2. 
 
Ny bebyggelse, bostäder 
Igenom planområdet föreslås en lokalgata och 26 bostäder. Bostäderna som får uppföras som kedjehus 
eller radhus på två våningar. Maximalt 40 % av fastighetens yta får bebyggas. Taket ska ha en vinkel 
mellan 25 och 35 grader med sadeltak. Högsta tillåtna nockhöjd är 8,5 meter, minsta nockhöjd 7,5 
meter.. Parkering för bostäderna ska ske på kvartersmark och det finns plats för två bilar i rad på varje 
tomt.  
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Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Området ligger 1 km från Bro centrum, som rymmer både offentlig och kommersiell service.  
 
Förslag 
En ny skola lokaliseras på platsen. Ingen annan service föreslås i området. 
 
Gestaltning 
Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram som redogör för tankar kring gestaltning och inriktning 
för bebyggelse och utformning av allmänna platser i planområdet. Gestaltningsprogrammet ska 
användas som ett stöd för utformning av bebyggelse och bygglov samt för att visa inriktningen vid 
gestaltning av allmänna platser. Nedan beskrivs delar ur gestaltningsprogrammet. 
 
Landskap 
Skoltorg & Entré till Bro 
 

 
Skoltorg, förslag på utformning med entré sittplatser, cykelparkering och planteringar. Illustration av Visbyark och Topia. 
 
Huvudentrén till planområdet blir även en entré för hela Bro eftersom den är strategisk placerad; 
belägen vid Finnstarondellen i det nordvästra hörnet av planområdet. En ny yta föreslås skapas som 
känns välkommande för skolbarn men även för resenärer från Ginnlögs vägen och Enköpingsvägen. 
Eftersom områden blir en entré till Bro ska det utformas detaljrikt och inbjudande. Det bör finnas gott 
om cykelparkering och sittplatser för att tillgodose skolbarnen. Fastighetsgräns mellan allmän 
platsmark och kvartersmark ska sammansmälta visuellt med varsam gestaltning och materialval. 
Exploatören ska ta ledning från kommunen kring utformning och materialval av skolentrén.  
 
Inriktning för materialval och färgsättning: 

• Markmaterial av marktegel och smågatsten, alternativt betongmarksten.  
• Utrustning i trä och metall  
• Växlighet perenna, skuggtåliga växter, årstidsvariation och fokus på vår och höst. 
• Cykeltak, bänkar, och övrig utrustning samspelar med byggnadernas kulörsättning eller ha 

egna naturliga färger 
 
Skolgård 
Vegetationen på skolan i form av träd och buskar ska planeras utifrån dess vinddämpande, men 
framförallt temperaturreglerande funktion. Grönskans betydelse för elevernas välmående, 
återhämtning och behov av rörelse ska beaktas dels i avseende av rastverksamhet, men också med 
tanke på hur grönskan kan upplevas från klassrummen. 
 
Böljande bullervallar mot järnväg och mot Enköpingsvägen skapar ett gemensamt större rum med 
rekreationsparken. Skolgården ska planeras för platser för både rörelse och rekreation. De ska vara 
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anpassade för de tilltänkta elevernas ålder och det är av vikt att en central plats för personalen att 
kunna skriva in och ut elever anordnas centralt på skolgården för uppsikt och trygghet.  
 
En naturlig och tydlig gräns mellan skolgård och resterande planområde är bullervall på norra sidan 
och en gång- och cykelbana på södra och östra sidorna. Längst gång- och cykelbanan på södra gränsen 
föreslås även en rad träd som agerar visuellt stöd för gränsdragningen.  
 
Belysning ska understödja skolgårdens olika funktioner, fungera som ledstråk, samt verka 
rumsskapande och trygghetsskapande. 
 
Inriktning för materialval och färgsättning: 

• Markmaterial av marktegel och smågatsten, alternativt betongmarksten.  
• Utrustning i trä och metall  
• Växtligheten av gräs- och ängsytor, blommande perennytor, blandlövskogdungar  
• Solavskärmningsvegetation mot södervända fasader av snabbväxande trädtyper  

 
 
Park 
Kullar och vattenstråk fram fyller flera funktioner; ihop med vegetationen skapar de större och mindre 
rumsbildningar, visuell och ljudmässig avskärmning från förbipasserande bil och tågtrafik och bidrar 
till en större variation som tilltalar olika arter av flora och fauna. Landskapsrummen ger utrymme för 
olika aktivitetsytor, plats för rofylld vistelse och social samvaro. De pedagogiska möjligheterna med 
naturmiljön kopplad till skolan är många. Attraktiva gång- och cykelstråk genom parken skapar 
livgivande flöden och närvaro. Vallar, gång- och vattenstråk samspelar i ett organiskt formspråk där 
mindre broar tillgängliggör områdets olika delar och skapar vattenkontakt. 
 

 
Exempel av liknande parker och dagvattenstråk. Från Topia 
 
Vattenstråket utformas till stora delar av flacka och variationsrika strandmiljöer med fuktälskande och 
torktåliga växter, där gräsytorna växlar mellan klippta gräsytor för picknick och spontanlek och ytor 
som utvecklas med rik ängsflora. Öppna vattenstråk eftersträvas genom hela systemet. Utöver estetiskt 
tilltalande miljöer bidrar öppna vatten med livsmiljöer för växter och djur och en större buffert för 
fördröjning av dagvatten. Partier av vattenstråket får brantare slänter, något som dämpas visuellt och 
säkerhetsmässigt med avskärmande vegetation, stenar och kring delar av sedimentationsdammen; 
gärdesgård. 
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Belysning genom parken ska vara av miljöskapande karaktär med fokus på upplevelsen av 
vattenrummet och stödja rumsskapandet längs den böljande bullervallen. Belysningen ska inte skapa 
störningar för djurlivet. Den ska ha en trygghetsskapande effekt och genom att lysa upp och vägleda, 
samt, på vissa strategiska platser, vara avledande till skydd för skadegörelse. 
 
Bullervall  
Det är viktigt att även bullervallarna får en omsorgsfull gestaltning. Området som helhet ska fungera 
och se väl omhändertaget ut, så då blir det viktigt hur man hanterar omgivningarna. 
 
En vall med bullerplank på krönet löper längs med spårområdet i sydväst och skärmar av 
landskapsrummet från tågtrafiken. Vallen får en omväxlande tät respektive glesare naturlik plantering 
med ett lägre buskskikt och träd som på sikt växer sig riktigt höga. Vallens norrslänt är böljande med 
varierande lutning och blir en del av parkrummet, den kan bitvis exempelvis användas som 
pulkabacke vintertid. En lägre vall, 3m hög, skyddar området från buller från Enköpingsvägen och 
ramar in parkens östra delar. Tåliga träd och buskar av typen brynzon med exempelvis slån, rönn, 
skogstry, skogsolvon och hägg täcker större delen av denna vall. En promenadstig tillgängliggör delar 
av den västra sidan. 
 

Sektion genom bullervall, diket, och bostadshus. Illustration av Topia 
 
Bullervallen mot spåret kompletteras med ett bullerplank uppe på vallens krön. Planket har en 
konstant övre nivå längst hela sträckan, 5 m ovanför nedanliggande spårmitt. Plankets totalhöjd 
varierar emellertid mellan 2–4 meter i och med den varierande höjden på vallen. Detta, ihop med en 
variation av vegetation på vallen, ger en dynamisk, böljande rytm i landskapet och förstärker vallens 
roll som del av parkrummet. Planket utformas så att det sett från parken smälter in i vegetationen. Det 
kläs med ett glest raster av stående omålade träribbor. På parksidan planteras klätterväxter av 
blandande sorter som kan klättra upp på och klä in planket i bladgrönska. 
 
 

 
Typsektion A:A genom parken. Snittet är draget mitt genom parken med blicken riktad västerut. Här ser vi bullervallarnas 
höjd i relation till Enköpingsvägen, Järnvägen och de föreslagna byggnadsvolymerna. Illustration av Visbyark. 
 
Skötselbehov  
Större delen av parken ska planeras för skötsel. Parken ska vara rätt anlagd och med långsiktigt 
genomtänkt skötsel. På spårsidan av bullervallen planteras robusta och skötselsnåla buskar. Öppna 
ytor utmed parkstråket utvecklas som ängsytor för att gynna biologisk mångfald och samtidigt bidra 
till mindre skötselintensiva ytor. Parken föreslås vara av naturlig karaktär för att inte skapa stora 
skötselbehov och skötsel ska vara en faktor i väljandet av växter. Trots detta är skötsel en viktig aspekt 
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till att planområdet blir välanvänt och känns tryggt. Släntar till dammar och diken har troligtvis större 
skötselbehov än resterande parkytorna.  
 
Byggnader 
Skola och idrottssal  
För detaljerad beskrivning av gestaltningsprinciper, se gestaltningsprogrammet.  
 
De viktigaste gestaltningsprinciperna för skolan är 

• Skolan ska upplevas välkomnande och ha en generös välkomnande bilfri entréplats 
• Entréer och ytor där barnen vistas ska ha vuxenkontakt från insidan och är överblickbara. 
• Skolgården ska vara överblickbar och ha tydliga gränser mot Rekreationsstråket. 
• Huvudentrén placeras mot Finnstarondellen.  
• Entréplatsen framför skolan ska utformas inbjudande och detaljrikt. 
• Skolbyggnadsvolymerna ska ha en uppbruten skala i två– tre våningar 
• Volymerna ska brytas upp för att skalan på byggnaden ska minska. Detta kan ske med 

förskjutna huskroppar eller med separata sadeltak. 
• Uppbrutna volymer, för att nå en småstadsmässig skala 
• Sadeltak 
• Proportionerna mellan takfotshöjden och ”gaveln” ska vara 1 till max 3. 
• Detaljbearbetning och lek med reliefverkan enligt referensbilder. 

 
 

 
Exempelbilder som visar reliefverkan- skalförskjutning   

 
 
Skolbyggnaden ska i utförande och disposition medge en expansion till ytterligare 500 elever. 
Utbyggnaden ska ha samma kulörprinciper och arkitektoniskt uttryck som huvudbyggnaden. I 
illustrationsplanen redovisas den utbyggda delens egna entréer. Två stycken från söder för att 
tillgodose de eventuellt yngsta barnens behov av en trygg lugn skolstart vid hämtning och lämning 
samt en större dubbelsidig i länkbyggnaden vilken binder samman de två skolkropparna och också 
bildar utrymningsväg för skolbyggnaden i etapp ett. Vid etapp ett kommer ett bullerplank behöva 
byggas för att uppnå önskade mätvärden längs skolgårdsfasaden. 
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Bilder som visar skolbyggnad med 500 elever och utbyggnad med 1000 elever. Illustration av Visbyark. 
 
Färgsättning 
För detaljerad beskrivning av färgsätting, se gestaltningsprogrammet.  
 
Huvudprincipen för färgsättning av skolan är: 

• Målade, panelklädda fasader 
•  Sadeltak med röd plåt.  
• Detaljer i samma färg som fasad och tak.  
• Kulören på fasaden enligt färgpalett från traditionella slamfärger, traditionella slamfärger i en 

orange-röd-rödbrun skala.  
• Kulörkoncept kulörer med ton-i-ton är ett alternativ till monokromt kulörkoncept. Detaljer 

färgsätts med ton i ton, takmaterialet kan med i avvikande svart kulör om det är aktuellt med 
solpaneler 

 

 
Exempelbilder 1&2 visar exempel på ton-i-ton färgsättning och exempelbilder 3&4 visar monokrom färgsättning  
 
Elnätsstation och pumpstation 
Omsorg i utformningen, välavvägd koppling till gestaltning av parken och skolan i materialval både 
vad gäller vegetation, markmaterial och byggnad. 
 
Bostäder 
För detaljerad beskrivning av gestaltningsprinciper, se gestaltningsprogrammet.  
 
De viktigaste gestaltningsprinciperna för bostäder är 

• Kedjehus, radhus eller friliggande småhus. 
• Entréer placeras mot gatan. 
• Byggnaderna placeras enhetligt mot gatan. 
• Varje bostadsbyggnad har en varierad och individuell yttre utformning och olika kulör 
• Komplementbyggnader på tomten underordnas bostäderna. 
• Enhetligt med genomgående kulör, i hela bostadsområdet. 
• Fastigheterna avgränsas genom höjdskillnad mot parken 
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• Växtlighet vid tomtgränsen 
• Tomtmarken bör ha växtlighet eller dränerande material såsom grus eller plattmaterial med 

breda fogar.  
 

 
Sektion med höjdskillnaden mellan bostadsfastighet och park. Illustration av Topia. 
 

 
Exempel på fasader mot gatan och illustration av lokalgatan av Visbyark. 
 
Färgsättning 
För detaljerad beskrivning av färgsätting, se gestaltningsprogrammet.  
 
Huvudprincipen för färgsättning av bostäderna är: 

• Målade, panelklädda fasader 
• Sadeltak med matta takpannor eller svart plåt  
• Detaljer i samma färg som fasad och tak.  
• Fönster i ton i ton eller avvikande kulör 
• Kulören på fasaden enligt färgpalett från traditionella slamfärger och linoljefärger, vit och 

svart kulör undviks. 
• Varje bostadsbyggnad har olika kulör 
• Gemensam avvikande ton på entr´dörrar, fönsterbågar dörrar och jalusier. 
• Kulören på carports, plank, staket, spaljéer och takbrädor ska vara faluröd eller liknande 

 
Tillgänglighet 
Nuläge 
Området ligger inom Bros tätortsavgränsning och är tillgängligt med buss, cykel, till fots och med bil. 
Området ligger cirka 1 kilometer från pendeltågsstationen. Området är endast tillgängligt med bil 
västerut och för att gå eller cykla till området måste en ta omvägen via gångtunneln under järnvägen 
norrut. En sträcka är cirka 300 meter längre, men som upplevs som en stor omväg och som kan 
upplevas otrygg då vägen ner i tunneln är avskild utan insyn. 
 



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : Planbeskrivning Beslut Granskning Kockbacka gärde nr 2003

  Sida 22 av 64 
 
 
 

 
Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 Planbeskrivning  

Förslag 
Området är relativt flackt och har goda förutsättningar för tillgängliga entréer till både skola och 
bostäder. Handikapparkering ska ordnas i anslutning till entrén för skolan. Det ska också finnas 
möjlighet för elever med särskilda behov att bli lämnade med bil nära entrén. Det är viktigt att 
övergångar över vägar anpassas så att de blir trafiksäkra för barn och ungdomar och samtidigt är 
tillgängliga för människor med olika funktionsvariationer. 
 
I parkområdet, vid slutet av lokalgata, ska det också finnas besöksparkeringsplatser och 
handikapparkering för besökare till rekreationstråket. Det bör säkerställas att minst en gångväg inom 
parkområdet är tillgänglig både avseende lutning och markbeläggning för personer som använder 
exempelvis rullstol eller barnvagn. Sittplatser för vila behövs också.  
 
Trafik och kommunikationer 
För att reda ut projektets förutsättningar och de åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla planens 
syfte har en trafikutredning tagit fram. Det slutgiltiga förslaget för trafiksituationen omfattar möjlig 
utbyggnad av skolan från 500 elever i etapp 1, till 1000 elever i etapp 2. I framtida projektprocessen är 
det viktigt att barnperspektivet och trafiksäkerhetstänk är inkluderat. Det rekommenderas även efter att 
skolan har byggts att en bra dialog med anställda och vårdnadshavare förs om hur trafiksituationen kan 
förbättras. Kommunen bör genomföra observationsstudier och löpande diskussioner med skolan för att 
säkerställa att trafiksäkerhetsåtgärder fungerar i praktiken. 
 
Gatunät 
Nuläge  
Området ligger intill Enköpingsvägen och Ginnlögs väg samt ansluter till Lantmätarvägen. Eftersom 
området är obebyggt finns ingen anslutning till vägnätet idag. 
 
Förslag 
En ny cirkulationsplats anläggs vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Lantmätarvägen. I 
cirkulationsplatsen ansluts en ny lokalgata in i planområdet. Nya gång- och cykelvägar placeras utmed 
Ginnlögs väg samt den nya lokalgatan. Ytterligare gångvägar anlägga inom parkområdet vilket 
förstärker kopplingarna och ökar framkomligheten inom området. En gång- och cykelbro placeras 
parallellt med befintlig bro över järnvägen vilket ger en kortare och tryggare passage. 
 
Säker skolväg  

Skolan ska utformas för säker skolväg. Från Bro, norr om Enköpingsvägen, kan passage över 
Enköpingsvägen göras vid undergången ca 150 meter nordväst om Finnstarondellen. De gående/ 
cyklande kan sedan promenera till Finnstarondellen på gång och cykelväg och sedan ta 
övergångsstället över Ginnlögs väg. Entrén till skolan ska vara placerad så den genaste vägen blir att 
använda övergångsstället. Barn som kommer med skolskjuts ska kunna lämnas av i bussficka precis 
vid skolans entréplats. För att samverka med förbipasserande cykeltrafik anordnas räcken och 
övergångsställe vid cykel- och gångvägen. Gående och cyklister från pendeln eller från Stationsvägen 
kan använda en nyanlagd gång- och cykelväg med övergångsställe invid den nya rondellen, där 
trafiken självmant saktar ner, de använder sedan den nyanlagda gång och cykelvägen till skolans 
entréplats. Gående eller cyklister som kommer från Rosenängarna tar övergångsstället vid 
Finnstarondellen över Enköpingsvägen och når direkt entréplatsen. Barn som kommer från 
Kockbackahållet/ Kungsängen ska ha möjlighet att promenera/ cykla genom parken och nå skolan från 
sydväst. Hämtning och lämning sker med en lokal vägslinga runt parkeringen invid idrottshallen. 
Hämtning och lämning Angöring till skolan görs via den nya rondellen vid korsningen Stationsvägen/ 
Ginnlögs väg. Tung trafik angör skolans kök, avfallsrum samt lastintag för övrigt direkt vid 
angöringsplatsen. En tillgänglig parkeringsplats ska ligga 25 m från huvudentrén, för att uppnå detta 
finns platser i anslutning till angöringen för leveranser och sophämtning. Parkering för skolans 
personal, korttidsparkering för föräldrar och besökande till idrottssalen sker invid idrottshallen. 
Ytterligare parkering finns norr om Ginnlögs väg. 
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Cirkulationsplats  
En cirkulationsplats anläggs vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Lantmätarvägen. All motortrafik 
till planområdet angör via cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen sänker hastigheten på Ginnlögs väg 
och möjliggör ett bra flöde av trafik under främst morgonen- och eftermiddagens maxtimmar. 
Cirkulationsplatsen dimensioneras enligt Ribuss och fungerar även för lastbilstrafik och 
jordbruksfordon.  
 

 
Körspår genom cirkulation med VGU-typfordon Boggibuss Bb med hastighet 15 km/h från Trivector  
 
Lokalgata  
Gatan från cirkulationsplatsen förbi bostäderna bör ha en fastighetsbegränsning på 30 km/h. 
Hastighetsdämpande åtgärder krävs för att säkerhetsställa låga hastigheter. På östra sidan om vägen 
förslås en separat gång- och cykelväg med en bredd på 3 meter. Det planeras ett antal 
hastighetssäkrade övergångsställen som knyter ihop bostäderna och parken med skolområdet. Dessa 
övergångsställen ska vara upphöjda och tydligt markerade då även skolbarn väntas använda dessa. 
Längs bostäderna finns en smal trottoar för entré till fastigheterna. God belysning är också viktigt. 
Vändplatsen längst söderut på gatan ska, i enlighet med Upplands-Bros tekniska handbok, ha en radie 
på minst 9 meter. Detta möjliggör för tex sopbil att kunna vända utan att backa. 
 

 
Gatusektion över lokalgatan, gång- och cykelbanan samt förgårdsmarken vid bostäderna av Topia  
 
Parkering 
Cykelparkering  
Cykelparkeringar behöver placeras i lägen nära samtliga entréer till skolbyggnaderna samt till 
idrottssalen. Cykelparkeringarna behöver ha möjligheter till ramlåsning för att minska stöldrisken. 
Enligt beräkningarna i första skedet av utredningen, som baseras på bland annat kommunens resvanor, 
behövs vid en fullutbyggd skola totalt 326 cykelparkeringar. I etapp 1 behövs 206 cykelparkeringar 
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och vid en utbyggnad av etapp 2 behövs ytterligare 120 platser. Det behövs även cykelparkering i 
anslutning till parken, förslagsvis på flera platser. 
 

Bilparkering 
Bostädernas parkering ska ske på egna fastigheten. Det ska finnas plats för två parkeringar för varje 
bostad. 
 
Tre områden för parkering föreslås. Dessa är planlagda som kvartersmark, vilket innebär att 
kommunen kan hyra ut dessa till skola, eller använda dem som allmän parkering. Totalt finns det 66 
parkeringar i dessa områden. Skolan ska lösa en del av parkeringen på den egna fastigheten, och en del 
inom parkeringsområdena. Utöver dessa parkeringar finns även några besöksparkeringar till parken på 
parkmark vid vändplatsen för lokalgatan. 
 
På västra sidan av lokalgatan finns parkeringar som personal på skolan kan använda. Dessa kan 
samnyttjas på helger för besökare till idrottssalen samt bostäderna. De parkeringarna på norra sidan av 
Ginnlögs väg kan också användas av personal och är placerade för att minska trafikflödet kring skolan 
samt för att minska den hårdgjorda ytan vid skolområdet. Eftersom de två parkering är ett längre 
gångavstånd kan det uppmuntra ett ändrat resbeteende till hållbara färdmedel. På helger kan de 
allmänna parkeringarna norra sidan av Ginnlögs väg samnyttjas som pendlarparkeringar till tåget eller 
som extra perkering till Bro IP vid behov.  
Parkeringarna föreslås utföras med arkerat gräs och med träd planerade inom området.  

 
 
Förslag på placering av allmänna parkeringsplatser från och exempelbild på parkeringsplats med trädplanteringar och armerat 
gräs bilder av Trivector. 
 
Gång- och cykeltrafik 
Nuläge  
Gång- och cykelväg finns utmed Enköpingsvägen och förbinder planområdet med Bro centrum, 
Finnsta, Rosenängarna, Kockbacka och Kungsängen. Den är ett regionalt cykelstråk. Gång och 
cykelväg finns också utmed Lejondalsvägen. För att korsa Enköpingsvägen mot planområdet kan 
fotgängare och cyklister antingen använda övergångsstället vid Finnstarondellen eller tunnel längre 
norrut. För de som kommer från södra sidan om järnvägen finns en tunnel som mynnar ut vid 
Stationsvägen. Kommunen planerar en utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Ginnlögs väg, på den 
södra sidan om järnvägen.  
 
Förslag 
Gång- och cykeltrafik ska ledas längs huvudlederna Enköpingsvägen och Ginnlögs väg. Det föreslås 
en ny gång- och cykelbana på södra sidan av Ginnlögs väg. Den ska fortsätta västerut med en ny gång- 
och cykelbro över järnvägen. Gång- och cykelbanor föreslås också på den norra sidan av den nya 
lokalgatan. Genom parken föreslås nya gångvägar, bland annat med ett stråk under och under den 
tillkommande gång- och cykelbron och befintlig bro. Övergångställen där gång- och cykeltrafik 
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prioriteras föreslås i anslutning till cirkulationsplatser där hastigheten på biltrafiken är lägre. 
Cykelvägar bör utformas med mjuka kurvor för att säkerställa cyklisters säkerhet och framkomlighet.  
På plankartan finns möjlighet till utbyggnad av gång-och cykelvägen längst Enköpingsvägen för att 
tillgodose regional standard. 

 
Illustration av huvudsakliga gång- och cykelstråk av Topia  
 
Mellan den nya cirkulationsplatsen fram till Finnstarondellen anläggs en separerad 3,4m bred gång- 
och cykelbana med de gåendes del närmast skolområdet. För att fysiskt separera oskyddade trafikanter 
från fordonstrafik ska den nya gång- och cykelbanan ha buffertzoner mot Ginnlögs väg i form av 
grönska samt mot infartsvägen till avlämnings- och inlastningsområdet. Mot inlastningsområdet bör 
buffertzonen vara minst 0,5 meter bred och kan med fördel utgöras av en låg häck (max 1 meter hög) 
eller förses med räcke i syfte att minimera gångrörelserna över inlastningsområdet.  
 
Gång-och cykelbro  
Den nya gång- och cykelbron som anläggs över järnvägen längs med Ginnlögs väg kommer att ansluta 
nära den nya cirkulationsplatsen, i korsningen Ginnlögs väg och Lantmätarvägen. Anslutande gång- 
och cykelväg kommer att korsa den nya vägen till det nya bostadsområdet. Cyklister som kommer från 
bron kommer att färdas i höga hastigheter på grund av lutningen och det är därför av stor vikt att 
upprätthålla fri sikt vid cykelpassagen. Det är viktigt att det inte finns några höga växter eller andra 
föremål som kan hindra sikten för både cyklister och bilister som ska korsa cykelpassagen. Det är även 
viktigt med tydlig skyltning för bilister om korsande cyklister.  
 
Gång-och cykelpassager  
Gång- och cykelpassagen över den nya lokalgatan samt vid utfarterna från skolan föreslås att utformas 
som ett övergångställe med intilliggande cykelöverfart som innebär att korsande fordon har 
väjningsplikt mot både gående och cyklister. Både övergångstället och cykelöverfarten ska 
hastighetssäkras till 30 km/h, förslagsvis genom upphöjning av körbanan där gång- och cykelbanan 
korsar vägen. En annan viktig aspekt för att säkerställa god säkerhet för korsande gång- och 
cykelflöden är att övergångstället och cykelöverfarten dras in minst 6 meter från vägen. Indragningen 
ger utrymme för en väntande bil efter passagen, vilket gör att bilisterna kan fokusera på ett flöde i 
taget. Högersvängande fordonsförare får dessutom en bättre korsningsvinkel med cykelkorsningen, 
vilket gör det lättare att se cyklisterna.  
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Typskiss över genomgående gång- och cykelbana-bana över anslutande lokalgata (Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, 
Trafikverket, 2009) 
 
Det föreslås att två extra passager anläggs i anslutning till den nya cirkulationsplatsen. Dels ett upphöjt 
övergångställe med mittrefug över Lantmätarvägen i höjd med den nya parkeringsytan som planeras 
längs Stationsvägen, dels en ny gång- och cykelpassage över Ginnlögs väg öster om 
cirkulationsplatsen. Denna passage bör utgöras av ett övergångställe med intilliggande cykelöverfart 
som prioriterar gång- och cykeltrafik framför fordonstrafik. Fordonshastigheterna förväntas vara 
relativt låga, eftersom cirkulationsplatsen kommer att ha en hastighetsdämpande effekt. Förslaget är 
oavsett att passagen fysiskt hastighetssäkras till 30 km/h. Eftersom stråket eventuellt i framtiden 
kommer att trafikeras av bussar i linjetrafik föreslås att passagen öster om cirkulationsplatsen 
hastighetsäkras med ett platågupp. Förutom platåguppen bör även passagen förses med en mittrefug 
för att underlätta för oskyddade trafikanter att korsa vägen. 
 
Anslutningar utanför planområdet  
Passagen över Ginnlögs väg, utanför planområdet öster om cirkulationsplatsen, ansluter på södra sidan 
av vägen till den planerade gång- och cykelbanan längs med skolområdet. På norra sidan av Ginnlögs 
väg bör också en ny gång- och cykelbana anläggas. Denna binder då ihop övergångstället över 
Lantmätarvägen med det allmänna området som bebyggs med parkering och sedimentationspark. 
Norra sidan av Ginnlögs väg är också utanför planområdet men vi rekommenderar åtgärder för 
trafiksäkerheten. De två befintliga gång- och cykelpassagerna i anslutning till Finnstarondellen över 
Ginnlögs väg och Enköpingsvägen bör hastighetssäkras. Passagen över Ginnlögs väg är en särskilt 
viktig åtgärd då det är en del av det prioriterade regionala cykelstråket längs Enköpingsvägen. 
Finnstarondellen är utanför planområdet men även där rekommenderas åtgärder för trafiksäkerheten.  
 
Utfarter   
Utfarter från skolområdet är tillåtna på två platser på den nya lokalgatan. Mot Ginnlögs väg är det 
utfartsförbud. Den nya gång- och cykelbanan längs med lokalgatan kommer att korsas av fordonstrafik 
på två ställen. Vid in- och utfarten till godsslingan samt vid hämta/lämna slingan vid idrottssalen. Vid 
dessa punkter ska gång- och cykelbanan vara hastighetsäkrad och vara genomgående över in- och 
utfarterna med överkörningsbar kantsten. Det innebär att gång- och cykeltrafiken får en jämn övergång 
över korsningen medan det är en upphöjning för korsande motorfordon. Utformningen innebär också 
att korsande fordonstrafik måste väja för gång- och cykeltrafik som färdas på gång-och cykelbanan. 
Det krävs också skyltning om förbjuden infart för biltrafik, med undantag för godstrafik och elever 
med rörelsehinder, vid den norra in- och utfarten mot godsslingan. Även tydlig skyltning om 
väjningsplikt för fordon från hämta/lämna slingan vid idrottssalen behövs. I höjd med in- och utfarten 
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till inlastningszonen bör en hastighetsäkrad passage anläggas som binder ihop gång och cykelbanan 
längs Ginnlögs väg med gångstråket som leder till idrottssalen. 
 
Kollektivtrafik 
Nuläge  
Det finns inga busshållplatser inom planområdet. I dagsläget trafikeras området av fem bussar, varav 
en är en ersättningsbuss mellan pendeltågsstationer och en är en nattbuss. Övriga ordinarie bussar är 
linje 554, 555 och 556. Endast linje 555 mellan Bro station och Kungsängen har turer hela dagen, och 
närmsta hållplats från Kockbacka är Finnsta Östra. Linje 43H, som är en ersättningsbuss för pendeltåg 
under begränsade tider, trafikerar Lantmätarvägen som ligger i nära anslutning till den planerade 
cirkulationsplatsen på Ginnlögs väg. 
 
Förslag 
Skolbusstrafik  
Busslösning är samma för etapp 1 och etapp 2. Skolan kommer att alstra ny skolbusstrafik där 
skolskjutssystemet erbjuder hämtning och lämning för grundskoleelever som bor på ett visst avstånd 
från skolan. Prognosen är att skolan kommer att alstra tre skolbussar när den är fullt utbyggd. 
Skolbussar förslås att trafikera längs Ginnlögs väg med en busshållplats på södra sidan av Ginnlögs 
väg i anslutning till skolans huvudentré. Busshållplatsen anpassas för eventuellt behov av trafikering 
av SL-bussar och ger tillräcklig väntyta för elever. Den nya cirkulationsplatsen vid Ginnlögs väg 
anpassas för att bussar ska kunna köra runt på ett tryggt och bekvämt sätt.  
 

 
Förslag på skolbusstrafik samt busshållplats inom planområdet av Trivector. 
 
Linjebusstrafik 
I framtiden diskuteras en trafikering av Ginnlögs väg med SL-trafik för att binda ihop nya 
bostadsområden väster om pendeltågsstationen. Det kan då bli aktuellt med en hållplats strax efter 
Finnstarondellen i riktning västerut samt en hållplats i höjd med skolan i östlig riktning. Hållplatsen i 
västlig riktning föreslås vara 20 meter lång, utformas som bussficka och byggs endast vid framtida 
trafikering av SL-trafik. Utöver hållplatsens 20 meter tillkommer utrymme för angöring i linje med 
Trafikförvaltningens riktlinjer i RiGata-Buss. Hållplatsen i östlig riktning i planområde längs Ginnlögs 
väg är planerad för att både hantera skolbussarna samt för eventuell framtida SL-trafik. Hållplatsen är 
därför dimensionerad så att både en SL-buss och skolbussar får plats i fickan samtidigt. Hållplatsen 
föreslås utformas som bussficka, vara 60 meter lång och placeras 15 meter före GC-passagen vid 
Finnstarondellen. 
 
Mellan busshållplatsen på östlig riktning och den passerande gång- och cykelvägen placeras en 
väntyta med minst 2 meters djup för på- och avstigning. Även ett räcke rekommenderas för att minska 
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risken för konflikter mellan på- och avstigande och cyklister. Mitträcke ska placeras i vägbanan för att 
förhindra att resenärer genar över körbanan till skolan från den eventuella hållplatsen i västlig riktning.  
 
För att förbättra tillgängligheten till den nya skolan direkt vid öppnande föreslås nya hållplatslägen på 
Enköpingsvägen mellan Finnstarondellen och det befintliga hållplatsläget Finnsta östra, i nära 
anslutning till Finnstarondellen. Dessa kan trafikeras utan omdragning av befintliga linjer och 
utformas som bussfickor på vardera sida om vägen. Det är utanför planområdet och ryms i gällande 
detaljplaner. 
 
Trafiklösning inom skolområdet 
Skolans huvudentré ska vara fri från biltrafik för att barn ska ha en säker och trygg väg fram till 
skolan. Det närmsta biltrafiken kommer huvudentrén är eventuell användning av parkeringarna för 
rörelsehindrade 
 
Hämtning och lämning av elever 
Biltrafik till skola och idrottssalen ansluts till lokalgatan, och sedan till Ginnlögs via en ny 
cirkulationsplats. Eventuell trafik och parkeringsbehov av skolutbyggnad i etapp 2 anslutar på samma 
sätt. Hämta/lämna platser är placerade längs med idrottssalens västra sida. Här blir eleverna avsläppta 
och kan själva gå till skolan och idrottssalen via skolgården på baksidan utan att passera någon 
trafikerad väg. Detta sker på samma sätt i etapp 1 och etapp 2. I etapp 1 behövs 4 avlämningsplatser 
och i etapp 2 behövs 6 platser. På motsatt sida av avlämningsslingan finns 12 korttidsplatser placerade 
som regleras med exempelvis 15–30 minuters parkering där vårdnadshavare kan gå med barnen till 
skolan. I etapp 2 behövs det tilläggas hämta/lämna platser för eventuell grundsärskola, där ett antal 
parkeringar är belägna precis norr om grundsärskolans entré och idrottssalen. Minst 6 platser föreslås 
finnas för hämtning och lämning. Ett antal parkeringar för rörelsehindrade (RH-platser) behöver 
placeras inom 25 meter från entréerna. I förslaget finns två platser vid entrén till grundsärskolan och 
idrottssalen samt två vid huvudentrén till skolan. 
 
De två platser till huvudentrén till skolan nås från angöringsytan för godsleveranser och 
avfallsinsamling. Passagen till parkeringsplatserna för rörelsehindrade kan förses med en bomlösning 
för att hindra obehörig trafik. Den smala angöringsvägen rymmer en bil i bredd och ansluter från 
angöringsytan för gods. I förslaget finns ingen parkering för rörelsehindrade utplacerad vid den 
eventuella utbyggnaden av F-3 delen av skolan i etapp 2. Möjligtvis att det går att använda de två 
platserna vid huvudentrén.  
 

 
Förslag på biltrafik inklusive hämta/lämnaplatser, parkering och platser för personer med funktionsnedsättning i planområdet 
av Trivector  
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Angöring och varumottagning  
Angöring för leveransfordon till skolans matsal och vaktmästeri samt avfallsfordon föreslås ske norr 
om skolbyggnaderna och godslösningen är samma för etapp 1 och etapp 2. Infart sker från 
cirkulationsplatsen och vidare på en mindre anslutningsväg som efter idrottssalen enbart är ämnad för 
godstrafik och fordon till handikapplatserna vid skolans huvudentré. Förslaget är att reglera infarten 
för persontrafik för att förhindra att personbilar kör in i angöringszonen. På så sätt separeras godstrafik 
och avlämning av barn i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som en funktionell angöring 
säkerställs. Angöringszonen placeras nära hörnet mellan matsal, vaktmästeri, avfallsrum samt den 
eventuella byggnaden för grundsärskolan. Detta för att lastbilars backrörelser ska ske i en så isolerad 
miljö som möjligt. En stark rekommendation är att godstrafik inte ska angöra på de tider under 
morgon och eftermiddag när barnen blir hämtade och lämnade. Godsleveranser till idrottssalen 
kommer inte att ske regelbundet. När gods ska levereras till idrottssalen sker detta från 
avlämningsytan precis väster om idrottssalen.  
 
 

 
Förslag på godstrafik samt angöringszoner inom planområdet av Trivector  
 
Störningar och risker 
Buller  
De föreslagna fastigheterna exponeras för buller från närliggande vägar, Mälarbanan och 
industribuller. E en bullerutredning tagits fram av Brekke & Strand. Sammanfattningsvis visar 
utredningen att beräknade ljudnivåer vid bostadsfasad uppfyller, med hjälp av skärmning i form av 
bullervallar och bullerplank, riktvärdena i trafikbullerförordningen. Uteplatser där förordningen 
uppfylls kan anläggas i anslutning till bostäderna. Beräknade ljudnivåer, med hjälp av skärmning i 
form av bullervallar, bullerplank och bostäder, uppfyller riktvärdena avseende ljudnivå på skolgård 
och kraven enligt Boverkets rapport 2015:8. Beräknade ljudnivåer från industri uppfyller samtliga 
gällande riktvärden med hjälp av skärmning i form av bullervallar.  
 
Åtgärder för bullerdämpning i form av bullervallar och bullerplank lokaliseras mot järnvägen, 
Enköpingsvägen och den västra delen av Ginnlögs väg. Bullerskärmar mot järnvägen behäver vara 
totalt 5 meter. Förslaget är att en bullervall uppförs med varierande höjd, som högst 4 meter samt att 
en bullerskärm byggs på toppen av bullervallen, med en jämn högsta höjd, så att den totala 
skärmningen blir 5 meter utifrån dagens höjd. Mot Enköpingsvägen föreslås en bullervall på 3 meter 
alternativt en lägre vall med ett mindre bullerplank med totalt 3 meters höjd.  
Skolbyggnaden uppförs som en hel byggnadskropp mot Ginnlögs väg och fungerar därmed också som 
bullerskärm. Bullerplank mellan skolbyggnaden och idrottshallen i etapp 1 är en förutsättning för att 
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nå riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå på skolgården intill den södra fasaden av skolbyggnaden. I 
etapp 2 byggs kan det planket ersättas av en byggnad. Likaså är de planerade bostäderna en 
förutsättning för att uppnå ovan nämnt riktvärde på skolgården eftersom dem ger en skärmande effekt 
enligt beräkningar. Bullervallar och bostäder måste samtidig som skolan eller före skolan för att 
startbesked ska kunna ges för skolbyggnaden.  
 
Riktvärden skola  
Riktvärden för bullervärden på skolgårdar anges av Boverket i rapport 2015:8 ”Gör plats för barn och 
unga! – En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”. 
 

 
Riktvärdena uppnås för hela skolgården, men inte för entrésidan mot Ginnlögs väg som inte ska vara 
en del av skolgården. Skolgården håller bullernivåer under 50 dB(A) ekvivalenta nivåer. Det finns 
inget riktvärde för ljudnivå från trafik vid skolfasad, så länge man uppfyller riktvärden som gäller för 
inomhusnivån. 
 
Riktvärden bostäder 
För nybyggnation av bostäder gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader från 
1 januari 2015 enligt följande riktlinjer: 
 

 
Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler, BBR (23), som anger att ”byggnader, som innehåller 
bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum 
i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och 
spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa där med kan undvikas”. 
 
För bostäder gäller att nedanstående värden inte överskrids inomhus: 
 

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny 
skolgård 

Ekvivalent 
ljudnivå, dB(A) 

Maximal 
ljudnivå, 
dB(A) 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet 

≤ 50 ≤ 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården ≤ 55 ≤ 70* 

*Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under 
den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18). 

  

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 
Ekvivalentnivå        Maximalnivå  

Små lägenheter med högst 35 m2 yta, utomhus (frifältsvärden) 
Vid fasad 60  
På uteplats 50 70 1) 
Övriga lägenheter, utomhus (frifältsvärden) 
Vid fasad  55  
Om 55 dB(A) inte är möjligt vid alla fasader gäller  
vid minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet 

55 70 2) 

På uteplats  50 70 1) 
1) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme 
2) Värdet får överskridas 5 gånger per natt    

Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder Ekvivalent 
ljudnivå, dB(A) 

Maximal 
ljudnivå, 
dB(A) 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så 
att följande ljudnivåer inomhus inte överskrids, 
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Riktvärdena för buller utomhus uppnås. Den ekvivalenta ljudnivån från trafik beräknas som högst 
uppgå till 57 dBA vid fasad. Kravet för den ekvivalenta ljudnivån vid fasad är 60 dBA. Det betyder att 
bostäder kan uppföras utan hänsyn till en mindre bullerexponerad sida.  
 
Beräknat trafikbuller 
Brekke & Strand har i samråd men kommunen räknat med det scenario som get högst trafikbuller efter 
exploatering av planområdet. Scenariot innebär förväntad trafik år 2040 samt tillkommande trafik för 
en planerad skola för ca 1000 elever.  
 
Nedan redovisas kartor med beräknad bullernivå från spår och vägtrafik ur bullerutredningen. För mer 
detaljerade kartor, se bilagorna i utredningen. 

 
Bullerspridningkarta eqivivalent ljudnivå väg & järnväg. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m 
skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
 

I utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45* 

I utrymme för matlagning eller personlig hygien  35 - 
*) Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per 
natt och aldrig med mer än 10 dB. 
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Bullerspridningkarta maximal ljudnivå väg & järnväg. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m skärmning 
mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
 

      
Bullerkarta ekvivalent ljudnivå vid fasad för väg och järnväg. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m 
skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
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Bullerkarta maximal ljudnivå vid fasad för väg och järnväg. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m 
skärmning mot Enköpingsvägen. Bild: Brekke & Strand 

 
Bullerspridningkarta ekvivalent ljudnivå skillnad på buller nivå före och efter exploatering. Beräkning inkluderar 5m 
skärmning mot järnvägen och 3m skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
 
Beräknat industribuller 
Nedan redovisas kartor med beräknad bullernivå från tågdepån ur bullerutredningen. För mer 
detaljerade kartor, se bilagorna i utredningen. 
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Bullerspridningkarta ekvivalent ljudnivå industri. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m skärmning mot 
Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
 

 
Bullerspridningkarta maximal ljudnivå industri. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m skärmning mot 
Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
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Industribullerutredning ekvivalent ljudnivå vid skolfasad och bosäder. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen 
och 3m skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
 

 
Industribullerutredning maximal ljudnivå vid skolfasad och bosäder. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 
3m skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
 
Vibrationer 
Som riktvärden för bedömning av vibrationer används Svensk Standard SS 460 48 61, ”Vibration och 
stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”.  

Riktvärden inomhus för komfortstörning Vägd hastighet 
mm/s 

Vägd 
acceleration 
mm/s2 
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Mätningar av vibrationer har utförts på 8 punkter i den del av planområdet som föreslås för 
bebyggelse. De vibrationskällor som beaktas är Mälarbanan samt vägtrafik på Enköpingsvägen. De 
högsta vibrationerna som uppmättes låg på 0,11 mm/s. Inga vibrationer från järnväg eller vägtrafik 
överstigande angivet värde för måttlig störning 0,4 mm/s har uppmätts.  
 
Radon 
Mätningar av markradon är inte utförda och normalt är inte detta ett problem när det finns ett mäktigt 
lerlager som är tätande ovanpå berget och friktionsjorden. Dock kan det finnas delar av området i öster 
som har ett tunnare lerlager och ligger nära områden med fast mark.  
 
Den på platsen underliggande jordens urankoncentration har uppmätts av SGU’s nationella 
geokemiska undersökningar. Den uppskattade radiumhalten på 55 Bq/kg ligger på gränsen mellan 
lågradonmark och normalradonmark vid anläggning ovan friktionsjord. För normalradonmark ska 
konstruktioner uppföras radonskyddande. Det bör utredas vidare om markradon anses vara ett problem 
för det som skall anläggas men tills vidare rekommenderas att konstruktionen utförs radonskyddad. 
 
Översvämning 
Genom att ha ett dagvattensystem som i första hand är öppet, med öppna dagvattenanläggningar och 
öppna avledningsstråk, skapas ett större utrymme för utjämning av stora nederbördstillfällen än med 
anläggningar och ledningsnät som är förlagda under mark.  
 
Höjdsättning 
Det är viktigt att se till att det finns sekundära avvattningsstråk vid långvarig eller kraftig nederbörd 
som överstiger dimensionerad kapacitet, så att skador på byggnader undviks. För att hindra 
översvämningsskador höjdsätts området så att marken lutar bort från byggnaderna och byggs med 
tydliga avledningsvägar mot dammar, diken och den nedsänkta fotbollsplanen. Höjdsättningen av 
området bör säkerställa att inga instängda områden skapas utan att vatten ska kunna avledas mot den 
nedsänkta bollplanen, mot diken och damm samt ut mot grönytor. Fortsatt utredning kring 
dagvattenhanteringen inom området och höjdsättningen görs i samråd med varandra vid 
projekteringen. 
 
Området bör höjdsättas så att ytlig avrinning inte sker direkt mot järnvägen eller Trafikverkets trumma 
under järnvägen även om vattnet så småningom kommer att ledas dit då det är utloppspunkten från 
området. I och med planerade bullervallar kommer vatten inte bli stående direkt mot järnväg eller 
järnvägsbank, utan i så fall mot bullervallarna undantaget platsen för Trafikverkets trumma. 
 

Måttlig störning 0,4-1,0 14,4-36,0 
Sannolik störning >1,0 >36,0 



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : Planbeskrivning Beslut Granskning Kockbacka gärde nr 2003

  Sida 37 av 64 
 
 
 

 
Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 Planbeskrivning  

 
Övergripande princip för höjdsättning och ytliga avrinningsvägar. Pilarna pekar i nedåtgående riktning. Illustration av WRS 
 
Skyfall 
Det behöver finnas möjlighet att få bort vatten vid den planerade dagvattenpumpstationen norr om 
Ginnlögs väg för att inte riskera att översvämma ovanliggande bostadsområde vid kraftiga regn. Detta 
bör beaktas i vid projektering och bör lösas genom dels höjdsättning och dels pumparnas kapacitet. 
 
Risken för utspolning av sediment från dammarna vid ett större regn kan minimeras genom lämplig 
utformning av dammarna. Det handlar främst om flödeshastigheten genom dammen och specifikt den 
nära botten. En översvämning av en damm behöver inte innebära att flödeshastigheten ökar om den 
vattenförande arean ökar så motverkar det högre vattenhasighet.  
 
I dagvattenutredningen har en lågpunktskartering gjorts. Den tar dock inte hänsyn till infiltration eller 
befintligt ledningsnät i sås stor utsträckning och höjdsättningen som föreslås är inte medräknad.  
 
Skyfallskartering är beställd för att visa en mer rättvisande bild av situationen vid ett skyfall och för att 
kunna förändra höjdsättning vid behov. Beräkningsmodellen kommer granska omgivningspåverkan 
efter exploatering och inkludera föreslagna markhöjder samt ta hänsyn till flöden till och från 
planområdet.  
 
Enligt uppgift ska Trafikverkets trumma kunna avleda ett 50-årsregn från planområdet och hela 
avrinningsområdet i nuläget. Det innebär ett behov att fördröja 2 070 m3 inom planområdet på för att 
inte öka utgående flöde vid ett 50-årsregn. Den volymen ryms i LOD-anläggningar samt 
fördörjningsvolymen i bollplanen och reglernivån ovanpå den avslutande dammen, även med viss 
marginal. Magasinsbehovet för att inte öka utflödet från planområdet vid ett 100-årsregn är ca 2 600 
m3. Total utjämningsvolym inom området är ca 2 800 m3 med föreslagen dagvattenhantering. 
Observera att detta gäller för själva planområdet, inte uppströms liggande områden vars vatten leds 
igenom planområdet via sedimentationsdammen. 
 
Enligt lågpunktskarteringen i bilden nedan till vänster ser det ut som om vattenansamlingar med ett 
djup uppemot 20 cm kan riskera att skapas norr om skolbyggnaden. Detta bör troligtvis avhjälpas med 
en genomtänkt höjdsättning där marken lutas bort från fasad ut mot gata eller gång- och cykelväg och 
vidare genom ytlig avrinning mot parken. Även vattenansamlingar vid den nedsänkta bollplanen 
skapas, att det översvämmas här är ju däremot tanken. Ytliga avrinningsvägar föreslås anläggas från 
bollplanen ner mot dammen eller bräddutlopp med tillräckligt stor dimension för att inte riskera att 
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vattnet trycker upp mot byggnaderna. Området för transformatorstationen (bild nedan till höger) ser 
inte ut att drabbas av översvämning vid ett 100-årsregn. 
 

  
Översiktsbild över vattenvägar och vattenansamlingar vid ett 100-årsregn genom lågpunktskartering i Scalgo live. Ljusblå 
områden beräknas ha ett djup på 20 cm. Bilden visar en översiktlig modell över planerad exploatering. Den tar dock inte 
hänsyn till infiltration eller befintligt ledningsnät i sås stor utsträckning och höjdsättningen som föreslås är inte medräknad. 
Karta av WRS. 
  

Ras och skred 
Stabilitetsberäkningar har gjorts i de geotekniska utredningarna för att visa vilka schaktdjup som kan 
medföra ett skred. Ett förändrat klimat kommer inte att påverka dessa resultat. Om djupare schakter 
ska genomföras kan det bli aktuellt med stödkonstruktioner eller andra åtgärder men då projekteras 
dessa åtgärder med hänsyn till rådande jord- och vatten-förhållanden. Däremot kan schakter i samband 
höga flöden eller kraftigt regn medföra stabilitetsbrott men detta hanteras också lokalt inom det 
område som schakten sker. 
 
Stabiliteten som beräknats för schakt för dagvattendammar påvisar att stabilitetskrav enligt TK Geo 13 
uppfylls. Stabiliteten för färdigställd markförstärkt bullervall och dagvattendamm påvisar att ingen 
skredrisk tillkommer då den kritiska glidytan ligger endast omfattar bullervallen och 
dagvattendammen. Kritiska glidytor som omfattar järnvägsspåren sträcker sig inte till bullervallen. 
Detta bör vara resultatet av att järnvägen i beräkningar inte är markförstärkt. Dessa beräkningar är 
utförda utan hänsyn till markförstärkning under befintlig järnväg. Med markförstärkt järnväg är 
således skredrisken inom området ännu lägre. 
 
Farligt gods  
En inledande riskanalys har gjorts för planområdet. Planförslaget uppfyller rekommenderade 
riskavstånd mellan bebyggelse och väg respektive järnväg. Inga säkerhetshöjande eller 
byggnadstekniska åtgärder behövs. 
 
Planområdet innehåller dock områden som ligger inom riskavstånd som föreslås vara obebyggda. 
Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till 
risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällor. Området bör inte 
utformas så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär att området inte ska innehålla 
faciliteter som medför att personer kommer att befinna sig i området under en längre tid, som t.ex. 
uteserveringar, lekplatser. Däremot kan utrymmena innehålla exempelvis parkeringsplatser i 
markplan. Enstaka parkbänkar utmed ex. gång- och cykelstråk bedöms kunna accepteras. 
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Principskiss bedömning åtgärder Kockbacka Gärde. Brandskyddslaget 
 
För Ginnlögs väg behövs inget skyddsavstånd avseende farligt gods. 
 
Mälarbanan 
Transporter av farligt gods kan förekomma på Mälarbanan. Det bedöms främst vara olycksrisker 
förknippade med Mälarbanan och olyckor med farligt gods som har påverkan på risknivån i 
planområdet. Eftersom avstånd till Mälarbanan överstiger 30 meter bedöms urspårning eller tågbrand i 
sig inte innebära någon risk för det aktuella planområdet. Urspårning i kombination med farligt gods 
kan dock innebära en påverkan på området. Rekommenderade skyddsavstånd (50 meter) 
uppfylls och det bedöms inte finnas några förutsättningar som innebär att det är motiverat med 
längre skyddsavstånd eller säkerhetshöjande åtgärder på avstånd över 50 meter från järnvägen. 
Planförslaget håller ca 75 meter mellan spårmitt och kvartersmark för bostad för att även ta höjd för 
utbyggnad av fyrspår. 
 
Utrymmen utomhus inom 50 meter från Mälarbanan bör utformas så att de inte uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade mot järnvägen, det vill säga inte i 
skydd av någon bebyggelse. Bullervallarna mot järnvägen kommer att ligga inom 50 meter från 
järnvägen. De föreslås planteras men buskage på sidan mot järnväg för att inte uppmuntra till vistelse.  
 
Enköpingsvägen 
Enköpingsvägen är utpekad som sekundärled för farligt god. Kommunen har lämnat in en hemställan 
till Länsstyrelsen att ta bort klassningen av Sekundärled för Enköpingsvägen. Den är inte behandlad av 
Länsstyrelsen.  
 
På Enköpingsvägen är antalet transporter begränsat och påverkan på risknivån låg. Rekommenderade 
skyddsavstånd på 25 meter till transportled för farligt gods bedöms kunna frångås. Med hänsyn till 
försiktighetsprincipen och erfarenhet från tidigare projekt bedöms i riskutredningen att ett 
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skyddsavstånd på minst 15 meter bör hållas till bebyggelse och att byggnadstekniska åtgärder kan 
behöva vidtas upp till 25 meter från vägen. Om vägen får en ändrad klassning bedöms det inte skäligt 
att ställa krav på skyddsavstånd till vägen. Detta eftersom de verksamheter som idag möjligen 
genererar transporter förbi Kockbacka Gärde har närmare till andra rekommenderade transportleder. 
Bebyggelse tillåts inte närmare Enköpingsvägen än 25 meter. Därför behövs inga särskilda krav ställas 
gällande utrymningsvägar. 
 
Med hänsyn till försiktighetsprincipen bör utrymmen utomhus inom 25 meter från Enköpingsvägen 
utformas så de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade 
mot väg, det vill säga inte i skydd av någon bebyggelse. Parkering, gångväg och enstaka sittbänkar får 
placeras inom detta område. Planförslaget innehåller bullervall samt gång- och cykelväg inom 25 
meter från Enköpingsvägen.  
 
Här kan det dock med hänsyn till försiktighetsprincipen vara aktuellt med vissa åtgärder, förutsatt att 
vägen behåller sin klassning som sekundär transportled för farligt gods. Utgår klassningen av vägen är 
bedömningen att bebyggelse kan uppföras utan krav på skyddsåtgärder. 
 
Övriga risker 
Vid bullervallen kommer även staket anläggas för att förhindra att människor kommer in på 
spårområdet. Gång- och cykelbron utrustas med skydd på sidorna över spåret enligt krav från 
Trafikverket. Staket samt mitträcke behöver även uppföras vid den nya busshållplatsen vid Ginnlögs 
väg. 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Verksamhetsområdet behöver 
utökas för att omfatta planområdet i samband med planens genomförande. 
 
Dagvatten som uppstår inom planområdet 
Med planerad exploatering förväntas hårdgörningsgraden i planområdet att öka. Den reducerade arean 
beräknas öka från 1,1 ha till ca 4,9 ha i och med planerad exploatering. Beroende på val av utformning 
och andel hårdgjorda material som används kan den reducerade arean efter exploatering komma att 
ändras. Det dimensionerande dagvattenflödet förväntas öka inom planområdet från ca 160 l/s till ca 1 
770 l/s vid ett 20-årsregn. Detta beror på ökad hårdgjord yta inom planområdet samt ökad 
regnintensitet till följd av förväntade klimatförändringar (klimatfaktorn). 
 

 
Resultat av beräknad avrinning (flöden) för regn med återkomsttid på 20 år och 100 år för nuläge och efter exploatering utan 
införda dagvattenåtgärder. 
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Mängderna som redovisas för scenariot ”efter exploatering” är utgående mängder från området utan hänsyn tagen till införda 
dagvattenåtgärder.   
 

 
Mängderna som redovisas för scenarierna ”efter exploatering” är utgående mängder från området med hänsyn tagen till 
införda dagvattenåtgärder. Kursiva mängder överstiger nulägets värden inom ett avrundningsfel. 
 
Föreslagna åtgärder innebär att dagvattnet renas och att mängderna av alla ämnen utom kadmium 
minskar jämfört med nuläget. Mängden kadmium riskerar att vara lika eller möjligtvis något högre än i 
nuläget. Dock är mängden kadmium inom ett avrundningsfel jämfört med nuläget.  
  
I beräkningarna är det dock inte medräknat att alla LOD-anläggningar leds vidare till 
dagvattendammen i parken. Dammen är dimensionerad för hela planområdet och viss efterföljande 
rening skulle därmed kunna tillgodoräknas. Rening i dammar sker främst genom sedimentation, då 
dagvattnet som passerat LOD-anläggningarna kan antas vara relativt partikelfritt så är det osäkert hur 
mycket extra rening som kan tillgodogöras i dammen i parken. För att dammen ska kunna bidra med 
ytterligare rening utöver LOD-anläggningarna föreslås att efter en inledande sedimentationsdel (i 
dammen i parken) så utformas en grundare remsa som planteras med växter för en ytterligare filtrering 
av vattnet.  
  
Dagvattenåtgärder 
Övergripande förslag 
Förslaget på dagvattenhantering som har tagits fram innebär dels rening i anläggningar som placeras i 
direkt anslutning till ytorna vars vatten de ska omhänderta (s.k. LOD) och sedan avleds till en samlad 
dagvattenhantering i en fristående dagvattendamm. 
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Kartillustrationen visar föreslaget lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD-anläggningar) för den nya bebyggelsen. 
 
 
 
 

 
Kartillustration visar föreslagen placering och dimensioner för dagvattendammar och diken. 
 
Dagvattendammar och diken 
Förutom LOD-anläggningarna för ny bebyggelse, föreslås dagvatten från befintlig bebyggelse inom 
avrinningsområdet ledas till en inledande sedimentationsdamm, som placeras i den norra delen av 
planområdet. Sedimentationsdammens utlopp övergår i ett meandrande dike som sedan leds in i en 
avslutande dagvattendamm med två eller fler zonindelningar. Utloppet från den avslutande dammen 
leds till befintligt dike och utloppsledning under järnvägen. 
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Observera att både diken och dammar då och då kan komma att torrläggas eftersom vattentillgången 
påverkas av nederbörden och avdunstningen i avrinningsområdet vilken fluktuerar under året. I de fall 
dammarna schaktas fram med en botten under utgående vattengång kommer de inte att kunna tömmas 
med självfall. Om de behöver tömmas vid till exempel skötselåtgärder måste det ske med dränkbara 
pumpar. 
 

 
Föreslagen placering, storlek och lämpliga höjder för vattenyta, dammbotten och bräddutlopp (maximal vattenyta). 
  
I parken inom planområdet föreslås en dagvattendamm. Den föreslås placeras i den södra delen av 
planområdet, se bild ovan. Dammen föreslås dimensioneras för rening av hela planområdet för att 
kunna fungera som enskild lösning vid behov. I en damm med en permanent vattenyta sker enbart 
rening, ingen större utjämning. Därför föreslås dammen även att utformas med en reglerbar vattenyta 
och ett dämt utlopp med överfall/bräddning för att även skapa en utjämningsvolym ovanpå den 
permanenta dammen. 
 
 
Dagvattenåtgärder för skolan 
Växtbäddar 
Takdagvattnet som avrinner från skolbyggnadens takytor söderut leds till nedsänkta växtbäddar (även 
kallad regnträdgård) som placeras i anslutning till byggnaderna, antingen intill fasad eller lite längre 
söderut (nedströms) men att vattnet då leds från stuprör i rännor ytledes in i de nedsänkta 
växtbäddarna. 
 

  
Till vänster exempel på utformning av nedsänkta växtbäddar med trädplantering i anslutning till gata, gång- och cykelväg och 
parkering. Foto: WRS 
 
Dagvatten från skolbyggnadens tak som avleds via stuprör med utkastare norrut föreslås ledas ner i en 
skelettjord på torgytan direkt norr om skolbyggnaden. Skelettjorden planteras med träd eller buskar 
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men kan delvis vara överbyggd av marksten eller liknande, så länge trädens levnadsmiljö gynnar deras 
tillväxt. 
  
Träd och planteringar i skelettjordar 
Dagvattnet från gång- och cykelvägarna och parkering inom skola och hårdgjord yta norr om 
skolbyggnaden föreslås ledas till träd och planteringar som planteras i skelettjordar vilka anläggs i 
direkt närhet till ytorna, se bild ovan till vänster för exempel. Skelettjordarna där det är möjligt anläggs 
så att skelettjordslagrena kommunicerar med varandra. Skelettjordar avskiljer främst partikelbundna 
föroreningar, med en total reningseffekt på 50–90 procent. 
 

 
Exempel på gatuutformning med trädplantering. Foto: WRS 
  
Genomsläpplig beläggning 
Där parkeringarna inom skola och hårdgjord yta är det viktigt att ytorna höjdsätts så att de lutar mot 
planteringarna. Alternativt kan vattnet ledas ner i brunnar och in i planteringarna via ledning. Det är 
dock önskvärt att även ha möjlighet till ytledes avrinning mot planteringarna i skelettjord. 
Parkeringsytorna kan även anläggas med någon form av genomsläpplig beläggning, t.ex. marksten 
med genomsläppliga fogar eller grus. En kombination av genomsläpplig beläggning och avledning till 
växtbäddar är också möjlig. Genomsläppliga beläggningar läggs på ett luftigt bärlager som både ger 
viss fördröjning och rening. Magasinering av dagvatten möjliggörs om det underliggande lagret har 
god porositet, förslagsvis anläggs det med makadam utan nollfraktioner som ger en porositet på 30%. 
 

 
Exempel på parkering med genomsläpplig beläggning. Foto WRS. 
  
Nedsänka grönytor 
Dagvatten från den hårdgjorda och den semihårdgjorda delen av skolgården söder om skolbyggnaden 
föreslås omhändertas genom att ledas till den nedsänkta gräsbeklädda bollplanen. Bollplanen bör 
dimensioneras för att kunna infiltrera regn upp till ett dimensionerade 20-årsregn från anslutna ytor 
(skolgård och idrottssalens tak) för att medföra rening och fördröjning medan större regn innebär att 
ytan svämmas över tidvis. Bollplanen blir en så kallad multifunktionell yta som i normalfallet används 
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för idrott och lek men vid större regn även tillåts ställas under vatten/översvämmas för att möjliggöra 
fördröjning.  
  
Ytorna sänks ner något för att möjliggöra magasinering och utformas med förstärkt infiltrering och 
bortledning via dräneringsledning, se bild nedan. Ytorna bör även utformas med en bräddbrunn 
kopplad till dräneringsledningen med inlopp i samma höjd som maximal tänkt vattenyta (samma 
princip som för de nedsänkta växtbäddarna). Bortledning kan även ske via öppna diken vilket bidrar 
till viss rening. 
 

 
Exempel på nedsänkt grönyta som vid torrväder kan användas för bollek eller spontana aktiviteter men som vid 
nederbördstillfällen fungerar som utjämning och bidrar med rening. Foto: WRS.  
  
Övriga skolytor, de som planeras för gräsytor och planteringsytor föreslås inte utformas med någons 
speciell dagvattenhantering. De ytor som höjdmässigt går att avleda till bollplanen föreslås göra det, 
övriga ytor höjdsätts så att de leds ner mot planerade diken och damm så att ytlig avrinning vid skyfall 
leds dit. Övriga grönytor skulle också kunna utformas med vissa nedsänkta partier, men det är inte 
nödvändigt ur dagvattenhanteringssynpunkt. En sådan utformning medför dock en ökad möjlighet till 
magasinering av större volymer och därmed en ökad utjämningskapacitet av flödena. En nedsänkt 
grönyta är en skålformad gräsyta där vatten tillfälligt tillåts översvämma marken vid intensiva regn, se 
bilderna nedan. Ytan fungerar då som utjämningsmagasin. Ytorna bör även utformas med en 
bräddbrunn kopplad till dräneringsledningen med inlopp i samma höjd som maximal tänkt vattenyta 
(samma princip som för de nedsänkta växtbäddarna). Bortledning kan även ske via öppna diken vilket 
bidrar till viss rening.  
 

  
Två exempel på skålade ytor (nedsänkt grönyta) i stadsnära miljö som även kan inbjuda till lek. Foto: WRS. 
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För barnens säkerhet är det viktigt att utforma en ev. nedsänkt yta så att det maximala vattendjupet 
som kan uppträda är grunt. Utöver det bör gårdsytan utformas med så mycket gröna ytor som möjligt 
ur dagvattensynpunkt och ur trevnadssynpunkt för skolelever och -pedagoger. Exempel på lämpliga 
material på skolgården är t.ex. gräs, sand eller barkflis.  
  
Generellt bör kantstenar till planteringar och gröna ytor undvikas alternativt anläggs de med släpp i 
kantstenen så att dagvatten ytledes kan avledas till dessa ytor. 
 
Dagvattenåtgärder för bostäder 
Grönyta med förstärkt infiltration 
Takdagvattnet från kvartersmark inom bostadsområdet föreslås ledas ut i grönyta som utformas med 
förstärkt infiltration, se bild nedan. Bostadsområdet bör höjdsättas så att ytlig avrinning kan ske 
antingen mot dike och damm eller mot bollplanen för att undvika risk för översvämning vid 
bostäderna. 
  

 
Exempel på hantering av takdagvatten genom infiltration i grönyta samt ytlig avledning mot svackdike/infiltrationsstråk. 
Fotot: WRS 
 
Beroende på hur parkeringsplatser placeras ut (i anslutning till varje bostad eller som samlade 
parkeringar) kan olika alternativ för hantering vara olika bra lämpade. Om parkeringarna anläggs invid 
varje fastighet och om det är möjligt höjdmässigt bör parkeringarna höjdsättas så att lutar ut mot 
grönytorna och gräsmattorna på respektive fastighet. Alternativt kan parkeringsplatserna höjdsättas så 
att de lutar ut mot lokalgatan som i sin tur avvattnas till träd i skelettjordar längs med hela gatan. 
Andra möjliga alternativ på utformning är genomsläpplig beläggning.  
 
Dagvattenåtgärder för gator, gång- och cykelvägar 
Dagvattnet från lokalgatan (och den nya rondellen i Ginnlögs väg) föreslås tas omhand i träd i 
skelettjordsplanteringar längs med lokalgatans norra sida. Höjdsättningen bör medföra ytlig avrinning 
från lokalgatan samt eventuellt (beroende på val av hantering och möjlig höjdsättning av 
parkeringsytorna, se stycket ovan) från bostadsparkeringar ner till skelettjordsplanteringarna. 
  
För de delar av lokalgatan där det är möjligt föreslås höjdsättningen göras så att vattnet vid större regn 
än vad skelettjordarna dimensioneras för leds ytligt till bollplanen för ytterligare fördröjning. För de 
delar där det inte är möjligt höjdmässigt föreslås att de istället anläggs så att ytlig avrinning vid större 
regn än dimensionerande regn kan ske mot diken och dammen. 
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Dagvattnet som avrinner från tomterna och kvartersmarken söderut, föreslås efter utjämning och 
rening i grönytorna inom respektive fastighet, ledas till diket som planeras att förläggas strax söder om 
bostadsområdet med slutdestination i dagvattendammen.  
 
Nedsänkta ytor 
Det är viktigt att inte skapa instängda områden som kan medföra översvämningar och skador på 
byggnader vid större regn, detta görs främst genom markytans höjdsättning. Marken bör luta bort från 
byggnaderna och ut mot de delar av skolgården som inte är hårdgjorda och mot parkytorna.  
  
Den nedsänkta bollplanen används som ett fördröjningsmagasin vid regn som överstiger kapaciteten i 
övriga LOD-anläggningar inom skolområdet. Alla ytor som är möjliga att avleda ytledes mot 
bollplanen föreslås göras så. 
  
Föreslagna nedsänkta ytor kan också användas för utjämning av större regn. Viktigt är dock att de 
anläggs med en bräddmöjlighet samt att höjdsättningen av marken runt om medför att vattnet kan 
avrinna ytledes mot ytor som inte är känsliga för översvämning och tidvis stående vatten. 
  
Genom att ha ett dagvattensystem som i första hand är öppet, med öppna dagvattenanläggningar och 
öppna avledningsstråk, skapas ett större utrymme för utjämning av stora nederbördstillfällen än med 
anläggningar och ledningsnät som är förlagda under mark. 
  

Dagvatten som uppstår utanför planområdet  
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken. Syftet med 
programmet är att skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-området 
Broviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Syftet är också att föreslå lämpliga åtgärder inom 
avrinningsområdet som syftar till att minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och därigenom 
skapa bättre vattenkvalité i Broviken. Ett av de områden som kommer att pekas ut i 
åtgärdsprogrammet är Kockbacka gärde.   
  
Det går två djupa diken genom området där ena diket kommer från gamla Bro och avvattnar stora 
delar av gamla Bro och delar av Finnsta. Det avrinningsområdet saknar dagvattenrening och är därför 
extra viktigt att åtgärda. Det andra diket kommer från Rosenängarna och har passerat en 
dagvattendamm. Uppströms planområdet, norr om Ginnlögs väg, finns ett stort avrinningsområde som 
i nuläget leds in i planområdet via ett av de befintliga dikena.  
 
I dagvattenutredning del 2 finns förslag på rening av det dagvattnet i en separat sedimentationsdamm 
innan vattnet sedan leds genom planområdet i ett nytt dikessystem. Uppströms planområdet, nordöst 
om Enköpingsvägen, finns ett mindre avrinningsområde som i nuläget leds till en dagvattendamm, 
Kockbackadammen. Utloppet från Kockbackadammen leds sedan in i befintligt dike i planområdet. I 
och med planerad exploatering av planområdet kommer diket att flyttas, men även i framtiden fylla 
nulägets funktion som bortledning av utgående vatten från Kockbackadammen. 
  
Dagvattenutredningen ger även översiktligt förslag på ett gemensamt avledningssystem med dagvatten 
från bebyggelsen som planeras inom planområdet och tillflödet från den befintliga 
Kockbackadammen. Kockbackadammens utlopp leds till ett tvärgående dike inom planområdet innan 
det ansluts till det större diket som löper genom planområdet.  
Avvattningen av planområdet sker via Trafikverkets trummor under järnvägen i den södra delen av 
planområdet. Dagvattenanläggningarna medför möjlighet till flödesutjämning för att inte öka utgående 
flöden till trumman vid ett 100-års regn från planområdet. 
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Avrinningsområde för det dagvatten som leds genom planområdet via befintliga diken. Karta av WRS. 
  
De befintliga dikena som avvattnar området idag utgör även områdets lågstråk, hit avrinner vattnet 
från området för att sedan samlas upp i det större diket i mitten som avvattnas söderut, mot kulverten 
under järnvägen. Vid exploatering av området och en eventuell igenläggning av dikena är det viktigt 
att skapa nya ytliga avvattningsvägar i området så att vattnet kan avledas till tänkta 
dagvattenanläggningar och sedan även avledas därifrån.  
 
I nuläget genomgår dagvattnet från det tekniska avrinningsområdet ingen direkt rening, att anlägga en 
eller flera dammar medför därför en positiv effekt på utgående mängder till recipienten jämfört med 
nuläget. Reningseffekten av dammar som föreslås för dagvatten som uppstår utanför planområdet 
kommer att minska samtliga ämnen som har utretts. 
 

 
Beräkning av reningseffekt för dagvatten som uppstår utanför planområdet genom rening inom planområdet.   
 
Förslag till åtgärder 
Dagvatten från befintlig bebyggelse som ligger utanför planområdet föreslås ledas till en inledande 
sedimentationsdamm, som placeras i den norra delen av planområdet. Sedimentationsdammens utlopp 
övergår i ett meandrande dike som sedan leds in i en avslutande dagvattendamm med två eller fler 
zonindelningar. 
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Sedimentationsdammen placeras mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen. Bild WRS och Topia. 
 
Dikesföretag 
Inom planområdet finns två dikningsföretag. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att 
dikesföretag Brogård-Nygårds ska upphävas. Domen har inte vunnit laga kraft. Dikningsföretaget 
Kockbacka-Sandabergs har upphävts i Mark- Och miljödomstolen 2019. 
 
Vatten och avlopp 
Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten. De ledningar som 
ligger inom planområdet kommer att flyttas i samband med att planen genomförs och placeras i 
gatuområdet. 
 
Värme 
Fjärrvärmeledning ligger intill planområdet vilket gör det möjligt att ansluta till fjärrvärme.   
 
El, tele, bredband 
Ledningar för el, fiber och tele finns inom planområdet vilket ger förutsättningar för att ansluta 
planområdet. Ledningarna bedöms inte påverkas av planens genomförande. Ett område reserveras för 
transformatorstation för el utmed lokalgatan. 
 
Avfall 
Avfallshantering inom området ska följa regler i kommunens avfallsföreskrifter och anpassas till det 
insamlingssystem som gäller för respektive bostadstyp. Framkomligheten för både hämtningsfordon 
och hämtningspersonal ska beaktas. Krav på utformning av vägar för tunga transporter med genomfart 
eller vändplan för att utesluta backning ska beaktas. 
  
Skola 

Inom skolområdet ska avfallsutrymme planeras inom byggnader eller i separata miljöhus. Placeringen 
av miljöhusen inom området ska ge bra tillgänglighet både för hämtningspersonal och 
avfallsavlämnare (t.ex. kökspersonal) samt även trafiksäkerhet. Sopbilen ska kunna vända utan att 
backa samt köra inom området där barnen inte vistas. Samma regler gäller även för slambil som ska 
tömma fettavskiljare vid skolkök.  
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Bostäder 
I villaområden gäller sortering av hushållsavfall i 8 fraktioner vid fastighet. Sorteringen sker i två 370 
liters fyrfackskärl vars uppställningsplats ska planeras inom fastighet/tomt. Uppställningsplats för 
båda kärl har bredd 180 cm, djup 100 cm, höjd 110 cm, höjden med öppet lock är 180 cm. 
  
Inom planområde med flerbostadshus gäller kvartersnära gemensamma sorteringsplatser för avfall 
inom 50 meter från byggnader. Avfallsutrymme ska dimensioneras med hänsyn till antal hushåll och 
veckotömning av avfallsfraktioner. 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplanen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan för aspekten hushållning med 
naturresursen jordbruk. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas därför tematiskt till att behandla 
miljöaspekten hushållning med naturresurser och påverkan på skyddade områden. Slutsatserna från 
miljökonsekvenserna gällande frågan om att bebygga jordbruksmark sammanfattas under denna 
rubrik. Övriga miljökonsekvenser beskrivs under rubriken miljökonsekvenser. 
 
Beskrivningen av konsekvenserna nedan är en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen. 
Jordbruksmark 
Planområdet består av jordmark klass 5, på en skala 1–10 där 10 är den bördigaste marken.  

 
Översiktskarta över Bro med åkermarksgradering enligt 1976 års klassificering. Skrafferade fält visar de områden som brukas 
idag. Källa: Länsstyrelsens GIS-tjänst 23 februari 2021. 
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Alternativutredningen för lokalisering av skola som utfördes för den här detaljplanen har 
jordbruksmarkens lokala, regionala och nationella värde. I Upplands-Bro kommun finns stora arealer 
jordbruksmark. I ett lokalt perspektiv kan därmed antas att bortfallet av aktuell åkermark inte på sikt 
innebär några konsekvenser för den lokala livsmedelsförsörjningen inom kommunen. Nationellt 
bedöms konsekvenserna bli små då värdet av jordbruksmarken är litet och produktionsfördelar med 
större sammanhängande marker inte ges på aktuell plats. Planförslaget bedöms dock kunna innebära 
måttligt negativa konsekvenser för den regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, 
om behovet av regional självförsörjning ökar i framtiden. 
 
Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark finns risk att även andra 
marker i närliggande områden tas ur bruk. Möjligheterna finns för kommunen att fortsatt arrendera ut 
kvarstående marker för jordbruk 
 
Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större skola i Bro samt 
lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk för dessa inte kräver ytor i hela 
området finns ytor kvar för andra behov, bostäder föreslås därför inom planen. Det finns idag ett 
behov av fler bostäder både regionalt och lokalt. Det är ur ett jordbruksperspektiv viktigt att 
bostadsutbyggnad genomförs på ett väl avvägt sätt för att minska behovet av ianspråktagande av 
jordbruksmark i andra delar av regionen. 
 
Naturresurser och ekosystemtjänster 
Möjligheten att fortsatt bedriva jordbruksverksamhet inom området finns inte om marken exploateras. 
Vad gäller ekosystemtjänster bedöms planförslaget sammanvägt medföra en större bredd av 
ekosystemtjänster med positiva konsekvenser jämfört med nuläget, framförallt avseende reglerande 
och kulturella ekosystemtjänster. Samtidigt försvinner de livsmedelsproducerande 
ekosystemtjänsterna.  
 
Planförslaget med rekreativa dagvattendammar bedöms medföra positiva konsekvenser för 
vattenmiljön. Det närliggande Natura 2000-områdets värden bedöms inte påverkasnegativt jämfört 
med nollalternativet 
 
För att på bästa möjliga sätt ta tillvara matjorden som en naturresurs bör en strategi tas fram avseende 
omhändertagande och användning av områdets matjord. Det är att föredra ur ett resursperspektiv att 
matjorden används för odling och inte som anläggningsmaterial. 
 
Alternativ 
Samtliga alternativ som förs fram i alternativredovisning kommer med både möjligheter och 
begränsningar. Beskrivning av samtliga alternativ finns i utredningen om exploatering på 
jordbruksmark. 
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Utredda alternativa områden till föreslaget planområde. 
 
0-alternativet ger ingen utveckling inom nuvarande kontext, det krävs ny detaljplan för att utveckla 
platsen för en ny skola. Det blir svårt att skapa tillräckligt stor yta för att möjliggöra en F-9 skola på 
platsen, en större yta behöver tas i anspråk för att realisera den moderna skolan med tillräckliga 
vistelseytor utomhus som efterfrågas. Det kommer även föreligga behov av tillfälliga 
utbildningsplatser i genomförande-skedet. 
 
I alternativ 3 ges möjligheter att stärka tätorten söder om järnvägsspåret med ny skola. Att marken är 
detaljplanerad gör att förutsättningarna är klara för hur skolor kan utvecklas. Skoltomterna inom 
detaljplan är dock inte tillräckligt stora för att enskilt klara samma behov som primäralternativet kan. 
Om samtliga skoltomter tas i anspråk kanske det kan vara möjligt, men då blir ny skola utspridd på 
flera byggrätter inom detaljplanen. Att marken dessutom inte har kommunalt ägande medför en 
process och beslut om att hyra eller köpa mark för utveckling av skolor inom de ramar som gällande 
detaljplan sätter. 
 
Alternativ 4, 5 och 6 som är belägna på kommunal mark har liknande förutsättningar och 
begränsningar. Att lokalisera skola på dessa platser medför att värdefull natur/parkmark tas i anspråk 
för att möjliggöra skola inom tätorten. Den utpekade skogsmarken och Finnstaparken är centrala 
rekreationsmiljöer med mycket hög funktion för ekologisk- och social hållbarhet i Bro tätort. De 
innehåller dessutom stora kulturmiljövärden i form av fornlämningar. Fornlämningar skyddas under 
kulturmiljölagen och är likt jordbruksmark ett allmänt intresse. Det bidrar till att platserna sannolikt är 
olämpliga att allokera en ny skola på. Dessa alternativ medför troligtvis större behov av ekonomiska 
investeringar i infrastruktur än i primäralternativet. 
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Slutsatsen av alternativutredningen är att planförslagets lokalisering har stora fördelarna i form av 
rådighet över marken, möjlighet till förtätning och sammanlänkning inom tätorten, ekonomiska 
aspekter samt inte minst möjlighet att skapa samband och social hållbarhet i koppling till skola, 
dagvatten och möjlig annan verksamhet. Utredningsområdet utgör en naturlig utvidgning av befintlig 
tätortsmiljö och bebyggelse. Att tillskapa möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga 
bland annat en ny skola samt möjliggöra hållbar dagvattenhantering för tätorten bedöms vara ett 
prioriterat samhällsintresse som bäst kan tillgodoses inom utredningsområdet Kockbacka gärde. 
 
Miljökonsekvenser 
Andelen hårdgjorda ytor på platsen kommer att öka om den bebyggs. Visserligen består marken av 
lera, vilket ger en liten infiltration, men mängden vatten som transporteras bort från området kommer 
att öka. Dagvatten från exploateringen inom området föreslås renas och fördröjas genom LOD. 
Dagvatten från områden utanför planområdet som inte renas idag föreslås renas och fördröjas genom 
dagvattendammar. Detta ger ett renare vatten som når Mälaren och på sikt kan medverka till färbättrad 
vattenkvalitet. Dagvattenåtgärderna bedöms öka förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna 
för vattenförekomsten eftersom belastningen av förorenande ämnen minskar betydligt.  
 
Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig utgöra ett 
samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvatten-hanteringen och platsen anses 
vara lämplig för detta ändamål. Idag sker ingen rening av dagvatten från gamla Bro och Kockbacka 
gärde. Till utredningsområdet rinner idag vatten från både Gamla Bro, Ekboda och Finnsta. Någon 
annan yta där rening och fördröjning kan göras för detta vatten finns inte. Planen kommer därför att då 
en positiv påverkan på vattenkvaliteten i Mälaren och förbättrar möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormen för vatten i Mälaren-Görväln.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för vattenförhållandena. Natura 
2000-områdets värden bedöms inte påverkas jämfört med nuläget. Under byggtiden behöver särskild 
hänsyn tas för att säkerställa att utsläpp till recipienten av vatten innehållande föroreningar eller höga 
halter sediment inte sker. 
 
Förslaget bedöms öka den biologiska mångfalden i och med att dikena görs om till meandrande diken 
och att dammar uppförs samt att ny växtlighet och andra åtgärder ger bättre förutsättningar för ett 
varierat växt- och djurliv. Den växtlighet som föreslås kan hjälpa till att förbättra lokalklimatet genom 
skugga, temperaturreglering och vattenupptag. 
 
Områdets läge i utkanten av Bro riskerar att öka andelen bilresor. Möjligheten att samordna bilresor 
med pendling kan möjligen öka då området ligger ganska nära pendelparkering för de som ändå reser 
till tågstationen med bil. Det kommer också vara möjligt att åka med buss. Antalet bilrörelser kommer 
att öka på Enköpingsvägen och Ginnlögs väg som en konsekvens av planens genomförande. Detta 
medför ökat omgivningsbuller, ökade utsläpp och ökad energiåtgång såsom ett ökat bilåkade alltid 
medför. Mobilitetsåtgärder i samband med att skolan öppnar och kontinuerliga mobilitetsinsatser samt 
trafikutbildningar för elever kan öka antalet barn som kan ta sig till skolan med cykel eller till fots. 
Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större skola i Bro samt 
lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk för dessa inte kräver ytor i hela 
området finns ytor kvar för andra behov, bostäder föreslås därför inom planen. Det finns idag ett 
behov av fler bostäder både regionalt och lokalt. En blandning av markanvändningar där närhet mellan 
skola och bostad finns minskar andelen bilresor.  
 
En förbättring av gång och cykelnätet genom området ger ökade möjligheter att ta sig fram till fots 
eller cykla. Det i sin tur kan bidra till ett mer hållbart resande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
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Detaljplanen medger en expansion av Bros centrala delar med skola, parkmark med tillgång till 
rekreation och bostäder. I omgivningen finns god kollektivtrafik. Det finns möjlighet att ansluta till 
befintliga tekniska system. Detaljplanen innebär en rationell och ekonomiskt fördelaktig komplettering 
av Bro. Planen medför ökade driftskostnader för allmänna platser för kommunen då parkområde, nya 
gator och nya cykelvägar anläggs. 
 
Med exploatering av Trädgårdsstaden och Tegelhagen i koppling till Ginnlögs väg kan det innebära 
relativt tät trafik under förmiddagens och eftermiddagens maxtimme. Vid exploatering av skolan samt 
maxscenario kan åtgärder krävas för att förbättra kapaciteten och framkomligheten  
 
Efter utbyggnad kan det behövas ytterligare åtgärder för fler kopplingar med gång- och cykelvägar 
samt åtgärder för tex hastighetssänkning eller trafiksäkerhet, vilket innebär en kostnad för kommunen. 
 
Sociala konsekvenser 
Det föreslagna området ligger i utkanten av samhället och för att skapa trygghet på den platsen krävs 
att människor rör sig naturligt i området under dagar, men också på kvällar och helger. Bostäderna ger 
en större möjlighet för att fler människor ska kunna passera i området. Parkområdet ger möjlighet för 
människor att uppehålla sig och att människor vill ta sig dit för rekreation. Om idrottssalen hyrs ut till 
föreningar under kvällstid ger det också en ökad trygghet och vuxennärvaro efter att skolans 
verksamhet slutat för dagen. Allmänna gångstråk i närheten av bebyggelsen kan också hjälpa till med 
detta. Parken i planområdet har möjlighet att bidra med ökade möjligheter till rörelse och motion. 
 
Eftersom området ligger i direkt anslutning till Bro IP finns det möjlighet att för skolan att dra nytta an 
närheten till IP exempelvis under friluftsdagar. Gång- och cykelbron över järnvägen binder samman 
Kockbacka gärde med Bro IP och kopplar även samman idrottsplatsen med östra Bro på ett tydligare 
och tryggare sätt. 
 
Placeringen av en skola på Kockbacka gärde kommer att medföra nya resmönster genom Bro och 
kommer framförallt påverka Enköpingsvägen. Risken är stor att biltrafiken ökar. Det kommer också 
medföra en ökad trafik av cyklister och gående vilket kommer att öka antalet personer som passerar 
övergångsställen i anslutning till området. Det är viktigt att trafiklösningarna fokuserar på trygg och 
säker skolväg.  
 
Enligt riskanalysen är risken för olyckor liten i och med att bebyggelsen håller rekommenderade 
skyddsavstånd. För de platser som ligger inom skyddsavståndet är det viktigt att de utformas så att de 
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta gäller framförallt platsen framför entrén till skolan.  
Bebyggelsen och vallarna kommer att påverka landskapsbilden eftersom platsen idag är öppen och 
obebyggd. En ny typ av landskapsrum skapas. Skolan kommer att förstärka entrén till Bro och ge ett 
positivt inslag och identitet till platsen. 
 
Parken i området kan möjliggöra och uppmuntra till rörelse för fler som bor i Bro, vilket skulle kunna 
ge positiva hälsoeffekter för folkhälsan. Karaktären på parken kan också ge en möjlighet till rekreation 
och upplevelse.  
Området är påverkat av buller från flera håll. Alla riktvärden för skola och bostäder klaras, men det 
finns ändå en risk att upplevelsen av platsen kan vara att den periodvis är ljudstörd på grund av att 
människor uppfattar ljudmiljöer olika. Trots detta så är bedömningen att en bra ljudmiljö skapats och 
att upplevelsen kan vara positiv. 
 
Barnkonsekvenser 
Det kommande området på Kockbacka gärde har god potential att uppmuntra till ungdomars och barns 
fysiska aktivitet. Även avsikten i detaljplanen med en satsning på ökad gång och cykling till skolan 
kan också uppmuntra till en beteendeförändring mot en hållbarare livsstil.  
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Barnkonsekvensbeskrivningen beskriver att förslaget anses vara väl genomarbetat och aspekter som 
berör barn och ungas trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet är integrerade i förslaget och i 
detaljplan. Storleken på den planerade skolgården är i enlighet med riktlinjerna och utformningen är 
väl genomarbetade och erbjuder olika aktiviteter till eleverna under och efter skoltid.  
 
Att skolan ligger utanför centrala Bro medför att några elever kommer få längre skolväg än de har till 
nuvarande Bro skola, men också att vissa får kortare väg till skolan. För de barn och unga, som så 
småningom kommer flytta in i de områdena som planeras söder om järnvägen, är den nya placeringen 
bra. Gång- och cykelbro ger en förbättrad kopplingen mellan Bro IP och Kockbacka gärde och är 
positivt för tillgängligheten och säkerheten.  
 
Bedömningen, ur ett barnperspektiv, är att de intentioner som finns i planarbetet och de fysiska 
förutsättningar som finns i området, kan utvecklas till ett område som är väl lämpat för barn. 
 
 
Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Samråd         kvartal 2 2021 
Granskning         kvartal 4 2021 
Antagande KF        kvartal 1 2022 
Laga kraft för detaljplanen      kvartal 2 2022 
Projektering         kvartal 4 2021 
Byggstart         kvartal 3 2022  
 
Etappindelning 
Planområdet kommer att byggas ut i en etappindelning som måste följas för att säkerställa att 
funktioner för platsen och de närliggande områden bibehålls och inte påverkas negativt samt för att 
uppfylla bygglovskrav. Bullervallar och bostäder måste uppföras före eller samtidigt som skolan. I 
kalkylen redovisas en skedesplanen över hur arbetena ska utföras. 
 
Första etappen kommer att säkerhetsställa att den befintliga dagvattenhanteringens funktioner inte 
påverkas. Dagvattenfunktionen med dammar och diken byggs därför ut och driftsätts innan det på 
platsens befintliga dike får täckas igen. Därefter förstärks de markområden som ska bebyggas med 
bullervallar, hus, skolbyggnader och gata.  
 
Markförstärkningar tar olika lång tid för att klara de geotekniska kraven för respektive uppbyggnad. 
Efter markförstärkning anläggs VA och skelettjordar i gatan på Allmän plats som ska färdigställas till 
AG-nivå (asfaltsgrus) och dessa färdigställs i sin helhet (finplaneringen) av kommunen när hus och 
skola är färdigställda. 
 
Skedesplan 
Det kommer att markstabilisera under den kommande bullervallen för att kunna lägga upp de 
omhändertagna massorna från nya vattenparken. Bullervallens utseende kommer att bölja fram över en 
sträcka på ca 550–600 meter intill den nya vattenparken. Vi kommer att börja schakta av 
matjordslagret som beräknas vara i ett lager om ca 30 cm och lägga det åt sidan för att efter de mer 
lermäktiga lagren lagts upp i bullervallen schaktats klart läggs den finare matjorden ovanpå som växter 
planteras i.  
 
Arbeten inom dom befintliga dagvattendikena kommer att ske inom 1 okt – 30 mar. Inga arbeten 
kommer att utföras i befintliga dagvattenområden mellan 1 apr och sista september. Arbetena ska i sin 
helhet vara färdigställda och besiktigade senast 30 dec 2023 
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Grumlingsskydd installeras runt området där omledningarbetena ska utföras för att skydda spridning 
av partiklar och tillhörande föroreningar till recipienten en vecka innan vattenarbeten påbörjas. 
Grumlingsskyddet kan vara siltgardin eller motsvarande, kraven på att förhindra spridning av 
uppslammade partiklar till omgivande ytvatten ska uppfyllas. Allt arbete som orsakar grumling ska 
utföras innanför grumlingsskyddet och på sådant sätt att det inte påför skada på grumlingsskyddet. 

  
Exempel på grumlingsskydd 
 
Där utfös en daglig okulär kontroll av ytvattnet utanför grumlingsskydden för att säkerställa dess 
funktion. Genomarbetade rutiner finns för denna kontroll.  Kontrollerna förs in i entreprenörens 
dagboksanteckningar. Om den okulära kontrollen visar på förhöjd grumlighet utanför 
grumlingsskydden så tas åtgärdsprogram fram. Arbeten innanför grumlingsskydden planeras pågå i 5 
dagar och under denna tid utförs den okulära kontrollen av ytvattnet utanför grumlingsskydden. 
  
Erosionsskydd med naturmaterial 50–200 läggs ut med grävmaskin i en tjocklek på ca 0,4 m ner till 
befintlig botten i lutning 1.5 eller flackare vid dagvatten utlopp intill röranslutning till öppna diken. 
  
Grundvattenmätningar fortsätter utföras under entreprenadetiden i befintliga och nya grundvattenrör.  
Kontroll av grundvattennivåer utförs före, under och efter byggskede en gång per månad tills ungefär 
två månader efter arbetet avlutats, detta för att kontrollera att grundvattenförändringar inte inträffar. 
En arbetsberedning tas fram för planering av en omledning av dagvatten från befintliga 
dagvattendikena till den nya dagvattenparken. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmän plats GATA1 GATA2, GÅNG, CYKEL, (GÅNG), (CYKEL) och TORG 
Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och finplanering av samtliga allmänna anläggningar 
inom planområdet och kommunen blir huvudman för all allmän platsmark. Kommunen finansierar all 
utbyggnad av allmänna anläggningar.  
 
Allmän plats PARK1 och NATUR 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för parkändamål samt 
dagvattenanläggningar inom de områden som utgörs av allmän platsmark med ändamål PARK och 
NATUR inom planområdet. Kommunen blir huvudman för dessa anläggningar. Kommunen 
finansierar utbyggnaden för dessa anläggningar. 
 
Kvartersmark för bostäder och skola 
Den som förvärvar kvartersmark som Exploatör genom direkt markanvisning ansvarar för 
genomförande av detaljplanen inom områden som är utlagda som kvartersmark med 
användningsbestämmelsen “B”. Ansvaret omfattar plan- och gatukostnader såväl som ansvar för 
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fysiskt genomförande. Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av anläggningar inom 
kvartersmark “B” som kan vara behövliga för den planerade bebyggelsen. Detta regleras i separat 
avtal med kommunen. 
Den som förvärvar kvartersmarken för skola med användningsbestämmelsen ”S” är den som utför 
ansvarar för utbyggnad och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom dess kvartersmark. 
som kan vara behövliga för den planerade bebyggelsen. Ansvaret omfattar plan- och gatukostnader 
såväl som ansvar för fysiskt genomförande. Detta regleras i separat avtal med kommunen. 
 
Kvartersmark för parkering  
Kommunen ansvarar för genomförande av detaljplanen inom övriga områden som är utlagda som 
kvartersmark för parkeringsändamål. Ansvaret omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska 
genomförandet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av parkeringsplatserna. Det är kommunen som 
har ansvar för drift. 
 
Kvartersmark för tekniska anläggningar  
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda 
med bestämmelsen “E”, elnätsstation och pumpstation. Kommunen finansierar och samordnar detta 
med ledningshavare. 
 
Avtal 
Markanvisningsavtal 
Området med bostäderna ska markanvisas med direkt markanvisning till den som förvärvar 
skolfastighet. Markanvisningsavtalet reglerar förutsättningar för överlåtelse, planläggning och 
plangenomförande. Det ska omfatta bl.a. kostnads- och utförandeansvar, krav på säkerheter, tidplaner, 
dagvattenåtgärder och gestaltning. Avtalet reglerar även ansvars-och kostnadsförhållandena mellan 
exploatören och kommunen och villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för 
förrättningskostnader, tider och tillträden. Det kommer sedan följas av ett överlåtelseavtal och 
genomförandeavtal. Detta sker i samband med detaljplanens antagande. 
 
Hyresavtal samt köpeavtal med överenskommelse om exploatering 
För skolan kommer en hyresvärdsupphandling att göras. När marken säljs kommer ett köpeavtal med 
överenskommelse om exploatering tecknas jämsides med ett hyresavtal. Köpeavtalet reglerar även 
ansvars-och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen och villkor för 
fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden. 
 
Avtal om ledningsrätt 
Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt. 
Ledningsägarens krav på skyddsavstånd behöver följas. 
 
Övriga avtal 
Samverkansavtal och avsiktsförklaring kommer att tecknas mellan kommunen och Trafikverket om 
genomförandet av gång- och cykelbron över järnvägen.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter:  
Kockbacka 2:1, ägs av Upplands-Bro kommun 
Kockbacka S:3, ägs av Flera delägare 
Kockbacka S:6, ägs av Flera delägare 
Kockbacka S:8, ägs av Flera delägare 
Härnevi 8:10, ägs av LE Lundberg, Upplands-Bro kommun har avtalat om förvärv 
Härnevi 32:1, ägs av Staten Trafikverket 
Bro Prästgård 4:1, ägs av Upplands-Bro kommun 
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Fastighetsbildning 
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, ledningsrätter och andra officialrättigheter som 
kan vara behövliga för detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga 
Lantmäteriet efter ansökan. Härnevi 8:10 Kockbacka S:3, Kockbacka S:6, Kockbacka S:8, kommer att 
regleras in i Kockbacka 2:1. Fastighetsreglering för detta pågår. 
 
Allmän plats 
Fastighetsbildning behöver ske allmänna platser, antingen genom att de är kvar i Kockbacka 2:1 eller 
att de regleras över i Bro Prästgård 4:1. 
 
Kvartersmark för tekniska anläggningar (bestämmelse E1 och E2 ) 
Inom områden utlagda med bestämmelsen E1 och E2 i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på 
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning 
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen. Kommunen ansvarar och bekostar 
fastighetsbildning för detta. 
 
Kvartersmark för enskilt bebyggande 
Med stöd av planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. 
Överenskommelsen om fastighetsbildning kommer att regleras genom markanvisningssavtalet och 
genom köpeavtalet. Den som förvärvat kvartersmark ansvarar för att inlämna ansökan till 
Lantmäteriet. Den som förvärvat kvartersmark bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för att 
säkra åtkomsten till kvartersmark. 
 
Dikesföretag 
Dikestag inom området är upphävda av mark- och miljödomstolen respektive mark och 
miljööverdomstolen. Det finns därför inget behov av ytterligare hantering. 
 
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Befintlig VA-ledningsrätt kommer att flyttas. Ledningar för VA föreslås läggas i lokalgatan.  
Befintliga servitut och ledningsrätter ska ses över och vid behov antingen upphävas eller justeras.  
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
 

Fastigheter inom 
planområdet 

Fastighetsreglering Planens konsekvenser 

Härnevi 8:10  Fastigheten regleras in i 2:1. PARK1 
NATUR  
GÅNG 
CYKEL  
S 

Kockbacka 2:1 Fastighetsbildning kommer att ske för 
bostadsområdet och skolområdet. 
Allmän platsmark avses regleras in i Bro 
Prästgård 4:1. 

PARK1 

NATUR 
GATA1 
GATA2 
GÅNG 
CYKEL  
GÅNG (över mark) 
CYKEL (över mark) 
B 
E1 
E2 
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P 
S 

Kockbacka S:3 Samfälligheten föreslås avvecklas. Fastigheten 
regleras in i 2:1. 

PARK1 
NATUR 
GATA2 
B 
S 

Kockbacka S:6 Samfälligheten föreslås avvecklas. Fastigheten 
regleras in i 2:1 

PARK 
GATA2 
GÅNG 
CYKEL  
B  
S 

Kockbacka S:8 Samfälligheten föreslås avvecklas. Fastigheten 
regleras in i 2:1 

PARK  
GÅNG  
CYKEL  
S 

Härnevi 32:1 Servitut behövs för gång- och cykelbro  T 
GÅNG (över mark) 
CYKEL (över mark) 

Bro Prästgård 4:1 Allmän platsmark inom planområdet regleras in i 
fastigheten vid plangenomförandet. 

NATUR 
GATA1 
GÅNG 
CYKEL 

Rättigheter   

Avtalsservitut 
01-IM5-85/4958 

Till förmån för Bro Prästgård 4:1. Information om 
läget saknas. 

 

Officialservitut, VÄG 
0139-84/2 

Till förmån för Kockbacka 2:1 Information om 
läget saknas. 

 

Officialservitut, 
VÄGBRO 0139-03/2 

Till förmån för Bro Prästgård 4:1. Till last för 
Härnevi 32:1.  

Servitutet föreslås utökas med 
gång- och cykelbron. 

Avtalsservitut 
01-IM5-83/12666 

Till förmån för Kockbacka 2:1. Till last för 
Härnevi 8:10. 

Upphävs vid fastighetsreglering 
när Härnevi 8:10 regleras in med 
Kockbacka 2:1 

Avtalsservitut 
01-IM5-84/3075 

Till förmån för Kockbacka 2:1.  Upphävs vid fastighetsreglering 
när Härnevi 8:10 regleras in med 
Kockbacka 2:1 

Markavvattningsföretag 
Brogård-Nygårds 

Dom i MÖD avvaktas. Företaget föreslås 
omprövas inom planområdet om det inte blir 
avverkat i MÖD. 

 

Markavvattningsföretag 
Kockbacka-Sandaberg 

Kommunen ansöker om att upphäva 
dikningsföretaget inom planområdet. 
 

 

 
Tekniska frågor 
Tekniska utredningar/undersökningar 
Fortsatt mätning av grundvattennivåer utförs inom planområdet. Utförligare geotekniska utredningar 
görs i samband med detaljprojektering av byggnader, infrastruktur, dammar och bullervallar. 
Utförligare geotekniska undersökningar ska göras inom områdena för att utreda 
markförstärkningsbehov inför genomförande. Geoteknisk utredning pågår för brofästena för att 
fastställa deras lägen för att inte påverka Mälarbanan. Markteknisk undersökning med analys av 
jordprover pågår.  
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Behovet av fortsatt täckdikning/dränering av marken har inte utretts i dagvattenutredningen utan 
planens påverkan på täckdikena samt deras eventuella inverkan på sättningar är under utredning inför 
projektering. 
Skyfallsutredning är beställd och kommer att komplettera underlaget innan antagandet av detaljplanen. 
 
Teknisk försörjning 
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. Planen medger utrymme för en 
transformatorstation och en pumpstation, för vilka mark är avsatt på plankartan. Dessa anläggs så att 
angöring säkerhetsställs. Transformatorstationer ägs normalt av ledningsägaren. Ledningar förläggs i 
första hand i lokalgatan. 
Området kan idag ha möjlighet till försörjning av fjärrvärme energieffektiva lösningar ska beaktas för 
att begränsa klimatpåverkan. 
 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och avlopp 
dras till fastighetsgräns. Det kommer att vara möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avloppsnät 
vid anslutningspunkt till kvartersmark.  
Ny VA-ledning ersätter den befintliga ledningen och förläggs i lokalgata vilket bekostas av 
kommunen. Kommunen ansvarar för att anlägga anslutningspunkter fram till kvartersmark. Exploatör 
bekostar och genomför anslutningen från anslutningspunkten i den allmänna ledningen till den privata 
fastigheten.  
 
Kommunen ansvarar för att brandposter i lokalgata tillkommer för nybyggnader enligt Svenskt 
Vattens publikation P83. Eventuellt behov av extra brandposter inom skolområdet ordnas av 
exploatören. 
 
El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd 
med ledningsägare. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark, ska ledningsägare för el-, tele- 
och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning. 
 
Trafik 
Cirkulationsplatsen vid Ginnlögs väg och Lantmätarvägen ska utföras så att jordbruksfordon kan 
passera utan hinder. Övergångsställen hastighetssäkras och förses medblinkade skyltar och belysning 
enligt teknisk handbok. Gång- och cykelpassager utformas i första hand som ett övergångställe med 
intilliggande cykelöverfart som innebär att korsande fordon har väjningsplikt mot både gående och 
cyklister. Hänsyn till sikt vid utfarter ska tas och fartdämpande åtgärder längst med ny lokalgata 
Ginnlögs väg och Enköpingsvägen.  
 
Parkering 
Parkeringsbehovet för skolan med mera ska lösas enligt kommunens parkeringsnorm som den anges i 
gällande trafikutredning för Kockbacka gärde eller motsvarande dokument vid tidpunkten för 
genomförandet av detaljplanen. Parkeringsbehovet för bostäder löses på respektive bostads entrésida 
på kvartersmark. Parkeringsplatserna för skolan kommer att lösas på exploatörsägd kvartersmark samt 
genom avtal med kommunen om parkeringar som är kommunalägd kvartersmark.  Besöksparkering 
för parken anläggs i anslutning till parken vid lokalgatans vändplats. 
 
Avfall 
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 
omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för 
genomförande av Detaljplanen. Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och 
godkännas av kommunens avfallsavdelning. 
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Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera 
sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. 
 
Markföroreningar 
En övergripande miljöteknisk undersökning är beställd och ska utföras inom planområdet. Ifall 
förorenad mark påträffas inom planområdet som behöver saneras innan byggande får ske, ska sanering 
i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras.  
 
Inom kvartersmark är det respektive fastighetsägare som ansvarar och finansierar sanering i den 
omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. 
Inom allmän platsmark är det Kommunen som ansvarar och exploatören som finansierar sanering i 
den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 
bestämmelser. 
 
Buller 
Kommunen bygger bullervallarna. Bullervallar ska utformas med lokalt material i den största möjliga 
mån samt förstärkas så att sättning undviks. Ovanpå bullervallen anläggs ett bullerplank som löper 
längs med hela bullervallen. På sidan av bullervallen mot spårområdet anläggs ett skyddsstängsel 
enligt Trafikverkets krav. Bullervallar och bostäder kommer att uppföras innan skolan får byggas. 
Detta innebär att arbete med bulleråtgärder kommer att byggas direkt efter laga kraftvunnen plan.  
 
Exploatören ansvarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga bullerskyddsåtgärder 
inom planområdet så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle 
påträffa fornlämning som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. 
 
Masshantering 
Upplands-Bro kommun har för avsikt att schakta upp de befintliga jordmassor och återanvända dessa 
inom arbetsområdet. Dessa kommer att återanvändas bland annat i bullervallen mot tågspåret. Vi 
kommer att börja schakta av matjordslagret som beräknas vara i ett lager om ca 30 cm och lägga det åt 
sidan för att efter de mer lermäktiga lagren lagts upp i bullervallen schaktats klart läggs den finare 
matjorden ovanpå som växter planteras i.  
 
Geoteknik 
Geotekniska undersökningar har gjorts inom planområdet, ytterligare geotekniska utredningar utförs 
på allmän platsmark av kommunen för att fastställa genomförande. Exploatören ansvarar för 
ytterligare nödvändiga geotekniska undersökningar grundläggning på kvartersmark för att fastställa 
behov av markförstärkning samt grundläggningsteknik. Utförligare beskrivning av arbetsmetodik finns 
att läsa i PM Geoteknik Kockbacka gärde.  
 
Radon 
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga radonundersökningar utförs. 
 
Höjdsättning 
Höjdsättningen av området bör säkerställa att inga instängda områden skapas utan att vatten ska kunna 
avledas mot den nedsänkta bollplanen, mot diken och damm samt ut mot grönytor. Höjdsättning och 
detaljerad dagvattenutformning görs i samråd med varandra vid detaljprojekteringen. 
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Området bör höjdsättas så att ytlig avrinning inte sker direkt mot järnvägen eller Trafikverkets trumma 
under järnvägen även om vattnet så småningom kommer att ledas dit då det är utloppspunkten från 
området.  
 
Vid dagvattenpumpstationen norr om Ginnlögs väg behöver höjdsättning beaktas i vid projektering för 
att inte riskera översvämning.  
 
 
Dagvatten 
Kommunen ska bygga ut dagvattensystem så att de nivåer på reningskrav som redovisas i 
dagvattenutredningen uppfylls. Huvuddragen för dagvattenhanteringen är att höjdsättningen på allmän 
platsmark gata och kvartersmark gata ska följas. Det anläggs skelettjordar för träden och 
dagvattenfördröjning genom ett flertal olika dammar och diken på allmän platsmark. Genom dessa 
åtgärder förbättras kvaliteten och förbättrar fördröjning av dagvattnet även från de kringliggande 
områdena jämfört med utan åtgärderna. Vid pumpstationen ska en bredningsdamm anläggas.  
 
På kvartersmarks ska exploatören bygga ut dagvattensystem i enlighet med "Dagvattenhantering - 
Upplands-Bros tekniska handbok” alternativ med dagvattenfördröjning och i enlighet med 
dagvattenutredning, detaljplan och denna planbeskrivning. Dagvattenlösningarna ska utformas i 
samråd med och godkännas av kommunens VA-avdelning. Utförandet övervakas av kommunens 
utsedda byggledare.  
 
Dagvattendammar och diken ska utformas så att risken för utspolning av sediment från dammarna vid 
ett större regn kan minimeras. Det handlar främst om flödeshastigheten genom dammen och specifikt 
den nära botten. Pumparnas kapacitet vid pumpstationen behöver planeras så att de klarar både 
normaldrift samt ökad drift vid skyfall. 
 
För att säkra att dagvattnets flöde kvarstår under hela byggtiden så kommer den nya dagvattenparken 
och den närliggande bullervallen att färdigställas i sin helhet innan befintliga dagvattendiken läggs 
igen skonsamt med jordmassor från området. Omledning till det nya dagvatten parken och dammar 
kommer att göras då plantering av vattenväxter och andra växter har planterats för att djurlivet skall 
kunna etablera sig direkt efter omledningen av det befintliga dagvattensystemet gjorts. 
 
Länshållningsvatten 
Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av 
bergmassor och annan verksamhet under byggskedet. Arbetet och områdets förutsättningar gör att 
länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande 
recipienter. Krav på lokal rening för länshållningsvatten gäller i Upplands-Bro kommun. Målet är att 
dagvatten som lämnar planområdet under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet. 
 
Större delen av planområdet är idag utanför kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket 
innebär att det är kommunens miljöavdelning som har hand om frågor gällande länshållningsvatten.  
 
För de delar av planområdet som ingår i verksamhetsområdet för dagvatten är det kommunens VA-
avdelning som hanterar frågor om länshållningsvatten.  
 
Arbetsmiljö 
Damm från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis, 
arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna. 
Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APD-
plan) ska tas fram mellan de olika entreprenörerna. Tillgänglighetskrav på tillgängliga anläggningar 
under utbyggnadstiden. Exploatören ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. el, 
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tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter, inom och 
utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som ligger inom planområdet. 
 
Säkerhet för tredje man 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 
ordning inom detsamma. Trafikanordningsplaner söks hos Kommunen och Trafikverket. 
 
Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks av exploatör hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
Bygglovavgift betalas av exploatören.  
 
Lantmäteriförrättning 
Exploatören ansöker och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder inom det som i detaljplanen 
utgör kvartersmark. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av allmän plats görs enligt vad 
som anges i avsnittet ”Fastighetsbildning” ovan. Upplands-Bro kommun svarar för 
förrättningskostnaderna i denna del.  
 
Plankostnader och plangenomförande 
Kommunen ansvarar för planläggningskostnader, planen finansieras genom planavgift. Kostnader för 
exploatering, planavgift och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att 
regleras i kommande markanvisningssavtal och hyresavtal mellan Exploatör och Upplands-Bro 
kommun.  
 
Avgift för vatten och avlopp 
Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa.  
 
El och tele m.m. 
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla m.m. debiteras enligt vid tidpunkten gällande 
taxa hos respektive leverantör. 
 
Ersättning vid markförvärv/försäljning 
Köpeskilling för kvartersmark regleras genom köpeavtal. Exploatören ansvarar för lagfartskostnader. 
 
Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade drifts- och avskrivningskostnader för kommunen. De 
driftkostnader som uppstår för kommunen uppskattas till följande:  

• Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom 
planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 

• Drift av VA-anläggningar, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 
• Drift och skötsel av parkmark inkluderande dagvattendammar, årligt belopp avseende 

fullständiga anläggningar.  
Beloppen ovan har sammanställts i en kalkyl. 

 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
Anmälan, dispenser etc 
Ett flertal anmälningar och dispenser krävs för genomförandet av projektet: 



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : Planbeskrivning Beslut Granskning Kockbacka gärde nr 2003

  Sida 64 av 64 
 
 
 

 
Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 Planbeskrivning  

• Anmälan om miljöfarlig verksamhet till Miljöavdelningen innan anläggandet av 
dagvattendammarna (då det handlar om dagvatten från tät bebyggelse)  

• Anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet (schakt och fyllning i befintliga diken). 
• Dispens från biotopskyddet söks hos Länsstyrelsen (flytt av diken samt borttagande av 

åkerholmar) 
• Anmälan om masshantering till Miljöavdelningen 

 
Medverkande i projektet 
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Planavdelningen samt Mark- och 
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Visby Ark och Topia. Ett flertal 
medarbetare med specialistkompetenser på kommunens samhällsbyggnadskontor, utbildningskontor, 
kultur och fritidskontor samt fastighetsavdelning har också bidragit till arbetet. 
 
I framtagandet av planförslag har följande planarkitekter från Planavdelningen deltagit: Anna Duarte,  
Jessica Hanna, Claudia Wikse Barrow. 
 
 
 
Upprättad 2021-10-06 
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
Lina Wallenius   Lena Aldenhed 
Planarkitekt    Mark- och Exploateringsingenjör 
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Bakgrund till detaljplanearbetet 
Samhällsbyggnadsutskottet gav den 16 september 2020 § 46 samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta 
fram förslag till detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.). Planen handläggs genom utökat 
planförfarande enligt PBL (2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015). 

Uppdraget var att planera för en skola på 500 elever med en möjlig expansion. Det finns dock inget 
beslut om vilket upptagningsområde en ny skola ska ha eller vilka årskurser som ska gå i skolan. 
Uppgifter i utredningar bygger på antaganden om hur elevantalet skulle kunna vara fördelat. 

Planens syfte och huvuddrag 
Planens syfte  
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro och att skapa en park som kan 
användas av Bros invånare. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till skolan på 
ett tryggt och säkert sätt och därför ska möjligheten att gå eller cykla till skolan prioriteras. Planen 
säkerställer en dagvattenhantering för skolan och rening av dagvatten från östra Bro. I samband med 
dagvattenhanteringen etableras en park av naturkaraktär som samtidigt ger möjlighet till rekreation 
genom gångstråk runt diken och dammar. Planen syftar också till att göra plats för bostäder för att 
förstärka tryggheten i närheten av skolområdet då de förväntas medföra större närvaro över dygnet. En 
förutsättning för planen är att det ska finnas en trygg och gen gång- och cykelväg till Bro IP. 

Huvuddrag  
Planförslaget innehåller en skola. Skolan kommer troligtvis att byggas i etapper. Skolan 
föreslås rymma 500 elever med möjlighet att bygga ut för att rymma totalt cirka 1000 
elever i årskurs f-9. Skolan ska ha plats för en skolgård som uppfyller riktlinjer kring barns 
utemiljö. Inom skolområdet ryms idrottssal för skolidrott.  

Området innehåller en dagvattenlösning som både renar planområdets dagvatten och 
dagvatten som kommer till området via dagvattenledningar norrifrån. Även det renade 
vattnet från Kockbackadammen föreslås ledas till våtmarken. Området kring damm, diken 
och våtmark föreslås utformas tillsammans med promenadstråk till en park med 
naturkaraktär. Därigenom kan det fylla flera funktioner som gynnar både människors hälsa, 
biologisk mångfald och Mälaren. 

Planförslaget rymmer 26 bostäder i form av småhus som föreslås ligga längst en lokalväg. 
Bostäderna skapar större trygghet och närvaro för skolgården under kvällar och helger, 
samt promenadstråket.  

För att säkerställa säkra gång- och cykelvägar från resten av samhället innehåller planen 
flera kopplingar för gång- och cykel. Utmed Ginnlögs väg föreslås en bro för gång- och 
cykelväg som ger en genare och tryggare väg till Bro IP och nya bostadsområden på andra 
sidan järnvägen. Området kopplas ihop med övriga gång- och cykelnät i Bro. 

Hur samrådet har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 17 mars 2021 § 13 att sända ut förslag till detaljplan för 
Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003, på samråd enligt reglerna för utökat förfarande, plan- 
och bygglagen (2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015). 

Detaljplaneförslaget var under tiden 29 mars – 29 april 2021 utsänt för samråd och skickades till 
berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum samt 
på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpkockbackagarde). Samrådet kungjordes i Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet den 29 mars 2021 samt annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 3 
april 2021. 

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 14 april klockan13-14 samt klockan 18-19. Cirka 10 personer 
deltog.  



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : Samrådsredogörelse WEBB Kockbacka gärde nr 2003

3(33) 

Detaljplan för Kockbacka gärde (del av Härnevi 8:10 m-fl.) nr 2003 Samrådsredogörelse 

Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 23 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
3 synpunkter efter samrådsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 
synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom den 5 maj 2021 
2 Lantmäteriet inkom den 28 april 2021 
3 Trafikverket inkom den 29 april 2021 

Kommunala nämnder 
4 Bygg- och miljönämnden inkom den 29 april 2021 
5 Tekniska nämnden  inkom den 25 maj 2021 
6 Kultur- och fritidsnämnden inkom den 2 juni 2021 
7 Utbildningsnämnden  inkom den 28 maj 2021 

Övriga remissinstanser 

8 Skanova inkom den 30 mars 2021 
9 GlobalConnet  inkom den 6 april 2021 
10 Käppalaförbundet inkom den 25 april 2021 
11 Region Stockholm, Trafikförvaltningen inkom den 28 april 2021 
12 E.ON Energidistribution AB inkom den 29 april 2021 
13 E.ON Värme Sverige AB inkom den 3 maj 2021 
14 Hyresgästföreningen i Upplands-Bro inkom den 29 april 2021 
15 Lantbrukarnas riksförbund Upplands-Bro inkom den 29 april 2021 
16 Upplands-Bro Villaägarförening inkom den 29 april 2021 
17 Brandkåren Attunda inkom den 29 april 2021 

Privatpersoner och övriga  
18 inkom den 29 mars 2021 
19 inkom den 6 april 2021 
20 inkom den 26 april 2021 
21 inkom den 28 april 2021 
22 inkom den 28 april 2021 
23 

Privatperson 1
Privatperson 2
Privatperson 3 och 4
Privatperson 5   
Privatperson 6 
Privatperson 7 inkom den 28 april 2021 
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Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Kockbacka gärde (del av Härnevi 
8:10 m.fl.). Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning 
eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. 
För den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkterna som 
kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas 
Planavdelningens kommentarer. 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2021-05-05 

1.1 Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att planförslaget 
behöver bearbetas vad gäller frågor som rör riksintresse för kommunikationer, 
miljökvalitetsnormer för vatten och hälsa avseende buller och föroreningar, översvämning och 
risk för skred. Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till 
dagvattenhantering, markavvattningsföretag, formalia, natura 2000-område och biotopsskydd. 

1.2 Länsstyrelsen anser att kommunen inte har visat att planförslaget innebär att riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8. § miljöbalken kan tillgodoses. Planområdet gränsar till 
Trafikverkets järnvägsanläggning Mälarbanan som av Trafikverket är utpekat riksintresse för 
kommunikationer. Riksintresseanspråket är ett markanspråk som omfattar spåranläggningen 
samt ett område för att möjliggöra drift och underhåll. Påverkansområdet innefattar bland annat 
ett säkerhets- och skyddsavstånd för att möjliggöra säker drift respektive underhåll av 
anläggningen. Längs med järnvägens spårområde avses bullervallar och dagvattendammar 
anläggas. Bägge dessa kan ha påverkan på stabiliteten vilket kan påverka nyttjandet av 
järnvägen, men också tillkomst för underhåll. Kommunen behöver till nästa skede avsätta 
tillräckliga avstånd till anläggningen för att säkerställa att riksintresset kan tillgodoses. 

1.3 I dagvattenutredningen (WRS, mars 2021) framgår att föreslagen dagvattenhantering kan uppnå 
bra fördröjning- och reningseffekt för ett 20-årsregn och för att miljökvalitetsnormer för vatten 
kan följas. Utredningen ger två alternativ på lösningar. Kommunen har sedan i planförslaget 
gjort ett förslag på dagvattenhantering som är en blandning av dessa två förslag. Det saknas 
dock beräkningar på effekten av kommunens åtgärdsförslag, vilket behöver presenteras till nästa 
skede.  

1.4 Kommunen behöver då också tydligare redogöra för samt säkerställa vilka dagvattenåtgärder 
som ska genomföras och var de ska placeras. Kommunen behöver även säkerställa att 
åtgärderna är möjliga att genomföra med hänsyn till platsens förutsättningar. T.ex. är 
grundvattennivåerna i norra delen av planområdet ytliga, vilket kan påverka 
dagvattenåtgärdernas funktion. Dagvattenåtgärder behöver säkerställas med planbestämmelser 
eller i plankartan så långt det är möjligt. 

1.5 Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att om sedimentationsdammen 
översvämmas vid skyfall finns risk för att sediment rörs upp samt höga koncentrationer 
föroreningar spolas bort. Kommunen behöver därför undersöka eventuellt behov av skyddande 
åtgärder. 

1.6 Planområdet tar vidare emot dagvatten från omkringliggande områden som i dagsläget inte 
renas, mer än ledning i dike innan dagvattnet når recipienten. Intill planområdet finns t.ex. både 
brandstation och järnväg. Dessa verksamheter kan bidra med föroreningar. Kommunen behöver 
redogöra för hur detta beaktats i planförslaget. 

1.7 Bullervallar på planområdets östra och västra sida, samt byggnaderna mot Ginnlögs väg anges 
krävas som bullerskydd för skolgård och bostäders uteplats. Föreslagna bullervallar mot 
järnvägen kan försvåra tillkomst och nyttjandet av spåranläggningen. Kommunen behöver till 
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nästa skede visa att bullerskyddsåtgärder kan genomföras inom planområdet för att klara följa 
bullerriktvärden med utgångspunkt från Trafikverkets basprognos för 2040. 

1.8 Gällande föreslagen byggnad mot Ginnlögs väg anges det i planbeskrivningen att en 
planbestämmelse ska säkerställa att denna ska uppföras före eller komma på plats samtidigt som 
övriga byggnader för att fungera som bullerdämpning. Ingen liknande beskrivning finns 
gällande bullervallarna. Länsstyrelsen konstaterar även att det saknas en planbestämmelse, 
enligt vad som anges ovan om den bullerdämpande byggnaden. Därför kan plankartan behöva 
kompletteras med bestämmelser om bullerskydd i enlighet med 4 kap. 14 § punkt 5 PBL. 
Alternativt behöver kommunen visa att en godtagbar ljudmiljö kan tillgodoses utan dessa skydd. 

1.9 Planbeskrivningen anger att uteplatser där förordningen uppfylls kan anläggas i anslutning till 
bostäderna. Men, för några av bostäderna i de norra och östra byggnadslängorna överskrids i 
nuvarande förslag riktvärdet på 50 dBA för ekvivalent buller på uteplats på gårdssidan och för 
några på både gårdssidan och entrésidan. Kommunen behöver visa hur riktvärdena ska klaras 
för alla de ytor som avsätts för uteplats och reglera åtgärder i plankartan. Eftersom 
förutsättningarna också kan ändras med hänsyn till eventuella revideringar gällande bullervallar 
och trafikeringssiffror på järnväg är detta också något kommunen behöver beakta då det kan 
påverka planens utformning. 

1.10 I planbeskrivningen anges att störning i form av industribuller från depån söder om planområdet 
inte ännu har kunnat utredas. Kommunen anger vidare att avståndet till planområdet sannolikt 
innebär att det är låg risk för störning. Kommunen behöver klargöra att så är fallet och annars 
beakta eventuella störningar i planens utformning. 

1.11 Intill planområdet ligger en brandstation. Kommunen behöver visa på och säkerställa att 
tidigare och nuvarande verksamhet inom brandstationens område inte kan orsaka risker för 
människors hälsa inom aktuellt planområde. Vid bedömning behöver också beaktas att barn är 
känsligare för föroreningar än vuxna. Marken behöver provtas för branschtypiska föroreningar. 
Genomförda utredningar ska ligga till grund för eventuella riskbedömningar, ställningstaganden 
och eventuella åtgärder, vilket tydligt behöver redovisas i planbeskrivningen. I plankartan 
behöver även eventuella åtgärder införas som är möjliga att reglera med planbestämmelser. 

1.12 I planområdet finns två diken som belastas av dagvattennätet uppströms planområdet. I 
dagvattenutredningen (WRS, 2021-03-25) redovisas två olika förslag för dagvattenhantering. 
De olika förslagen innebär olika effekt för vattenflödena i dikena och därför medför olika 
översvämningsrisker, vilket behöver beaktas i planförslaget. 

1.13 I dagvattenutredningen visas också en nulägesbild för en skyfallskartering. Det framstår som att 
det är denna beräkning som utgör underlag i planhandlingarna. Till granskningen behöver 
kommunen därför ta fram en skyfallskartering som räknar in framtida bebyggelse och 
höjdsättning. Skyfallskarteringen bör följa Länsstyrelsens skyfallsrekommendationer 2018:5. 
Eftersom dagvattennätet belastar dikena som går igenom planområdet behöver belastningen från 
dagvattennätet även inkluderas i skyfallsberäkningarna. Eventuella skyfallsåtgärder för att 
skydda bebyggelse och infrastruktur mot översvämningar behöver regleras i plankartan.  

1.14 Till nästa skede behöver ni också visa att transformatorstationen i området inte översvämmas 
vid ett klimatanpassat 100-årsregn och att framkomligheten till och från bebyggelse inom 
planområdet säkerställs vid skyfall. 

1.15 Kommunen behöver även säkerställa att en omdaning av planområdet inte medför en ökad 
översvämningsrisk för järnvägen söder om planområdet eller annan bebyggelse utanför 
planområdet. 

1.16 Utifrån PM Geoteknik för Kockbacka gärde Norra (Treeline 2021-02-12) så framgår att det kan 
behöva bli aktuellt med stödkonstruktioner vid schaktdjup. Planbeskrivningen bör kompletteras 
med var inom planområdet geotekniska åtgärder behövs för att undvika risken för skred. 



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : Samrådsredogörelse WEBB Kockbacka gärde nr 2003

6(33) 

Detaljplan för Kockbacka gärde (del av Härnevi 8:10 m-fl.) nr 2003 Samrådsredogörelse 

1.17 I planbeskrivningen kan med fördel drift och underhåll av LOD-anläggningar beskrivas, 
eftersom detta är av stor betydelse för att kunna garantera fullgod renings- och 
fördröjningseffekt. 

1.18 Bebyggelsen planeras inom båtnadsområdet för Brogård-Nygårds dikningsföretag från 1939, 
med beteckningen C_3_0306. Länsstyrelsen noterar att kommunen avser att upphäva 
dikningsföretaget. Att placera bebyggelse inom ett båtnadsområde för ett dikningsföretag kan 
innebära risk för problem med översvämningar i samband med stora nederbördsmängder och 
snösmältning. Eftersom diken för dikningsföretag normalt endast är dimensionerade för att 
omhänderta vatten från jordbruksmark är detta också något som bör beaktas gällande placering 
av bebyggelse. Kommunen bör även se till att planera så att framtida underhåll av dikena inte 
försvåras eftersom funktionen hos dessa troligen behöver kunna upprätthållas. 

1.19 Eftersom planområdet ligger inom tillrinningsområdet till Broviken, som är Natura 2000-
område, behöver ni ta ställning till om planen omfattar åtgärder eller verksamheter som kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. En markanvändning som omfattar sådana åtgärder 
eller verksamheter får, enligt 4 kap. 8 § miljöbalken, inte komma till stånd utan att sådant 
tillstånd lämnats. Om ett sådant tillstånd behövs kan planen alltså inte antas förrän tillståndet 
har lämnats. Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § krävs för verksamheter och åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området. 
Länsstyrelsen bedömer att planens dagvatten, även utan villkor om reningsåtgärder, inte når upp 
till ribban av betydande påverkan på miljön. Planens dagvatten utgör en liten del av 
tillrinningen till Broviken och de ändringar som förutses i dagvattenutredningen är relativt små. 
Dessa faktorer tillsammans leder till bedömningen att vi bedömer att tillståndskrav inte nås 
oavsett hur dagvatten som genereras inom planområdet hanteras. Därmed bör planen kunna 
antas utan tillstånd. 

1.20 Dikena som rinner genom planområdet är skyddade som generella biotopskydd, småvatten och 
våtmark i jordbruksmark, enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Omgrävning av dikena kräver dispens 
från förbudet trots att de syftar till att förbättra dem som våtmarksbiotop. Dispens söks hos 
Länsstyrelsen. Ange de särskilda skäl kommunen anser finns för att medge dispensen. 

1.21 Kommunen bör uppdatera planbeskrivningen enligt den senaste bedömningen för 
vattenförekomsten Mälaren-Görväln i VISS. 

1.22 I dagvattenutredningen nämns att ett ledningsstråk går parallellt med huvuddiket. Skolfastighet 
planeras där ledningstråk ligger. Det saknas dock u-område i plankartan. 

Kommentar 

1.1 Kommunen noterar detta. Förslaget har reviderats för att uppfylla Länsstyrelsens synpunkter. 
Se även svar på punkterna nedan. 

1.2 Kommunen har säkerställt att det finns plats för drift och underhåll av spåranläggningen. 
Ytterligare geotekniska utredningar har gjorts för bullervallarnas och dammarnas 
lokalisering och höjder och finns i ett geotekniskt PM. Förslaget har anpassats med sänkta 
och flyttade bullervallar.  

1.3 I den uppdaterade dagvattenutredningen finns ett framarbetat förslag på hantering av 
dagvatten som är inkorporerat i planförslaget. Beräkningarna på effekten av införda åtgärder 
är även uppdaterade i granskningshandlingarna. 

1.4 Dagvattenåtgärder är säkerställda i plankartan och planbestämmelserna. Ytterligare 
geotekniska utredningar och dagvattenutredningar har gjorts och planhandlingarna är 
uppdaterade med detta. 

1.5 Risken för utspolning av sediment kan minimeras genom lämplig utformning av dammen. Det 
handlar främst om flödeshastigheten genom dammen och specifikt den nära botten. Utloppen 
från sedimentationsdammen övergår i ett meandrande dike som utformas med möjlighet till 
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utjämning, antingen i form av hålldammar eller som ett tvåstegsdike med dämmen. Här kan 
vattnet tillåtas stiga och sjunka undan utan att riskera skador på viktig infrastruktur. 

1.6 Dagvatten från avrinningsområdet norr om planområdet som leds in i krondiket via befintlig 
trumma under Ginnlögs väg i nuläget planeras att ledas till en sedimentationsdamm för 
rening innan det leds in i planområdet och sammanförs med det dagvatten som uppkommer 
där. Dagvatten från brandstation och järnväg har inte utretts i uppdraget då de ligger utanför 
planområdet och området för uppdraget. Dessa bör anses vara miljöfarliga verksamheter och 
miljökontoret kan rikta tillsyn till dessa, de behöver själva tillse att de inte förorenar 
dagvattnet.  Kontakter har skett med räddningstjänsten som angett att de inte använt 
släckskum på platsen. 

1.7 Beräkningar visar att en bullervall längs järnväg på ett avstånd av 30 meter från spårmitt är 
tillräckligt för att uppfylla bullerriktvärdena med utgångspunkt från Trafikverkets basprognos 
för 2040.   

1.8 Krav på uppförande av bullervall före startbesked har införts. 

1.9 Kravet på 50 dBA ekvivalent ljudnivå uppfylls på den mindre bullerutsatta sidan i det 
reviderade förslaget. 

1.10 Bullerkällor på pendeltågdepån har utretts i juni 2021 av Brekke & Strand Akustik där 
beräknade resultat visar att med erhållna utformningar uppfylls krav på samtliga bostäder. 

1.11 Kontakt med brandstationen visar att det inte finns risk för föroreningar, då de inte använt 
släckskum. En markteknisk miljöundersökning är dock beställd för att bekräfta att detta 
stämmer 

1.12 Förslaget är reviderat och en lösning för dagvatten har valts. 

1.13 Skyfallskartering är beställd. Beräkningsmodellen kommer granska omgivningspåverkan efter 
exploatering och inkludera föreslagna markhöjder. 

1.14 En modifierad lågpunktskartering har tagits fram utifrån framtida planerad exploatering och 
där visar figuren att transformatorstationen inte riskerar att översvämmas vid ett 100-
årsregn. Denna är översiktligt och en skyfallskartering med planerade markhöjder har 
beställts.  

1.15 Föreslagna utjämningsvolymer kan utjämna upp till ett 100-årsregn för planområdet och bör 
således inte medföra en ökad översvämningsrisk för järnvägen. Dialog har förts med 
Trafikverket. Dagvattenutredningen visar inte på en ökad översvämningsrisk för 
omkringliggande områden och en skyfallsanalys har beställts för att säkerställa detta.   

1.16 Geotekniska beräkningar har utförts för att bedöma risken för skred intill järnväg. Behov av 
geotekniska åtgärder är beroende av bl.a. schaktdjup och utformning av schakt. I samband 
med att utformningen på området fastställs kommer konsulten kunna bedöma vart inom 
området schaktdjupen kommer att erfordra geotekniska förstärkningsåtgärder i byggskedet.  

1.17 Dagvattenutredningen beskriver lämplig drift och skötsel av föreslagna 
dagvattenanläggningar. Framtida underhåll kommer skötas av gata- park- och 
trafikavdelning.  

1.18 Kommande skyfallsutredning kommer att vara ett stöd i dimensioneringen av 
dagvattenlösningen. 

1.19 Kommunen noterar detta. MKB utredningen bedömer att åtgärden inte påverkar miljön i 
Natura 2000-området på ett betydande sätt och att tillstånd inte behövs. 

1.20 Vi har påbörjat en ansökan för dispens från biotopskyddet. Särskilda skäl att är behov av 
dagvattenanläggningen som syftar till att förbättra vattenförhållandena. 
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Kompensationsåtgärder genomförs genom de åtgärder för hög biologisk mångfald som 
beskrivs i gestaltningsprogrammet och MKB:n i anslutning till dagvattendammarna. 

1.21 Planbeskrivningen har uppdaterats med senaste bedömningen. 

1.22 Alla VA-ledningar ska flyttas och läggas under gatorna. 

2  Lantmäteriet inkom 2021-04-28 

2.1 Lantmäteriet anser att grundkarteinformationen är otydlig, då det inte går att orientera sig då 
fastighetsbeteckningar, gatunamn och liknande saknas inom planområdet.  

2.2 I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas. Om avsikten är att 
sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i samrådsskedet 
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.  

2.3 I planbeskrivningen anges att ett markanvisningsavtal ska tecknas i senare skede. Det anges 
också olika åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe anges åtgärder 
som exploatören ska ansvara för. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att 
genomföra markanvisningar, redan i samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera 
sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att 
exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå och men bedömer att 
handlingarna i dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och därför 
behöver kompletteras. 

2.4 Det saknas en skrivning angående inlösen av allmän plats så att det framgår att kommunen med 
stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med den 
berörda fastighetsägaren. 

2.5 Lantmäteriet beskriver att det inom planområdet är mycket stora områden som är avsatta som 
allmän plats NATUR. Omfattningen av allmän plats förefaller överdimensionerad och mer 
knuten till exploatörens markinnehav än till vad som kan uppfattas som funktionell skötselyta 
för kvartersmarkens behov av allmänna platser. 

Kommentar 

2.1 Kommunen noterar detta och har uppdaterat grundkartan. 

2.2 Kommunen avser teckna köpeavtal med överenskommelse om exploatering i samband med 
försäljning och tecknande av hyresavtal för skolan. Planbeskrivningen är uppdaterad med 
detta.  

2.3 Planbeskrivningen har uppdaterats gällande innehållet i markanvisningsavtalet. 

2.4 Kommunen har ansökt om att de samfälligheter som finns i området ska regleras in i 
Kockbacka 2:1. Fastighetsreglering för detta pågår. Kommunen äger all övrig mark som finns 
inom planområdet, inlösen av mark är därför inte nödvändig. 

2.5 Områden med NATUR/PARK har formats runt dagvattenlösningen och önskemålet kring att 
ha rekreation kopplat till dagvattenlösningen. Parklösningen är också en möjlighet att få en 
sammanhängande yta som kan uppmuntra till rörelse i området vilket kan öka tryggheten. 

3 Trafikverket inkom 2021-04-29 

3.1 Trafikverket yttrar sig i egenskap som ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastruktur-
planeringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. De är även ansvariga för byggande 
och drift av statliga vägar utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv. Trafikverket är 
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förvaltare av järnväg Mälarbanan som utgör riksintresse för kommunikation. I influensområdet 
finns också väg E18.  

3.2 Kommunen planerar att bygga bostäder cirka 40 meter från järnvägen samt skolbyggnader och 
skolgård. Kommunen planerar också att anlägga dagvattenåtgärder/dammar och bullervallar 
intill järnvägen. Över järnvägen planeras även en gång och cykelbro som ska överbrygga 
järnvägen och koppla ihop Bro IP med skolan och framtida bostäder. Avstånd till bostäder och 
skola är på ett tillräckligt långt skyddsavstånd till järnvägen och klarar en framtida utveckling 
av fyrspår, och Trafikverket har inget att erinra om dessa avstånd. 

3.3 Dock ser vi att det finns risker med de föreslagna bullervallarna, som är tänkta att anläggas 
längs med järnvägens spårområde (varierar på ett avstånd mellan cirka 1-14 meter från 
spårmitt). Lasterna från bullervallarna kan påverka spårens sidostabilitet och förorsaka 
sättningar som i sin tur kan leda till spårlägesförändringar. Dessa bullervallars lokalisering, 
höjder och geotekniska förutsättningar behöver därför ses över och utredas vidare i geotekniskt 
PM. Motsvarande gäller för de föreslagna dammarna som planeras i anslutning till järnvägen. 
Detta klassas som stabilitetspåverkande arbeten och kan medföra framtida restriktioner i 
trafikering på järnvägen.  

3.4 Skyddsavstånd för bullervallar behöver förhålla sig till avståndet från spårmitt till närmaste 
kontaktledning eller spänningssatt anläggningsdel (5 meter), elsäkerhetsavstånd (5 meter), plats 
för drift och underhåll på egen fastighet (5 meter) samt framtida spår (6-7 meter). Totalt behövs 
därmed ett avstånd till bullervall om minst 21-22 meter från spårmitt. Motsvarande 
skyddsavstånd gäller för dagvattenåtgärder. 

3.5 Vad gäller framtida bullervall behöver risker för barn att hamna i spårområdet hanteras, och 
kommunen behöver initiera behov av stängsling ovanpå bullervallar för att barn t ex inte ska 
klättra på bullervall och trilla ner, eller åka pulka på vallen och ner i spåranläggning. Nytt 
stängsel måste uppföras parallellt med järnvägen och anslutas till befintligt bullerplank/stängsel 
strax norr om Ginnlögs väg (bron över järnvägen). På Bro IP’s sida behöver viss komplettering 
av stängslet att ske för att förhindra obehörigt spårbeträdande/spårspring. 

3.6 Kommunen vill gestalta bullervallar med växtlighet. För träd- och buskplacering gäller 
begränsningar enligt Trafikverkets styrande dokument (TDOK 2014:0780). Av säkerhetsskäl 
ska träd ej planteras på bullervalls sida mot järnväg. Skötselgator ska skapas där Trafikverket 
fått servitut för trädsäkringsåtgärder och skötselgatorna ska sträcka sig 20 meter samt 6-7 meter 
för framtida utbyggnad det vill säga 26-27 meter från spårmitt. Inom cirka 300 meter från 
plankorsningar ska skötselgatan av säkerhetsskäl hållas helt ren från träd och buskar. 
Skötselgatorna ska utformas så att det blir en mjuk övergång mot den omgivande naturmiljön. 
Skötselgatorna indelas i tre zoner, örtzonen, buskzonen och trädzonen. För mer läsning och 
information se Trafikverkets vägledande rapport; ”Transportsystemet i samhällsplaneringen”. 

3.7 Kommunen föreslår en gång-cykelbro längs med Ginnslögs väg. Trafikverket ser positivt på att 
detaljplanen tar med detta som en förutsättning i planen, då det kommer att öka gång/cykling 
och främja hållbarhetsaspekter i Bro samhälle med omnejd. Kommunen inledde dialogen om 
gång-cykelbro över järnvägen med Trafikverket hösten 2020 och dialog pågår. Ginnslögs väg är 
en kommunal bro och formerna för en gång-cykelbro över järnvägen behöver utredas vidare (bl. 
a. beroende på principlösning och risker) för att se vem som ska bygga åtgärden. Beroende på 
vad Trafikverket kommer fram till behövs medfinansieringsavtal alternativt bevakningsavtal 
med full finansiering. 

3.8 Plankartan saknar markhöjder (befintliga och nya), vilket gör att vi inte vet hur höga byggnader 
eller bullervall blir i realitet. Detta behöver kompletteras. Beroende på om byggnader blir 20 
meter över markhöjd eller inte behöver Försvaret och LFV höras, för höga byggnader. 

3.9 Det saknas planbestämmelser om dagvattenfördröjning. 
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3.10 Bullerutredningen beaktar trafikutredningen för vägtrafik. Trafikverket har dock svårt att förstå 
spårtrafiksunderlaget i bullerutredningen. Kommunen skriver att man utgår ifrån Trafikverkets 
basprognos för järnväg 2040. Men i bullerutredningen (sida 14) står indata redovisade med 1 
godståg, 2 X40 samt 65 X60 tåg, vilket är färre än prognosen. Trafikverket skulle behöva en 
förklaring till det så att det tydligt framgår vilken trafikering man utgått ifrån. 

3.11 I bullerutredningen visas att delar av skolområdet; norr/öst fasaden har nivåer över 55 dBA. Det 
behöver av handlingarna framgå vilka åtgärder man planerar för att klara Naturvårdsverkets 
”Riktvärden för buller på skolgård från väg-spårtrafik”, på platsen. 

3.12 I bullerutredningen nämns att bullervallar ska upprättas. Underlaget behöver tydliggöras om 
beräkningar är med eller utan bullerskydd. Det behöver också framgå hur bullernivåer blir med 
bullerskydd. Bullervallar redovisade i plankarta och illustration kommer att behöva placeras så 
att de inte orsakar negativ risk för järnvägen och stabilitetsproblem. Bullerutredningen kommer 
att behöva uppdateras efter hand med i beräkningar av buller, kopplat till avstånd, höjder mm 
utifrån lösning som väljs till granskningsskedet. 

3.13 Det är inget problem med luftkvalitén i planområdet. 

3.14 Trafikalstringen för biltrafik ser ut att stämma (1 000 i ÅDT). En notering är att beräkningen för 
idrottssalen verkar låg, och skulle kunna vara större beroende av idrottshallstorlek. Men totalt 
ger vårt verktyg inte större trafikalstring än kommunens antaganden. Trafiknätet omkring är 
kommunalt och eventuell påverkan i statlig infrastruktur är i trafikplats Kockbacka vid E18. Det 
finns inte något kapacitetsproblem i trafikplatsen både i våra och kommunens analyser. På E18 
är påverkan troligen begränsad. Största delen av alstringen är på grund av skolan och avser mest 
lokala resor som mestadelles inte skulle köra via motorvägen. Påverkan av planen är därmed 
mest i det lokala vägnätet; Enköpingsvägen samt korsningen mellan Enköpingsvägen och 
Ginnlögs väg. 

3.15 Handlingarna redovisar två alternativa dagvattenlösningar. Det kan således leda till olika 
lösningar för denna dagvattenhantering när de väl bestämmer sig för vilka lösningar som gäller. 

3.16 De tankar som finns om att inom planområdet fördröja dagvatten och nyttja områden till 
vattenlek och omhändertagande av skyfall m.m. är bra. Målet är att inte öka flödet mot idag, 
med framför allt fördröjning. Som de beskriver är området dominerat av lera, som inte främjar 
naturlig infiltration, men de söker därför lösningar för att skapa bättre infiltration. Vidare 
beskrivs att området är flackt och därför att det av naturliga skäl kommer vara svårt att helt 
undvika vatten om det blir mycket sådant vid mycket nederbörd o.s.v. Kommunen hävdar också 
att de lösningar som ska genomföras ska göra att det inte blir påverkan på infrastruktur inom 
och utanför detaljområdet, men egentligen inte mer än så. De tar viss hänsyn till infrastruktur 
som järnvägen, men man kunde förvänta sig mer beskrivning kring detta, med tanke på närheten 
till järnvägen. De har som två alternativ, att leda vatten via befintliga trummor under järnvägen 
eller till befintligt VA-ledningssystem. De bör beskriva att om sådana alternativ väljs, att 
nuvarande avvattning med trummor under järnvägen inte påverkas negativt av föreslagna 
lösningar för dagvattenhantering och skyfall och vad de grundar detta på. Detaljplanen får inte 
öka flödesavrinningen till Trafikverkets trummor under järnvägen. Avståndet för 
dagvattenlösningar/dammar behöver också utformas utifrån kommunicerat skyddsavstånd (risk 
kopplat till järnvägen) och skötsel. 

3.17 Kommunen nämner i underlaget att man förhåller sig till 100 års regn och kraftiga skyfall, men 
det skulle behöva beskrivas hur man hanterat kraftiga skyfall tydligare. 

3.18 Även om det är en kommunal fråga så kan man möjligen lyfta att man borde stärka kopplingen 
för gång- och cykel i och från det nya bostadsområdena. Det är visserligen en lokalgata och okej 
att gå och cykla på, men finns svaga kopplingar till skolan och hur man ska ta sig dit som 
gående eller cyklist. Korsningen och infarten till parkeringen kommer under morgonrusning 
vara trafikerad, så en gångväg från bostadsområdet och över (söder om parkeringen) hade varit 
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ett alternativ. GC-vägen som ansluter lokalgatan söderifrån skulle också kunna fortsätta och 
ansluta skolan samt till det större stråket utmed Ginnlögs väg. 

3.19 Trafikverket vill tipsa kommunen att man kan söka stadsmiljöavtal för åtgärder som faller inom 
godkända åtgärder, t ex för att få stöttning i finansiering av gång/cykelvägar. Mer information 
finns på Trafikverkets hemsida: Ansök om bidrag för hållbara stadsmiljöer – stadsmiljöavtal – 
Trafikverket. 

3.20 Bevakningsuppdrag mellan kommunen och Trafikverket kommer att behöva upprättas för 
detaljplanen på grund av närhet till järnvägen och de typer av åtgärder som planeras så som t ex 
bullervallar och dagvattenåtgärder. Kommunen är ansvarig för att kontakta Trafikverket för 
initiering av avtal och bevakningsuppdrag ska vara signerat före antagande av detaljplan. Ett 
separat medfinansieringsavtal alternativt bevakningsuppdrag kommer att behövas för gång-
cykelbro över järnvägen, men formerna för detta behöver utredas vidare. 

Kommentar 

3.1 Kommunen noterar detta. 

3.2 Kommunen noterar detta. 

3.3 Ytterligare geotekniska utredningar och beräkningar har gjorts för bullervallarnas och 
dammarnas lokalisering och höjder och finns i geotekniskt PM för bullervallar och förslaget 
har anpassats med sänkta och flyttade bullervallar för att inte riskera att påverka 
spårstabiliteten. Kompletterande beräkningar/utredningar och dimensionering av 
förstärkningsåtgärder utförs i samband med slutlig dimensionering av bullervallar. 
Dammarnas lokalisering/höjder och geotekniska förutsättningar utreds vidare i 
projekteringen allt eftersom deras utformning färdigställs. Kompletterande 
beräkningar/utredningar och dimensionering av eventuella förstärkningsåtgärder tas fram i 
samband med slutlig utformning av dagvattendammar.  

3.4 Avståndet från spårmitt till bullervall är 26 m. I denna längd beaktas en eventuell utbyggnad 
av Mälarbanan och att avstånd förskjuts av detta.  

3.5 Ett stängsel ska uppföras parallellt till järnvägen och ansluts till befintligt 
bullerplank/stängsel vid Stationsvägen, strax norr om Ginnlögs väg. Där planområdet slutar i 
sydöst ska planket stanna vid plangräns. Stängsel vid Bro IP’s sida är utanför planområdet, 
Trafikverket får gärna föra diskussioner med kommunen om detta utanför planprojektet. 

3.6 Förslaget anpassat efter Trafikverkets önskemål. 

3.7 Kommunen och Trafikverket har en dialog om kommunen kan uppföra bron genom 
bevakningsavtal.  

3.8 Befintliga och nya markhöjder har kompletterats i plankartan. Granskningshandlingar skickas 
till Försvaret och LFV.  

3.9 Planbestämmelser har uppdaterats. 

3.10 Beräkning är utförda enligt dokument ”trafikuppgifter jarnvag t20 och bullerprognos 2040” 
under fliken ”A1. Prognos 2040”, daterat 2020-12-16. 

3.11 Riktvärden för buller på skolgård från väg-spårtrafik handlar om just buller på skolgården. 
Dvs det finns inget riktvärde att förhålla sig till vid fasaden (från trafik) så länge som 
riktvärden vid skolgård och inomhus uppfylls. Ett bullerplank planeras att byggas mellan 
idrottshallen och skolbyggnaden i etapp 1 för att klara av ljudnivån. Detta fasthålls i 
planbestämmelser. 

3.12 Bullervallarnas påverkan i beräkningar har tydliggjorts med framtagna bilagor i 
granskningsskede. Bullervallarnas geotekniska förutsättningar utreds vidare i geotekniskt PM 
för bullervallar. Där beskrivs stabilitetsberäkningar samt behov av erforderliga 
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förstärkningsåtgärder. Kompletterande beräkningar/utredningar och dimensionering av 
förstärkningsåtgärder utförs i samband med slutlig dimensionering av bullervallar.  

3.13 Kommunen noterar detta. 

3.14 Beräkningen för idrottssalen innefattar inte läktare efter beslut i kommunen, vilket gör att 
antalet besökare till idrottssalen är betydligt mindre. Det finns utrymme i byggrätten för att en 
idrottssal även ska kunna ha plats för en liten publik som ryms in i det beräknade trafikflödet.  

3.15 Dagvattenutredningarna är uppdaterade och beskriver en lösning. 

3.16 I den uppdaterade dagvattenutredningen är dels säkerhetsavstånd till järnväg beaktat och har 
dialog förts med Trafikverket om behov av utjämning som krävs avseende deras trummor 
under järnvägen. Dagvattenlösningarna är dimensionerade för att inte öka utgående flöde 
från planområdet jämfört med nuläget vid ett dimensionerande 20-årsregn. En 
skyfallskartering har beställts för att säkerställa att ingen påverkan på infrastruktur sker vid 
ett 100-års regn.  

3.17 Skyfallskartering är beställd. Beräkningsmodellen kommer granska omgivningspåverkan efter 
exploatering och inkludera föreslagna markhöjder.  Ett 100-års regn bedöms kunna hanteras 
inom området för dammarna. 

3.18 Ett hastighetssäkrat övergångsställe planeras från bostadsområdet norr om skolan, samt ett 
hastighetssäkrat övergångställe från bostadsområdet öster om Enköpingsvägen. GC-vägen 
söderifrån planområdet kommer att ansluta till GC-nätet genom skolområdet/bostäderna samt 
till cykelstråket längs Ginnlögs väg. GC-koppling från andra sidan bron sker genom ny GC-
bro från Bro IP.  

3.19 Ansökan har skett för gång- och cykelbanor, cirkulationsplats och bron. 

3.20 Trafikverket och kommunen för diskussioner kring detta. 

Kommunala nämnder 
4 Bygg- och miljönämnden inkom 2021-04-29 

4.1 Bygglovsavdelningen och miljö- och livsmedelsavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat 
synpunkter med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet 
för Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Avdelningarna anser att detaljplanen kan tillstyrkas 
under förutsättning att nedanstående synpunkter i ärendet beaktas. 

4.2 I det planerade bostadsområdet finns det flera bostäder där bullernivåerna vid fasad beräknas 
överstiga 50 dB på bägge sidor om huset varför det kan blir svårt att anlägga en uteplats. Om 
beräkningarna är tagna i överkant blir det troligtvis inget problem men är de beräknade i 
underkant kan det uppstå störande buller vid tilltänkta uteplatser. Det skulle vara bra om det 
fanns en färdig plan för hur det ska hanteras om det visar sig bli för höga värden. 

4.3 Det framgår av planbeskrivningen på sidan 25 att ”Riktvärdena uppnås för hela skolgården, men 
inte för entrésidan mot Ginnlögs väg, som inte ska vara en del av skolgården.” Utredningen 
visar att på entrésidan kommer riktvärdena för ekvivalent ljudnivå att överskridas både för 
skolgårdsytor som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet (50 dB) samt övriga ytor 
inom skolgården (55 dB), se illustration på sidan 27 planbeskrivningen. På sidan 16 i 
planbeskrivningen illustreras entrésidan med ett ”skoltorg” som beskrivs på följande sätt: 
Skolgårdens entré kan placeras i söder som i illustrationsplanen för att skapa gynnsamma 
skyddade väder och bullerförhållanden. Entréplatsen framför skolan ska utformas inbjudande 
och detaljrikt med sittmöbler och cykelparkeringar. Om skoltorget på entrésidan innebär 
uppehållsyta för eleverna under skoltid bör det räknas som skolgård. I så fall bör även gällande 
riktvärden för skolgårdar klaras. Det framgår inte mer detaljerat hur de gynnsamma 
bullerförhållanden ska uppnås på ytan eller vilka bullervärden som avses. Om ytan 
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(”skoltorget”) är utformad som en skolgård med bänkar, sittgrupper mm kan det innebära att 
eleverna lockas att nyttja ytan som skolgård även om det inte är tänkt som det. Även om ytan på 
pappret inte är tänkt som en skolgård kan eleverna utsättas för höga bullernivåer om den nyttjas 
som en skolgård. Är det tänkt som en uppehållsyta för elever skoltid bedömer miljö- och 
livsmedelsavdelningen att bullerriktvärdena för skolgårdar bör klaras även där. 

4.4 Det är bra att det framgår att dagvattendammarna ska anmälas till Miljö- och 
livsmedelsavdelningen, samt att det kan behöva anmälas till Länsstyrelsen gällande 
vattenverksamhet, schaktning och ändring av dike. Även när det gäller användning av massor i 
området kan det behövas en anmälan till Miljö- och livsmedelsavdelningen.  

4.5 Miljö- och livsmedelsavdelningen framhåller vikten av att utreda att alla ledningar kommer att 
vara dimensionerade för det dagvatten som de ska ta emot, så det t ex inte uppstår några 
marköversvämningar. 

4.6 För att utreda möjligheten för schaktning i området av dammarna behövs en geoteknisk 
utredning. En markteknisk miljöundersökning bör göras då närheten till banvallen och 
brandstationen medför att det kan finnas risk för föroreningar. Detta bör göras om 
schaktmassorna ska användas. 

4.7 Miljö- och livsmedelsavdelningen vill framhålla vikten av att utforma dagvattenläggningar som 
lätt kan skötas, samt att det finns tillgång till dammarna för rensning av sediment. 

4.8 Planområdet består av jordbruksmark klass 5. Den högsta klassen av jordbruksmark i denna del 
av landen. Det är en väl genomförd lokaliseringsprövning (Utredning om exploatering på 
jordbruksmark för Kockbacka gärde i Bro, 2021), vilket krävs för att visa behovet av att ta 
brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. Lokaliseringsprövning bygger dock på att det förutsätts 
att det ska byggas en f-9-skola, vilket motiveras med att det finns behov av en ny f-9-skola. 
Planen är nu att bygga en 7-9-skola, precis som den skola som ska ersättas, men med möjlighet 
att bygga ut till en f-9-skola, senare. Idag finns ett ökat behov av brukningsbar jord i Sverige. 
Även pandemin har visat på behovet av självförsörjning av livsmedel. Miljö- och 
livsmedelsavdelningen bedömer att kommunen behöver se över behovet av en ny skola. 
Kommunen bör väga värdet av att bevara jordbruksmark med värdet av att flytta skolan från 
Bro centrum. Om det bara är en ny 7-9-skola som behövs, kan den lokaliseras till någon av de 
andra möjliga platserna, som bedömdes för små för en f-9-skola, till exempel Alternativ 6, som 
enligt lokaliseringsprövningen bedömdes vara en möjlig placering för en likvärdig skola som 
den som finns i Bro centrum idag, men med bättre förutsättningar för stor skolgård. 

4.9 Trafikutredningen, sidan 30: Avlämnings- och upphämtningsställe för barn mot Ginnlögs väg är 
enligt kartan placerad intill kajen för inlastning av varor. Enligt texten kommer dessa två 
aktiviteter inte att pågå under samma tidsperiod, vilket leder till att risken för det oväntade inte 
räknas in. 

4.10 Är omfattning av prickmark i plankartan nödvändig? Prickmark enligt förslaget hindrar enklare 
byggnader som till exempel cykeltak och enklare förråd. Detta kan förtydligas av planarkitekten 
för att undvika begränsad användning.  

4.11 Korsprickad mark tillåter endast komplementbyggnad vilket utesluter plank, mur och stödmur. 

4.12 Har barnkonsekvensanalys utförts för planförslaget? Bygglovsavdelningen har inte hittat någon 
utredning gällande detta i samrådsförslaget. 

4.13 När det gäller skolbyggnader bör man variera byggnadshöjden samt färgsättningen exempelvis 
ljusa och mörka slamfärger på olika huskroppar för att få till lite spänning i landskapsbilden. 

4.14 Nockhöjder för skolbyggnad är väl tilltagna och i avsaknad av våningsbestämmelse vilket gör 
att det öppnas upp för byggnader med betydligt fler våningar än tänkt i illustrationsplan. Det 
kan vara viktigt att tänka på att om det införs våningsbestämmelse att fläktrum på vind kan bli 
planstridigt enligt gällande teknisk definition när vind blir våning varför eventuell 
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våningsbestämmelse inte bör läggas snävt så att detta krånglar till det för bygglovsansökan av 
eventuell Teknikvåning. 

4.15 Skyddsbestämmelse bullervall på allmän platsmark är inte tvingande med ”ska”. För att 
säkerställa att dessa utförs tidigt och är färdigställda inför ibruktagande bör finnas bestämmelse 
som styr ordning. Bygglovsavdelningen bedömer att risk annars uppstår för att slutbesked 
vägras av nämnden om inte bullerproblematiken är avhjäpt genom vallarna. 

4.16 Bestämmelse om höjd på bullervall kan förtydligas så att det framgår att höjden räknas från sida 
som vetter mot bullerkälla. 

4.17 Detaljplanen saknar bestämmelser om bullernivåer vid fasad, uteplats, gård. Kontrollmätning av 
dessa akustiska parametrar brukar verifieras vid slutfört projekt och det blir då tydligt för alla 
parter i vilka bullernivåer som kan godtas vid uteplats för inflyttning. 

4.18 m1-bestämmelse reglerar visserligen sammanhängande skolbyggnad men det saknas 
bestämmelse om lägsta höjd för bebyggelsen som säkerställer minsta höjd på byggnad som ska 
utgöra bullerskärm. 

4.19 Utformning av öppna vattendammar i anslutning till skola behöver ur barnsäkerhetsperspektiv 
belysas nu då Boverkets byggregler om skydd mot drunkning tar sikte på tomter det vill säga 
kvartersmark. 

4.20 Varför ska planen tillåta endast radhusbebyggelse? Detta utesluter till exempel 
kedjehusbebyggelse som alternativ för exploatörer. 

4.21 Är bullervallars utbredning och längd slutlig? Jämfört med till exempel bullerplank vid 
Råbyrondellen i Bro vars längd i bygglovsansökan efter sannolik ytterligare akustisk utredning 
förlängdes. 

4.22 Bygg- och miljönämndens synpunkter som gäller trafik och buller syftar till att skydda barns 
hälsa. Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska detta beskrivas i samtliga tjänsteskrivelser. (KF § 
4, 2010) 

Kommentar 

4.1 Planavdelningen noterar detta. 

4.2 I förordningen framgår att varje bostad ska ha tillgång till en uteplats (antingen gemensam 
eller privat) där riktvärdena uppfylls. Bostäderna är omarbetade och uppnår gällande krav. 

4.3 Skolgården ligger på södra/sydöstra sidan av skolan. Torget framför skolan är inte en del av 
skolgården utan är en entré till området norrifrån. 

4.4 Planavdelningen noterar detta. Genomförandet i Planbeskrivningen har uppdaterats med 
detta.  

4.5 Dagvattenlösningen har utformats efter ett dimensionerande 20-årsregn. Utöver det ska ett 
100-årsregn med klimatfaktor kunna hanteras inom området. En skyfallsutredning är beställd
och vid behov revideras planförslaget efter denna.

4.6 Markteknisk miljöundersökning är beställd för att avgöra hur massorna ska hanteras. 

4.7 Dagvattenåtgärderna utformas och placeras för att de ska vara åtkomliga för drift och 
skötsel. Dagvattenanläggningarna som föreslås är utvalda för att vara robusta, effektiva och 
relativt enkla att sköta. 

4.8 Uppdraget för detaljplan är att planera för både befintligt samt framtida behov. Därför är 
bedömning att andra platser som beskrivs som alternativ för enbart högstadieskola inte 
likvärdiga. 

4.9 I förslaget för granskningsskede är detta åtgärdat då avlämningsplatser har flyttats till väster 
om idrottssalen.  
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4.10 Planförslaget har reviderats med avseende på prickmark. 

4.11 Planbestämmelserna är reviderade för att rymma murar och stödmurar på skolgården. 

4.12 En barnkonsekvensanalys har genomförts och finns med i granskningshandlingar 

4.13 Gestaltningsprogrammet öppnar för en kulörsättning som är monokrom eller ton-i-ton. I 
granskningsjusteringen är byggnadskroppen mer vriden mot rondellen vilket ger mer 
dynamik. Möjlighet till variation av byggnadshöjder finns inom detaljplan och i 
gestaltningsprogrammet.  

4.14 En bestämmelse om antal våningar har lagts till. 

4.15 Bestämmelserna om uppförande av bullerskydd före startbesked har lagts till. 

4.16 Planbestämmelsen om bullerskydd har ändrats. 

4.17 Det finns inte stöd i PBL eller i Boverkets föreskrifter att reglera bullernivåer. Genom att 
uppföra bullerskydd i form av bullervallar och bullerplank uppnås de nivåer som ska klaras 
för skola och bostäder, vilket är ett krav för att bebyggelsen ska vara lämplig. Detta redovisas 
i bullerutredningen.  

4.18 Minsta nockhöjd har lagts till. 

4.19 Dammar och diken kommer inte ligga inom skolans område. Skolgården kommer få tydliga 
visuella gränser såsom bullervallar och GC-bana.  Vid utformning av dammar bör en så flack 
släntning ned mot vattenyta som möjligt eftersträvas så att risk för drunkning minimeras och 
en god överblick kan efterlevas.  

4.20 Bostadsbebyggelsen fungerar som bullerskydd för skolgården. Den måste därför uppföras 
sammanhängande. Bestämmelse om kedjehus har lagts till för bostäderna. 

4.21 Längden och utbredning av bullervallarna är slutgiltig. Kompletterande 
beräkningar/utredningar tas fram i samband med slutlig utformning av dagvattendammarna 
som kan påverka dimensionering.  

4.22 Kommunen noterar detta. 

5  Tekniska nämnden inkom 2021-05-25 

5.1 Tekniska nämnden anser att det är positivt att skolan ska utformas så att skolvägen blir trygg 
och säker. Trafiken från motordrivna fordon ska separeras så långt som möjligt från de platser 
där de oskyddade trafikanterna vistas. Det är viktigt att passager över vägarna hastighetssäkras 
samt att planskilda passager utformas utan större omvägar för fotgängare och cyklister. 

5.2 Angöringsplatser för hämtning och lämning av barn samt för lastning och lossning av gods 
anläggs för att uppnå maximal säkerhet för de oskyddade trafikanterna. För hämtning och 
lämning av barn anser Tekniska nämnden att möjligheten bör undersökas att göra detta vid 
Ginnlögs väg genom att förlänga bussfickan och separera dess körfält mot trafiken ute på vägen 
med ett avgränsande stängsel. 

5.3 Kommunens tekniska handbok anger inget parkeringstal vid skola, men nämnden anser att 
planförslaget täcker behovet av både bilplatser och cykelparkeringar. Vid småhus anger 
handboken två bilplatser på den egna tomten inklusive besöksparkering. 

5.4 Tekniska nämnden anser att förslaget om att enkelrikta gatan runt bostadsområdet inte är 
lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Fordonsförare kommer att bryta mot bestämmelsen för att 
slippa åka runt hela kvarteret. Det är inte heller bra av miljöskäl på grund av onödigt lång 
körsträcka för flertalet fordon. Nämnden anser att det är olämpligt med att enkelriktad gata 
genom bostadsområdet. Gatan bör vara dubbelriktad och förses med gångbana. Om inte det är 
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möjligt bör gatan utformas som ett gångfartsområde där det framgår att gående kan nyttja hela 
ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart. 

5.5 Tekniska nämnden ställer sig mycket positivt till ett väl genomtänkt landskap som erbjuder 
rekreation i form av gångstigar genom ett system av dagvattendammar. 

5.6 I planbeskrivningen står det tydligt vilka nivåer och krav som finns för inne och utemiljö i 
området. Buller kommer både från järnvägs- och vägtrafiken och det är viktigt att gällande 
bullernivåer efterlevs samt att bullerskyddsåtgärder vidtas.  

5.7 Enligt planförslaget bör en strategi tas fram avseende omhändertagande och användning av 
områdets matjord. Det är att föredra ur ett resursperspektiv att matjorden används för odling och 
inte som anläggningsmaterial ex. för fyllning av en bullervall. 

5.8 Tekniska nämnden bedömer att de åtgärder som beskrivs i planen är genomförbara och rimliga. 

5.9 I trafikutredningen framgår att hänsyn har tagits till särskild lastplats vid skolans kök för stora 
transporter av leveranser och för avfallshämtning, vilket nämnden anser är positivt inte minst 
från arbetsmiljösynpunkt. 

Kommentar 

5.1 I trafikutredning finns rekommendationer för hur oskyddade trafikanter ska få en så 
trafiksäker miljö som möjligt. Samtliga passager över Ginnlögs väg och Enköpingsvägen 
kommer att vara hastighetssäkrade.  

5.2 Åtgärdat i justerat förslag för granskningsskede. Hämtning och lämning sker i väster om 
idrottssalen i det uppdaterade förslaget. Inom projektet har hämtning och lämning i 
kombination med bussfickan diskuterats. Bedömningen är att en sådan lösning riskerar att 
minska framkomligheten för bussar samt orsaka köbildning på Ginnlögs väg. 

5.3 Kommunen noterar detta. 

5.4 Åtgärdat i justerat förslag för granskningsskede då bostäderna är flyttade och det är en 
dubbelriktad körbana.  

5.5 Kommunen noterar detta. 

5.6 Beräkningar av bullernivå visar att bullervallarna klarar av detta. Utbyggnad av 
bullervallarna kommer ske i samband med planens genomförande och kommer vara 
färdigbygga innan skolan öppnar.  

5.7 Kommunens strategi för matjord integrerat i projektplaneringen och kommer att utvecklas vid 
projekteringen. 

5.8 Kommunen noterar detta. 

5.9 Kommunen noterar detta. 

6 Kultur- och fritidsnämnden inkom 2021-06-02 

6.1 I tidigare planyttranden från Kultur-och fritidsnämnden betonas vikten av att nya skollokaler 
ska vara flexibla för att kunna användas av flera olika målgrupper. Därför bör lokalerna vara 
orienterade och utformade så att de kan fungera som mötesplats/träffpunkt för kultur- och 
idrottsaktiviteter, föreningsverksamhet och möten på kvällar, helger och lov. 

6.2 Inom skolområdet är det planerat en idrottssal för skolidrott. Kultur- och fritidsnämnden saknar 
en närmare beskrivning av vad det innebär. Behovet av sporthallar med spelmåtten 20 x 40 m är 
stort och framförallt i Bro. Vi har tidigare lyft fram fördelen med att placera sporthallar i 
anslutning till skolor för optimalt användande. En sporthall/idrottssal som även är planerat 
utifrån idrottsföreningarnas behov skulle fyllas med verksamhet alla dagar i veckan från dag ett. 
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6.3 Planen redovisar flera förslag som syftar till liv och rörelse i området även på kvällar och 
helger. Skolans utemiljö som lockar till lek och fysisk aktivitet, en rogivande rekreationspark, 
vackra dagvattendammar är goda exempel på detta. Om dessutom skol-och idrottslokalerna inte 
bara planeras för skolverksamhet utan även fylls med annan verksamhet kommer området att 
kunna bli en målpunkt/träffpunkt för många invånare även på kvällar, helger och lov, vilket 
bidrar till en ökad trygghet och nyttjandegrad. 

6.4 Vikten av säkra vägar för de oskyddade trafikanterna kan inte nog betonas. Det är därför viktigt 
med ett utbyggt gång- och cykelvägnät som gör det möjligt att säkert kunna ta sig till skolan och 
idrottssalen från alla delar av Bro. Den föreslagna gång- och cykelvägen i anslutning till 
Ginnlögs bro är nödvändig inte minst för att koppla samman området med Bro IP. Dessutom 
behöver den tänkta gång-och cykelvägen längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen och 
Bro IP färdigställas samtidigt som skolan och idrottshallen är klar. I budgeten för 2021 finns 
beslut om att Bro IP ska utvecklas. Ett arbete som ännu inte påbörjats, men med tanke på att 
planområdet för Kockbacka gränsar mot Bro IP – med järnvägen som barriär - så är det en stor 
fördel om dessa två planer är väl integrerade i varandra. Detta gäller både planernas utformning 
och tidsplan. 

6.5 Området består idag av ett öppet fält i anslutning till omkringliggande bebyggelse. Det idag 
öppna jordbrukslandskapet är en påminnelse om ett jordbrukslandskap som historiskt omgivit 
Bro. I området finns förutom det historiska odlingslandskapet inga utpekade kulturmiljövärden 
och inga kända fornlämningar. I anslutning till planområdet ligger Ekboda gårdsmiljö, ett 
särskilt värdefullt område som är utpekat i kulturmiljöutredningen för Bro. Gårdsbebyggelsen är 
redan idag nära tätorten och den föreslagna detaljplanen bedöms inte ge någon ytterligare 
negativ påverkan på kulturmiljön. 

6.6 Planen bedöms bli en förbättring för barnens miljö. Det är betydelsefullt för barnens livsmiljö 
att nya rekreations- och fritidsytor skapas. Då tid i fullstora hallar i dag saknas begränsas barns 
möjlighet att ta del av det utbud som föreningslivet skulle kunna erbjuda. Byggandet av en 
fullstor hall i Bro skulle erbjuda fler barn och unga att vara aktiva på sin fritid vilket på längre 
sikt är bra både för det enskilda barnet och för folkhälsan i stort. 

Kommentar 

6.1 Inget i detaljplanen motverkar användning av lokalerna kväll och helg. Idrottshallen har fått 
en tydligare entréplats vänd mot Ginnlögs väg för användning/ uppsamling på kvällar och 
helger.  

6.2 I nuvarande förslag är skolans idrottssal ritad med invändiga måtten 22x42 meter. Detta 
medger en delbar yta där skolidrott kan bedrivas samt i helplansfallet en idrottsplan 20x40 för 
innesporterna med störst planyta (handboll, innebandy).  

6.3 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

6.4 Rekommendationer på ett utbyggt gång-och cykelnät ingår i trafikutredningen. En gång och 
cykelbro finns med i detaljplan för att förstärka koppling från den nya skolan till Bro IP. 
Gata- park- trafikavdelningen kommer att bygga ut gång- och cykelväg från Bro IP mot 
Jurstarondellen. Projektering för detta pågår. Planen för Kockbacka gärde har getts högsta 
prioritet, uppdrag för planarbetet för Bro IP finns inte, vilket försvårat möjligheter kring 
samarbete mellan projekten. 

6.5 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

6.6 Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 
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7 Utbildningsnämnden inkom 2021-05-28 

Utbildningskontoret yttrar sig över detaljplanen i de delar som berör kontorets 
verksamhetsområden. Planområdet är omgivet av trafikerad bilväg på två av fyra sidor och av 
järnvägsspår på ytterligare en sida. Vägarna och järnvägen utgör två riskfaktorer, dels de 
uppenbara risker som finns med barn i trafikmiljö, dels den påverkan som bilar och tåg har på 
ljudmiljön. Båda dessa faktorer har man i planarbetet tagit hänsyn till och anpassat 
utformningen av förslaget efter. 

Det finns goda skäl att skapa nya förutsättningar för de elever som går på Broskolan idag. 
Förutom den segregation som finns, så är det centrumnära läget en utmaning. Att bygga en ny 
skola innebär nya möjligheter att skapa en god lärmiljö som möter de krav på anpassningar och 
pedagogiska utmaningar som finns i skolan. Utbildningskontoret ser med stor tillförsikt fram 
emot att få vara med och skapa nya förutsättningar för eleverna i Broområdet. 

Den nära kopplingen till Bro IP är positiv men tillgängligheten är viktig att ha med i 
planarbetet. Att stärka kopplingen mellan skolområdet och Bro IP skulle gynna båda delar. 

Projektet ”Omdaning Bro” är mycket intressant och skolans roll och del, i den önskade 
utvecklingen av Broområdet är sannolikt viktig för att uppnå goda resultat. För att göra det 
planerade området tryggt och attraktivt under dygnets alla timmar ställs höga krav på 
utformning av skolan, dess omgivningar och de lokaler som kan samutnyttjas med Kultur- och 
fritidskontoret och andra aktörer. 

Sammanfattningsvis ställer sig Utbildningskontoret positiv till detaljplanen. 
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med arkitekterna tagit fram ett förslag där det finns 
goda möjligheter att skapa en välfungerande och attraktiv skolmiljö. För barn och ungdomar är 
utbildning en av de enskilt viktigaste faktorerna för en god framtid. Rätt utformad och med en 
god ledning och styrning skulle en ny skola i Bro kunna ge mycket goda möjligheter för barnens 
lärande och utveckling. 

Kommentar 

Samhällsbyggnadskontoret noterar detta. 

Övriga remissinstanser 
8 Skanova inkom 2021-03-30 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för 
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas 
Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar 

Kommunen noterar detta. 

9 GlobalConnect (IP-Only)  inkom 2021-04-06 

GlobalConnect (IP-Only) har markförlagda kablar av betydande karaktär inom området. 
Generellt önskar de så långt som möjligt behålla befintliga ledningar i sina nuvarande lägen för 
att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. De förutsätter 
att de kostnader som uppstår vid en eventuell flytt bekostas av den som initierar flytten. 

Vid arbeten i närheten av befintliga ledningar behöver försiktighet iakttas så att inte skada 
uppkommer. I övrigt har GlobalConnect (IP-Only) inget att erinra mot det aktuella förslaget. 
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Kommentar 

Kommunen noterar detta. 

10 Käppalaförbundet inkom 2021-04-25 

Förbundet har inga anläggningar i området som påverkas av den föreslagna planen. De har inga 
synpunkter. 

11 Region Stockholm, Trafikförvaltningen inkom 2021-04-28 

11.1 Region Stockholm anser att placeringen är lämplig för en skola. Regionen ser positivt på att en 
MKB är upprättad som bland annat ska utreda konflikten mellan dagens markanvändning och 
planförslaget då båda handlar om viktiga samhällsfunktioner.  

11.2 Det lyfts i planbeskrivningen att det finns ett regionalt cykelstråk utpekat längs 
Enköpingsvägen. Planlagda cykelvägar bör utformas så de ansluter på ett bra sätt till det 
regionala cykelstråket Bålstastråket. Det är positivt att möjligheten att gå och cykla säkert till 
skolan prioriteras, samt att en planskild korsning planeras för gång och cykeltrafik. Det är 
positivt att cykelparkeringar lokaliseras strategiskt. Tryggheten och attraktiviteten för 
cykelparkeringar ökar ytterligare om de utformas med ramlåsningsmöjlighet och väderskydd. 

11.3 Region Stockholm är positiva till en ny hållplats vid skolan. Linje 556 planeras på sikt gå 
Ginnlögs väg förbi skolan. Det förutsätter dock dels att planerad bussangöring på södra sidan av 
Bro pendeltågstation är utbyggd, dels att bussterminalen på den norra sidan av stationen är 
ombyggd så att utrymme finns för att linjen ska kunna stå där viss tid för tidsreglering. 

11.4 Enligt trafikutredningen innebär skolskjutsprogrammet att minst tre bussar kommer behövas för 
hämtning och lämning av barn. En busshållplats i form av fickhållplats med en bredd på minst 3 
meter rekommenderas längs södra sidan av Ginnlögs väg vid entrén till skolan. Enligt Ribuss 
ska busshållplatsen ligga 10 meter från korsningen. Det ska finnas minst 2 meter mellan 
busshållplats och gång- och cykelvägen för barn att vänta på bussen och för på- och avstigning 
utan att hindra fotgängare och cyklisters framkomlighet. Om bussarnas hämta/lämna-tider inte 
koordineras kan det tillkomma ett framkomlighetsproblem längs Ginnlögs väg som bör utredas. 
Hållplatslägen ska alltid ske i dialog med Region Stockholms trafikförvaltning och hållplatser 
ska utformas i enlighet med trafikförvaltningens riktlinjer (RiBuss). 

11.5 I det kommande planarbetet bör pendeltågsdepån (Brodepån) inkluderas i bullerutredningen. SL 
är verksamhetsutövare för denna och driften sköts f.n. av MTR. Region Stockholms 
trafikförvaltning önskar informera om att buller från Brodepån räknas som industribuller och 
bör redovisas separat från trafikbuller. Trafikförvaltningen bidrar gärna med input i det 
kommande planarbetet så att buller från Brodepån beaktas. Frågor kan ställas till akustik@sl.se. 
Verksamheten vid Brodepån bör vidare beskrivas i planbeskrivningen.  

11.6 I bullerutredningen konstateras att bullertillskott från spårväxlar verkar saknas. Det bör således 
tydliggöras i rapporten huruvida växlar som angränsar till planområdet är beaktade eller inte.  
Skolgårdens läge och storlek bör vara utmärkt på plankartan. Dessutom bör eventuell yta som 
avses användas för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet markeras särskilt. Ytorna bör ha 
en planbestämmelse för buller. Detta mot bakgrund av Boverkets Rapport 2015:8 Gör plats för 
barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och 
förskolans utemiljö.  

11.7 En skyddsbestämmelse för industribuller från Brodepån bör läggas till i plankartan. 

11.8 Region Stockholms trafikförvaltning ser fram emot en fortsatt dialog med kommunen kring allt 
som rör kollektivtrafiken. 
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Kommentar 

11.1 Kommunen noterar detta. 

11.2 Det finns utrymme för det befintliga regionala cykelstråket längst Enköpingsvägen att utökas 
till bredden av ett regionalt cykelstråk i senare utbyggnad, vilket redogörs i 
planbeskrivningen.  

11.3 Kommunen noterar detta. 

11.4 En diskussion med SL och bussbolaget pågår och ett förslag på placering av nya hållplatser 
har tagit fram i trafikutredningen och presenterats för övriga parter. Diskussion med SL och 
bussbolaget förs och ett förslag har tagits fram som följer RiBuss. I planen finns en 60 m lång 
bussficka så att SL-buss och skolbussar får plats samtidigt. 2 meter mellan hållplats och GC-
väg planeras in.  

11.5 Industri- och bullerutredningen redovisas i separata bilagor och med separata riktvärden i 
granskningshandlingar. Dvs ljudnivåerna är ej sammanräknade.   

11.6 Korrektion från spårväxlar är inkluderade enligt den nordiska beräkningsmodellen. I 
planbeskrivning och gestaltningsprogrammet finns redovisat ytor för lek, rekreation och 
pedagogisk varsamhet. Det finns inget behöv av bestämmelse om bullernivåer då de åtgärder 
för bullerskydd som utförs kommer att göra att riktlinjerna för buller klaras. 

11.7 Det finns inte stöd i PBL för att göra en bestämmelse som reglerar buller som uppkommer 
utanför planområdet. Utredning kring industribuller visar att riktvärdena klaras för den 
bebyggelse och de utemiljöer som föreslås.  

11.8 Kommunen noterar detta. 

12 E.ON Energidistribution AB inkom 2021-04-29 

12.1 E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har följande synpunkt. 
Vi har fått vad vi önskat i plankartan, ett avsatt E-område för en ny nätstation. 

12.2 Det finns ett problem med när i tid det går att ansluta detta projekt, i skrivande stund har jag inte 
fått några uppgifter om när det är möjligt. Ber om att få återkomma med mer uppgifter ang 
anslutning av projektet. 

Kommentar 

12.1 Kommunen noterar detta.  

12.2 Mer uppgifter har delats och kommunen är i kontakt med E.ON om anslutning av projektet. 

13 E.ON Värme Sverige AB inkom 2021-05-03 

13.1 E.ON Värme Sverige AB har idag en huvudmatningsledning till Bro som ligger i utkant av de 
aktuella fastigheterna (mot Enköpingsvägen). Därefter går vår ledning ner mot järnvägen på 
fastighet 2:1>9. Denna ledning måste beaktas och exploatören bekostar eventuell flytt av 
ledningen.  

13.2 Vi undersöker gärna möjligheten att ansluta de aktuella fastigheterna till fjärrvärme eller bistår 
gärna med andra eventuella energilösningar. 

Kommentar 

13.1 U-område för befintlig ledning har lagts till i detaljplanen.

13.2 Kommunen noterar detta. 
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14 Hyresgästföreningen Upplands-Bro inkom 2021-04-29 

14.1 Hyresgästföreningen Upplands-Bro är positiv till att tryggheten i Bro intresserar politikerna. 
Våra medlemmar vill känna trygghet i sitt boende, känna igen sina grannar och ha en trivsam 
boendemiljö. Vi tycker dock att skrivningen i ”Planens syfte” om att ”… göra plats för bostäder 
och rekreation för att förstärka tryggheten då de förväntas medföra större närvaro av boende och 
medborgare över dygnet” är konstig då området är oexploaterad åkermark vilken, vad vi vet, 
inte har upplevts som otrygg. 

14.2 Vi tycker dock att idén att flytta Broskolan till periferin av det som uppfattas som Bro tätort är 
riktigt dålig. Den nya skolan planeras för upp till 1000 elever från 6-åringar till 16-åringar 
inklusive grundsärskola och vi kan inte se något positivt exempel där en mastodontskola för så 
väl småbarn som börjar skolan i förskoleklass och tonåringar som går i årskurs 9 har upplevts 
trygg för de små. Eftersom skolan placeras ca 1,8 km från den längst bort belägna delen av 
Råby tror vi inte att de små barnen kommer att gå eller cykla till skolan utan istället bilskjutsas 
och hur miljövänligt är det? I avsnittet om Trafik och kommunikationer anges att kapaciteten 
för Ginnlögs väg behöver utredas vidare vid max exploatering av skolan. Vi anser att detta 
behöver göras redan nu. Så gott som alla elever, av de 1000 som ska gå i den skolan, som 
kommer till fots eller med cykel/moped kommer att bli tvungna att korsa Ginnlögs väg. Frågan 
är inte om utan när den första olyckan sker. 

14.3 Den planerade skolan kommer att innehålla en idrottshall vilket i sig är positivt. Behov finns av 
ytterligare hall för inomhussport i Bro och om en prioritering av idrott för äldre årsgrupper görs 
till den nya hallen kan tid frigöras i den befintliga hallen till de yngre som får nära. Däremot 
innebär förslaget att 1000 elever kommer att få mycket längre till simundervisningen och 
värdefull utbildningstid gå åt till att förflytta sig till simhallen. 

14.4 Broskolan ligger centralt i Bro tätort av den enkla anledningen att skolorna ska vara enkla att nå 
för de elever som bor i tätorten. Broskolan är ett högstadium och riktar sig till hela tätorten och 
placerades därför centralt. Råbyskolan, Härneviskolan och Finnstaskolan ligger i anslutning till 
de bostadsområden varifrån de yngre eleverna kommer och de ska ha kort och säker väg till 
skolan. Vi konstaterar att eleverna från Råby kommer att få betydligt längre skolväg. Eleverna 
från Finnsta kommer att få ungefär samma avstånd. Elever med skolskjuts från landsbygden är 
inte beroende av var skolan ligger på samma sätt som de som går eller cyklar. 

14.5 Tanken att flytta Broskolan till en perifer del av tätorten är en felaktig tanke från början. 
Argumentet att närheten till butiker är skadligt faller på att eleverna kommer att hitta till butiker 
ändå. I Brunna och Norrboda t ex planeras nya skolor i anslutning till handel och gatukök. Ett 
annat argument att flytta Broskolan lär vara att lokalerna skulle kunna ändras till kommersiella 
lokaler. Om det finns ett sug efter kommersiella lokaler i Bro centrum så borde Upplands-
Brohus istället få i uppdrag att omgående bygga bostäder och lokaler på marken efter 
Norrgrindens förskola och nedlagda panncentralen. 

14.6 Hyresgästföreningen anser att planförslaget verkar ha hastats fram. Eftersom huvudsyftet med 
planförslaget är att flytta Broskolan (vilket inte uttalas tydligt i planen men framgår i bisatser 
och av andra kommunala handlingar) borde utdraget ur en beslutad skolplan ingå i underlaget. 

Kommentar 

14.1 Att planera bostäder i området i anslutning till skolgården och rekreationstråket är i 
huvudsak det som kommunen syftar på när man beskriver en del av planens syfte. Texten har 
reviderats för att klargöra detta.  

14.2 Utformning av planen har haft fokus att skapa trygga gång och cykelkopplingar till skolan. I 
trafikutredningen och planbeskrivning beskrivs åtgärder med fokus på trafiksäkerhet. 
Utredningar kring trafik utgår från en maxutbyggnad av planförslaget. 
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14.3 Kommunen noterar detta. 

14.4 Inriktningen för uppdraget som Samhällsbyggnadskontoret har fått är att planlägga för att 
inte bara rymma dagens elevantal utan även kunna utöka kapaciteten för en skola. Det är 
riktigt att förslaget till placering innebär att en del elever kommer att få längre till skolan, 
samtidigt som skolan blir närmare eller mer lättillgänglig för andra. 

14.5 Kommunen arbetar med utveckling av Bro centrum på flera platser inom projektet Omdaning 
Bro.  

14.6 Detaljplaneprocessen omfattar inte själva skolverksamheten, den kommer att behandlas i ett 
separat ärende. 

15 Lantbrukarnas riksförbund inkom 2021-04-29 

15.1 I Sverige försvann mellan 2018 och 2019 ca 2 900 hektar åkermark till förmån för annat än 
livsmedelsproduktion. Motsvarande siffra för den gångna 10-årsperioden är 82 000 hektar. Till 
detta skall visserligen läggas en ökning av betesmarkerna i Sverige, men tyvärr ser vi här en 
minskning av antalet betande tamboskap. Inte minst torråret 2018 visade sig att all tillgänglig 
åkermark togs i anspråk för de ändamål som var möjliga. Här visade sig känsligheten för vädret 
i sin tydligaste form. Jordbruksåret 2019 präglades även det av torkan 2018, då bland annat 
mycket av det foder som var avsett som buffert hade förbrukats. Pandemin 2020 och 2021 visar 
även mycket tydligt att vi måste se vår egen livsmedelsförsörjning som en viktig faktor i 
samhället. Att vara beroende av import när en hel värld står inför en pandemi som denna, är att 
ta mycket stora risker. Vi vet dessvärre inte hur framtiden ser ut. Även riksdagens enhälliga 
antagande av livsmedelsstrategin i juni 2017 markerar tydligt i vilken riktning vi går. Med detta 
sagt, måste vi i allt högre grad värna om vår skyddsvärda produktionsmark. Skall vi även uppnå 
mål avseende en större andel ekologiska livsmedel i vår inhemska produktion, är det hög tid att 
vi värnar om den areal åkermark vi har till vårt förfogande. 
Jordbruksmark kan inte skapas på konstgjord väg eller flyttas. Den åkermark som en gång 
hårdgjorts, eller på annat sätt bebyggts, är irreversibel. 600 hektar produktiv åkermark 
försvinner årligen till förmån för infrastrukturella åtgärder. Denna areal motsvarar en årlig 
försörjning av livsmedel, byggmateriel, fibrer, bränslen mm för ca 850 personer. Om vi i 
framtiden skall göra lika mycket åkermark irreversibel, samtidigt som befolkningsökningen är 
konstant, kommer snart dessa två kurvor skära varandra och vi står inför en situation där vi mer 
eller mindre blir helt beroende av import. Med tanke på att Sverige idag står i bräschen för en 
hållbar livsmedelsproduktion, med mycket låg användning av antibiotika samt 
växtskyddsmedel, står dörrarna vidöppna för import av varor som vi inte har kontrollen över 
produktionen. Mot den bakgrunden är det rimligt att tro att även mark- och vattenresurser kan 
väntas bli allt mer strategiskt viktiga i takt med att den globala konkurrensen om dem ökar. Vi 
vill därför belysa det som tas upp i utredningen om exploatering på jordbruksmark för 
Kockbacka Gärde i Bro. 
I rapportens första punkt hänvisas det till 3 kap 4 § i miljöbalken där man belyser att 
jordbruksmark är av nationell betydelse. Det anges även att brukningsvärd åkermark endast får 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggning om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen. Enligt det som framgår i sagda rapport om exploatering på jordbruksmark, 
tas frågan om bebyggelse av bostäder, motsvarande en ansenlig areal av den totala arealen av 14 
hektar, inte upp. Man anser även att det är av vikt att tydliggöra vilka avvägningar som görs 
mellan jordbruksintresset och det väsentliga samhällsintresset. Har kommunen gjort dessa 
avvägningar, och hur har man i så fall resonerat? 

15.2 Enligt rapporten tar man även upp att lantbruksföretagare samt LRF har yttrat sig i FÖP Bro, 
och anser att det i yttrandet inte framgår att några invändningar gjorts angående ianspråktagande 
av aktuella jordbruksmarken. Vi vill bestämt hävda att så har gjorts i inlagan dat. 2020-10-23 
(se bilaga 1). Visserligen är det en allmänt hållen synpunkt om att i allt väsentligt skydda 
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produktiv jordbruksmark från bebyggelse. Kockabacka Gärde torde således ingå i den 
beskrivningen. 

15.3 I den femte punkten belyser man konsekvenserna av att jordbruksmark försvinner. Att de 
producerande ekosystemtjänsterna försvinner när man hårdgör yta, är tyvärr en oundviklig 
konsekvens. Här anger man även att dessa tjänster försvinner till en stor del. Man anger även att 
det för den icke bebyggda arealen finns framtida möjligheter att återta dessa ekosystemtjänster 
genom exempelvis jordbruk, ser vi mer som en utopi än en möjlighet. Visserligen kan man ta 
upp småskaligt jordbruk, för den delen trädgård eller fruktträd, men något effektivt jordbruk för 
den viktiga livsmedelsförsörjningen ser vi inte som en möjlighet i framtiden. Det ligger snarare 
i sakens natur att kommunen även i framtiden väljer att exploatera den återstående arealen. Vad 
har kommunen för plan att bevara det översta jordlagret på den återstående arealen och hur skall 
man gå till väga för att detta inte förstörs under byggnationen? 

15.4 Jordbruksmark är en mycket viktig del av de producerande ekosystemtjänsterna. Inte minst 
genom livsmedelsproduktionen, men som ovan nämnt i ett flertal andra områden. 
Ekosystemtjänsterna innebär även frågor som rör den biologiska mångfalden, och inte minst 
fotosyntesen. Med ett växande samhälle är det lätt att glömma bort värdet av dessa tjänster. 
Lantbruket kan inte bara producera dessa tjänster i landets perifera delar, utan är minst lika 
viktiga i och nära samhällen. 

15.5 LRF Upplands-Bro anser att det finns alternativa platser att bygga den nya skolan och anser 
därför att kommunen skall se över det föreslagna. Vi emotsätter oss därför planerna för 
byggandet av den nya skolan på den föreslagna platsen.  

15.6 För övrigt anser vi att rapporten om exploatering på åkermark tydligt är skriven för att tjäna sitt 
syfte. Inledningsvis hänvisar man till 3 kap 4 § i miljöbalken, och jordbruksmarkens nationella 
betydelse. Ingenstans beskriver man de bostäder som man avser att bygga som samhällskritisk 
verksamhet. Mycket ymnigt och i rapportens absoluta slutskede anger man möjligheten att ta 
åkermarken i anspråk för annat än skolan i det aktuella fallet.  

15.7 Upplands-Bro kommun vill anföra tryggheten som en anledning till bygget av bostäder och 
service i anslutning till den aktuella skolan. Nuvarande Broskolan ligger både nära bostäder och 
service, vilket med all önskvärd tydlighet har visat inte innebär några trygghetsskapande 
effekter. Vad är det som säger att det skall göra det här?  

15.8 Upplands-Bro Kommun vill i allt väsentligt vara en förebild i många frågor, varför inte även ta 
initiativet att bli den kommunen i Sverige som går i bräschen för att skydda produktiv åkermark 
mot bebyggelse och därmed vara med och bidra till en framtida hållbar inhemsk 
livsmedelsproduktion. Andra kommuner har sett nyttan att göra så. Vad hindrar Upplands-Bro 
kommun att göra det samma? 

Kommentar 

15.1 Av den totala arean är det skolan och dagvattenparken om tar upp den större delen av ytan i 
planförslaget. Bostäder och anslutningsväg tar upp en mindre andel av ytan. Bostäderna 
skapar närvaro, och därför också trygghet för skolgården och rekreationstråket på kvällar 
och helger. Dagvattendammarna är nödvändiga i planförslaget och byggnaden av skolan för 
till ex. översvämningsrisk. Kvarstående brukningsvärdet av jordbruksmarken efter 
skolbyggnad och tillkommande infrastruktur är har bedömts som litet och att 
sociala/trygghetsaspekter överstiger detta.  

15.2 MKB och jordbruksmarksutredning har reviderats med avseende på detta. 

15.3  I genomförandebeskrivning finns ett förfarande om hur det översta jordlagret ska användas i 
byggskedet i tex planteringar. 

15.4 Synpunkten noteras. 
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15.5 Kommunen har gjort en utredning om alternativa platser men noterar att LRF inte håller med 
om slutsatserna i utredningen. 

15.6 Huvuduppdraget för detaljplanen är inte bostäder, utan skola och dagvattenlösningar. 
Förslaget till bostäder är för att komplettera bebyggelsen och öka tryggheten. 

15.7 Till skillnad från placeringen av Broskolan idag, planeras området i detaljplan till stor del 
öppna ytor. I planområden ger bostäderna närvaro och skapar därför trygghet i området. 
Däremot kan brist på trygghet finnas pga fler anledningar och därför blir åtgärderna i olika 
områden annorlunda.  

15.8 I MKB har rekommenderats att kommunen i framtida planeringsarbete värnar och prioriterar 
jordbruksmark i övriga detaljplanearbeten. Det är en fråga som behöver lyftas i framtida 
översiktsplanearbete samt vid förfrågningar om nya detaljplaner.  

16 Upplands-Bro Villaägarförening inkom 2021-04-29 

16.1 Upplands-Bro Villaägarförening anser att den planerade skolbyggnaden är ett måste för att den 
storskaliga utbyggnaden av Nya Bro ska lyckas så att nya invånare ser en framtid i Bro med 
omnejd. Vi ser fördelar med att skolan flyttas från Bro centrum genom att det frilägger yta för 
den förnyelse som måste ske av centrum. Den tilltänkta fysiska utformningen av skolbyggnader 
är tilltalande med ett större parkområde. 

16.2 Våra farhågor finns i att kommunikationer inte blir bra till och från skolan särskilt från Bro 
landsbygd och den pågående utbyggnaden av Bro-Gårdsstaden. I övrigt inga synpunkter. 

Kommentar 

16.1 Kommunen noterar detta. 

16.2 Framtida kollektivtrafik och säkra gång- och cykelkopplingar har utretts och finns i 
planbeskrivning och trafikhandlingen. En gång-och cykelbro finns med i detaljplan för att 
skapa en säker koppling till Bro IP från planområdet.  

17 Brandkåren Attunda inkom 2021-04-29 

17.1 Brandkåren Attunda har övergripande studerat riskanalysen för transporter av farligt gods och 
planens hänsyn till riskerna. Enköpingsvägen är en sekundärled för farligt gods. Brandkåren 
Attunda anser att ett skyddsavstånd på 25 meter är skäligt och att området 25 meter från 
Enköpingsvägen ska utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta bör 
markeras ut i plankartan då det kommer påverka utformningen av skolans område, framför allt 
det som benämns skoltorg i gestaltningsprogrammet. Brandkåren Attunda anser att om man vill 
sänka skyddsavståndet till under 25 meter ska en fördjupad riskanalys göras. Den bör visa det 
faktiska antalet transporter av farligt gods samt vad konsekvenserna för en olycka kan bli. 
Exempelvis hur stort det kritiska området blir vid en olycka som leder till en pölbrand. 

17.2 Brandkåren Attunda vill belysa att även om Enköpingsvägen klassning som sekundär transport 
led för farligt gods tas bort kan transporter av farligt gods fortfarande ske. Enköpingsvägen är 
den snabbaste vägen till de två bensinstationerna i Din-x och Ingo från E18. Riskerna med 
drivmedelstransporter ska beaktas oavsett om vägen är klassad som farligt godsled eller inte. 

17.3 Brandkåren Attunda ser positivt på att riskanalysen har beaktat en eventuell utbyggnad av 
Mälarbanan. 

17.4 Utifrån plankartan och gestaltningsprogrammet har ett område identifierats där det anses finnas 
en särskild risk för trafikolyckor. Punkten som är markerad i figur 1 verkar utformas som en 
korsningspunkt för typ all trafik, vilket ökar vikten av genomtänkt utformning av den ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Detta område benämns som GATA1 i plankartan.  
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17.5 Enligt plan- och bygglagen åligger det kommunen att utreda markens lämplighet utifrån bland 
annat risken för översvämning. Brandkåren Attunda har övergripande studerat de två 
dagvattenutredningarna upprättade av WRS. Brandkåren Attunda ser positivt på att ett 
dimensionerade 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 har tagits fram för planområdet. Brandkåren 
Attunda anser dock att plankartan inte anger tillräckligt med nödvändiga åtgärder för att kunna 
hantera eventuella översvämningar från ett 100-årsregn. Utredningarna har tagit fram två 
alternativ för att kunna hantera de flöden som kan uppstå men de anger också att ett visst 
utredningsbehov kvarstår. Brandkåren Attunda ser gärna att ett konkret alternativ tas fram och 
att det förs in i plankartan för att säkerhetsställa att tillräckligt med åtgärder kommer att 
upprättas i samband med byggnationen av området. 

17.6 Brandkåren Attunda ser gärna att extra vikt läggs på att utreda vilka åtgärder som behöver göras 
för att säkerhetsställa att skolan inte kommer att påverkas negativt av ett 100-årsregn då skolan 
anses vara en samhällsviktig verksamhet. Brandkåren Attunda instämmer med Länsstyrelsen 
rekommendationer att samhällsvikta verksamheter ges en högre säkerhet och ska planeras så att 
deras funktion kan upprätthållas vid en översvämning. Åtgärder bör föras in i plankartan. 

17.7 Enligt plan- och bygglagen åligger det kommunen att utreda markens lämplighet med hänsyn 
till risken för olyckor, såsom ras och skred. I detaljplanen ska det vara klarlagt om 
markanvändningen är lämplig utifrån geotekniska aspekter. Brandkåren Attunda har översiktligt 
granskat PM geoteknik södra och norra. PM:et anger vilka belastningar som kan medföra risk 
för skred. Enligt ett av förslagen för att minimera risken för skada på byggnader vid kraftigt 
skyfall anges höjdsättning av mark som ett alternativ. Att höjdsätta ett område kan medföra en 
extra belastning på området om det görs genom att exempelvis addera jord, sand, sten, grus. 
Den extra belastningen kan då öka risken för skred. Brandkåren Attunda anser att om 
höjdsättning ska göras genom att man addera exempelvis jord, sand, sten, grus inom området 
bör det säkerhetsställas att belastningen inte överskrider de värden som anges i de geotekniska 
utredningarna. 

17.8 Självmord är ett allvarligt folkhälsoproblem, ca 1500 personer dör årligen varav nästan 10% av 
självmorden sker inom transportsystemet.1 Utformningen av detaljplanen kommer innebära att 
antalet människor som rör sig i området kommer att öka markant. En stor ökning av dessa 
människor kommer utföras av unga personer i och med skolan. I samhället finns det nu en ökad 
suicidtrend bland unga personer där suicidtalet ökar med ca 1 procent per år 1.Brandkåren 
Attunda anser att spårområdet och bron över järnvägen bör analyseras i samråd med 
Trafikverket med avseende på risk för suicid i syfte att identifiera lämpliga åtgärder. 
I planen föreslås att den befintliga bron ska byggas ut för att inneha gång- och cykeltrafik. 
Brandkåren Attunda anser att bron bör utformas så att möjligheterna begränsas för hopp ner på 
järnvägen. Brandkåren Attunda ser också en problematik med utformningen av området vid 
spåret. Bullervallen kommer eventuellt att skymma stora delar av spåret vilket minimerar 
möjligheten att någon utomstående kan ingripa ifall någon försöker ta sig in till spårområdet. 
Brandkåren Attunda anser att åtgärder bör sättas in för att begränsa tillträdet till spårområdet. 

17.9 Yttrande nedan syftar till att säkerställa möjlighet till räddningsinsatser med tillfredsställande 
säkerhet. För detta planområde finns det begränsningar i möjligheterna till att utrymma från 
bostäder/kontor med hjälp av räddningstjänstens medverkan. Detta eftersom insatstiden 
överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen med höjdfordon. Insatstiden understiger 
dock 10 minuter från den närmsta brandstationen med bärbar utskjutsstege, vilket enligt 
Boverkets byggregler kap. 5:323 medger viss möjlighet till utrymning med hjälp av 
räddningstjänsten. Brandkåren Attunda har förmågan att assistera vid utrymning med bärbara 
stegar från fönster där karmunderstycket/balkongräcket är beläget högst 11 meter över marken. 
Brandkåren Attunda anser att dessa begränsningar ska beskrivas i planen. Om utrymning ska 
kunna ske med räddningstjänstens medverkan krävs särskilt utformade uppställningsplatser för 
räddningstjänstens bärbara stegar. För att klara åtkomligheten kan särskilda räddningsvägar och 
uppställningsplatser behöva anordnas. Brandkåren Attunda vill dock belysa att det genom 



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : Samrådsredogörelse WEBB Kockbacka gärde nr 2003

26(33) 

Detaljplan för Kockbacka gärde (del av Härnevi 8:10 m-fl.) nr 2003 Samrådsredogörelse 

byggnadstekniska lösningar är möjligt att åstadkomma tillfredsställande möjlighet till 
utrymning utan räddningstjänstens medverkan. 

17.10 Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas i planen. Avståndet mellan 
uppställningsplatser och angreppsvägar får inte överstiga 50 meter. Brandkåren Attunda vill 
belysa att problem med åtkomligheten kan uppstå med den planerade utbyggnaden av skolan. 
Enligt plankartan samt illustrationsplanen kan det bli problem att uppfylla åtkomligheten till 
baksidan av skolan samt den eventuella utbyggnaden av skolan. Vägarna kan behöva utformas 
som räddningsvägar för att klara kraven på åtkomlighet för räddningstjänsten. Detta bör utredas 
och föras in i planen för att kunna möjliggöra utbyggnaden av skolan. 

17.11 Brandkåren Attunda ser positivt på att planbeskrivningen tar upp tillgången till brandposter. För 
radhusbebyggelse och skolor tillåts endast brandvattenförsörjning med så kallat konventionellt 
system som utgörs av brandposter. Detta förutsätter att brandposterna har tillräckligt tryck och 
flöde samt att maximalt avstånd mellan brandpost och uppställningsplats för räddningstjänstens 
fordon får inte överskridas. Avståndet för inte överstiga 150 meter till närmsta brandpost. Detta 
bör föras in i plankartan. 

Kommentar 

17.1 Avstånd är ej specifikt markerat i plankartan men planen tillåter inte bebyggelse inom 25 
meter med aktuellt förslag vilket uppfyller synpunkten enligt ovan. Riskanalysen anger vidare 
att utan åtgärder rekommenderas ett skyddsavstånd på 25 meter om Enköpingsvägen förblir 
en sekundär transportled för farligt gods. Inom 25 meter från Enköpingsvägen utformas så att 
det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

17.2 Yttrandet beaktas i riskanalysen. Antalet transporter bedöms dock vara ytterst begränsat på 
vägsträckan därför är bedömningen att inga åtgärder krävs om klassningen ändras. Enstaka 
transporter kan förekomma på alla vägar i det svenska vägnätet men sannolikheten för olycka 
är extremt låg. 

17.3 Kommunen noterar detta.  

17.4 Planförslaget har reviderats avseende korsningen som pekats ut. 

17.5 En skyfallsanalys har beställts och ska genomföras för planområdet för att säkerställa att 
nödvändiga åtgärder vidtagits mot översvämning. Ett alternativ för dagvatten kvarstår.   

17.6 Förslaget har bearbetats med framtida markhöjder inom området. En skyfallskarteringen är 
beställd och inkluderar planerade höjdsättningar och kommer ge mer klarhet i denna fråga. 
Översvämningsrisk kommer säkerställas genom höjdsättning samt avledning mot föreslagna 
utjämningsytor och dagvattendam. 

17.7 Ytterligare utredning om geoteknik och skredrisk har gjorts för att beräkna markens stabilitet. 
Tre geotekniska PM är framtagna för området där markens lämplighet samt behov av 
förstärkningsåtgärder beskrivs. Kompletterande beräkningar/utredningar och dimensionering 
görs i samband med projektering. En övergripande höjdsättning är gjord och 
planbestämmelser om höjd har lagts till. 

17.8 Utformningen och tillträde till spårområdet beaktar detta. Ett skyddsstängsel kommer 
upprättas längst planområdets sida som gränsar mot järnvägen och kopplas till det befintliga 
bullerplanket vid Stationsvägen. Framtida utformning av gång- och cykelbron kommer beakta 
suicidstängsel eller liknande och andra möjliga alternativ.  

17.9 Hanteras generellt inom ramen för byggprocessen och inte i detaljplan. Aktuellt förslag är 
dock inte utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning aktuell då det är 
(radhus/parhus/villabebyggelse). Nockhöjden på bostadshuset tillåter inte fönster som är mer 
än 11 meter över marken. För skolverksamhet är inte utrymning med stege aktuellt.  
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17.10 Det planeras körbara vägar på skolgården som når ända fram till byggnaden. Brandvägar 
säkerställes vid projekteringen, det går exempelvis att lägga in förstärkta gräsytor närmast 
fasad för branduppställning vid behov.  

17.11 Vid genomförandet av detaljplaner kommer kommunen komplettera med brandposter på 
allmän plats. Vid behov av brandpost på kvartersmark måste exploatören komplettera med 
detta. Det är dock inget som styrs i detaljplanen. Utbyggnad av brandposter beskrivs i 
planbeskrivningen.  

Privatpersoner och övriga 
18 Privatperson 1  inkom 2021-03-29 

18.1 Det kommer bli jättebra att flytta skolan. Hen har ett önskemål då hen jobbar på Broskolan. 
Ibland är eleverna lite obetänksamma, förra året kastade sten elever sten på en lärares fönster. 
Den nya skolan kommer att ligga ett nära henoms hus. Finns det möjlighet att kommunen kan 
bekosta ett plank eller en väldigt tät häck? De har full insyn höst och vinter. 

Kommentar 

18.1 Kommunen kan inte bekosta åtgärder för på privat mark. 

19 Privatperson 2 inkom 2021-04-06 

19.1 Av Skollagen framgår att i all utbildning och annan verksamhet enligt lagen som rör barn ska 
barnets bästa vara utgångspunkt. Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas, barn 
ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 
I barnkonventionens regler, som gäller som lag i Sverige, framkommer att i alla åtgärder som 
rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa, barn har rätt att 
uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem.  

Hur har kommunen säkerställt att man har följt både skollagen och barnkonventionens 
bestämmelser? På vilket sätt har de barn som kommer beröras av beslutet att bygga en ny skola 
fått möjligheten att uttrycka sin åsikt kring frågan på ett fritt sätt. Hur har kommunen som 
representant för vuxenvärlden säkerställt att barnens åsikter kommer fram innan kommunen 
fattar beslut kring frågan? Ansvaret ligger för oss vuxna att ta del av de handlingar som 
kommunen publicerar och inom angivna ramar föra fram våra åsikter. Samma möjligheter har 
inte barn. Barn måste få information och kommunen behöver säkerställa att informationen har 
kommit fram på ett sätt som barnen förstår. De har annars ingen möjlighet att uttrycka sina 
åsikter. Hens sambo påpekade detta för kommunen när frågan först dök upp kring en ny skola 
(för flera år sedan nu) men deras barn har varken fått någon information kring den nya skolan 
eller förslaget eller fått möjlighet att uttrycka sina åsikter kring det. Kommunen har inte 
säkerställt att alla barn som berörs av beslutet har kommit till tals, trots tydliga lagkrav om 
detta. 
Hen anser att kommunen brister i sina åtagande gentemot de barn som berörs. Kommunen 
behöver göra om och göra rätt. Kommunen behöver, på ett åldersadekvat sätt informera de barn 
som kommer beröras av beslutet. Ni behöver säkerställa att de på ett öppet och fritt sätt få 
uttrycka sina tankar kring det förslag som finns. Ni behöver säkerställa att dessa åsikter samlas 
in på ett sätt så att de inte förvanskas på vägen. Och i nästa skede behöver kommunen, på riktigt 
göra en utförlig och saklig barnkonsekvensanalys. I denna behöver kommunen också, på riktigt 
göra en analys av barnets bästa och hur kommunens förslag, på riktigt kommer påverka de barn 
som berörs. 

Eller så skiter ni i att det är ett beslut som berör massor av barn och som kommer påverka deras 
skolgång på ett avsevärt sätt och kör det vanliga racet som vuxenvärlden oftast gör. Men stå då 
för det och låtsas inte som att ni egentligen bryr er ett skit om barnen. Ha lite ryggrad i så fall 
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och stå upp för att ni inte bryr er vad barnen tycker och att det egentligen handlar om att skapa 
en skolindustri för det är mest ekonomiskt försvarbart. 

19.2 Hen tycker att förslaget inte ska kallas för småskaligt. Det är möjligt att det är arkitekturen som 
avses. En skola med 1000 elever är inte småskalig, det spelar ingen roll hur huset ser ut. Enligt 
Skolverkets statistik för läsåret 20/21 är det genomsnittlig antalet elever per skolenhet i Sveriges 
kommunala skolor 229 elever. En skola med 1000 elever är därmed 4,37 gånger fler än det 
nationella genomsnittet.  

Kalla det för vad ni vill men att kalla det småskaligt är missvisande. Kalla det för en industri för 
att putta genom våra barn genom ett skolsystem. Det är mer beskrivande och korrekt. Om ni har 
haft som mål att få det småskaligt då har ni på allvar tänkt fel någonstans eller så har ni inget 
koncept om vad ordet småskaligt faktiskt innebär. Skulle ni kalla ett kontor där ni samlar mer än 
hälften av kommunens anställda för småskaligt, knappast. Om ni på allvar hade som mål att 
göra det småskaligt så har ni börjat i fel ände. Eller så kanske ni bara kan ta bort det som tanke 
överlag och kalla det för vad det är. 

Kommentar 

19.1 Kommunen har tagit fram en barnkonsekvensutredning efter samrådet. Där har det också 
skett viss dialog med ungdomar. Eftersom det inte finns beslut kring flytt av skola är det inte 
möjligt att genomföra dialoger med barn som berörs och det är inte heller det som 
detaljplanen utreder. Samhällsbyggnadskontoret förmodar att Utbildningskontoret kommer att 
göra detta när beslut om skola ska tas. 

19.2 Synpunktsinlämnaren har givetvis rätt, det är en stor verksamhet med 1000 elever. När vi 
söker upplevelsen av småskalighet i ett skolsammanhang försöker man titta på verksamhetens 
möjligheter att ordna ”små skolor i skolan” genom att ge eleverna i olika åldersgrupper helt 
egna områden där inga andra elever ska vara. Det brukar kallas hemvisten. Formmässigt står 
man inför andra utmaningar när man vill få en stor volym att verka mindre och mer mänsklig 
i skalan. Vi har arbetat med flera volymer i stället för en volym, flera tak och med, för att vara 
en skola, lägre bjälklagshöjder. Det som detaljplanen styr är maximal byggnadshöjd samt 
taklutning. I gestaltningsprogrammet finns exempel på hur man kan arbeta med reliefverkan 
för att ”lura ögat” mm. 

20 Privatperson 3 och 4 inkom 2021-04-26 

20.1 Av detaljplanen framgår att en 4 meter hög bullervall planeras på åkermarken gränsande till 
Enköpingsvägen. De är bor på motstående sida av Enköpingsvägen. En bullervall belägen längs 
Enköpingsvägen vid Kockbacka gärde riskerar att orsaka att trafikbuller studsar in mot deras 
bostäder. 

20.2  De anser undertecknade att detaljplanen innebär att bullersänkande åtgärder behöver övervägas 
även för fastigheter belägna på andra sidan av Enköpingsvägen sett från Kockbacka gärde. 
Även hastighetssänkande åtgärder kan behövas på Enköpingsvägen mellan Finnstarondellen 
och Kockbackarondellen då det redan idag är en betydande del av trafiken som överskrider 
gällande hastighetsbegränsning och orsakar bullerstörningar. 

20.3 En grundskola samt nytt bostadsområde kommer också innebära en ökning av trafikvolymen på 
Enköpingsvägen. Detta för att Enköpingsvägen bort mot Kockbackavägen kommer vara det 
självklara valet för på- och avfart på E18 för boende och föräldrar som lämnar och hämtar barn 
på skolan. Den ökade trafiken innebär troligen en betydande belastning av en redan idag 
ansträngd situation avseende trafikbuller för fastigheter gränsande mot Enköpingsvägen på 
motsatt sida av Kockbacka gärde. 
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Kommentar 

20.1 För att minska risken för reflektioner som påverkar grannar längs Enköpingsvägen är en vall 
mer fördelaktigt då detta absorberar mer ljud än en skärm. Beräkningar visar att 
bullernivåerna på norra sidan om Enköpingsvägen inte försämras märkbart. 

20.2 Hastigheten kommer sannolikt att sänkas till 30 km/h. Dock kommer detta bara att påverka 
ljudnivån med ca 1 dBA (lägre).  Hastighetssänkande åtgärder rekommenderas både för 
Enköpingsvägen och Ginnlögs väg i trafikutredningen. Även en hastighetssänkning till 30 
km/h förbi skolan på Ginnlögs väg.  

20.3 Med den färdmedelsfördelning som finns bedöms inte några större störningar uppstå.  

21 Privatperson 5 inkom 2021-04-28 

21.1 De bor på Begoniaslingan och har utsikt över ängen. Förslaget kommer innebära att deras utsikt 
försvinner.  

21.2 Hen har själv arbetat många år inom skolverksamhet och vet hur vanligt det är att elever har 
långa håltimmar under skoldagarna då inte någon har koll på dem och vad elever ibland ställer 
till med under dessa ”raster”. Som boende mitt emot skolan känner de en oro över att våra 
trädgårdar kommer få oinbjudna besök av elever under skoldagarna. Sedan kan skolan ha hur 
många ”rastvakter” som helst schemalagda, men systemet fungerar aldrig väl på någon skola. 

21.3 De känner också en mycket stark oro över hur skolgården kommer bli ett tillhåll på kvällar, 
nätter, helger och lov. Och eftersom det finns en tanke på att flytta Broskolans nuvarande 
verksamhet till den nya skolan, känner de en mycket stor oro över sina barns Säkerhet. Hen vill 
att henoms barn ska kunna vistas utomhus utan att hen ska vara orolig över att de ska bli 
påhoppade.  

21.4 Det är vida känt att Broskolan är en stökig skola med mycket stökiga och kriminella elever och 
dessa vill jag inte ha i närheten av mina barn. 

21.5 Även den ljudnivå som kommer bli med automatik från skolgården med gap och skrik ser jag 
som väldigt negativ, då det för vår del kommer innebära att vi inte kommer kunna vistas i lugn 
och ro i vår trädgård utan att ljud från skolgården kommer att ta över lugnet vi vill ha hemma 
hos oss.  

Kommentar 

21.1 Kommunen noterar detta och hoppas att det planerade rekreationsstråket med dammar och 
diken samt planerade träd och äng plantering skapar andra positiva förutsättningar för 
närliggande hus.   

21.2 Det stora reaktionstråket och skolgården kommer troligtvis vara bra förutsättningar att elever 
inte beger sig lika långt ifrån skolgården och planområdet.  

21.3 Planförslaget beaktar säkerhet och har ambitionen att rekreationsstråket används av ett 
flertal och Bros invånare båda på helger och kvällar. En ljusarkitekt anställs i samband med 
förprojektering där ett huvudområde kommer vara säkerhet i planområdet och en skiss som 
visar förslag till ljussättning i planområdet finns i planbeskrivningen.  

21.4 Kommunen noterar detta. 

21.5 Kommunen noterar detta. 
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22 Privatperson 6 inkom 2021-04-28 

22.1 Vid Enköpingsvägen planeras det bygge av en bullervall mot vägen. Bullervallen kan göra att 
ljudet studsar och att det blir en högre bullernivå hos boende vid Begoniaslingan. Finns det en 
plan om att mäta och hantera detta? De som bor på Begoniaslingan känner en viss oro att skolan 
kan medföra en högre bullernivå avseende på ökad trafik till skolan och bullervallen. Det är 
redan idag en hög bullernivå, speciellt kring rusningstrafik. Det är mer buller här sedan 
motorvägspåfarten Bro östra byggdes. En skola på ca 1000 elever kommer medföra ännu mer 
trafik. 

Kommentar 

22.1 För att minska risken för reflektioner som påverkar grannar längs Enköpingsvägen är en vall 
mer fördelaktigt då detta absorberar mer ljud än en skärm.  Beräkningar visar att 
bullernivåerna på norra sidan om Enköpingsvägen inte försämras märkbart. 

23 Privatperson 7 inkom 2021-04-28 

Efter att ha tagit del av underlagen för ny skola vid Kockbacka gärde, (Härnevi 8:10 m.fl.) 
framgår det att det i planerna inte tagits hänsyn för elever med NPF-behov (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar). Elever med NPF-diagnoser behöver en skola planerad för att skapa 
förutsättningar för att eleverna ska få en fungerande skolgång. Redan vid planeringen av en 
skola behöver därför både byggnader och verksamhet beakta detta. Inne- och utemiljöer 
behöver utformats så att dessa elever kan erbjudas en fullgod skolgång enligt skollagen. 

Skolan behöver byggas med avskild och egen ingång, egen skolgård där färre intryck finns, 
enskilda arbetsplatser för eleverna, flera små grupprum, flera klassrum, eget kök då flera elever 
inte klarar av att gå till en stor och stökig matsal med många elever och intryck. Plats behövs för 
personal i större omfattning då verksamheten för NPF-elever är mer personalintensiv. Personal 
med kunskap och förmåga att förstå och hantera elever med NPF behöver anställas till 
verksamheten. Åtgärder som vidtas som en absolut nödvändighet för elever med NPF-diagnoser 
också är av godo och verkar positivt för elever utan dessa diagnoser. 

Befintligt förslag på grundskola på Kockbacka gärde, behöver uppdateras där hänsyn till elever 
med NPF-diagnos tas redan vid projektering och byggnation av den nya skolan. Det blir dyrt att 
senare komplettera och/eller bygga om befintlig skola. 

Elever, som så småningom men inte alltid, diagnostiseras med NPF-diagnoser har ofta en lång 
historia av skolmisslyckanden, hemmasittande, psykisk ohälsa, familjer där en part i princip får 
avstå arbete periodvis för att kunna ta hand om barnet/ungdomen. Om familjen består av 
ensamstående förälder och barn är det en familjetragedi. Ett antal ändlösa möten med lärare, 
rektorer, skolledning, sjukvård, BUP, socialtjänst, resursteam osv. finns ofta bakom innan en 
diagnos ställs. Familjen ska ha orkat att driva igenom detta gentemot ett antal instanser som 
ifrågasätter, motsätter, motarbetar, hotar, ställer ultimatum, beskriver sitt eget besvär osv. innan 
eleven får den hjälp som behövs. Detta löser inte en skolbyggnad men en bra planerad skola 
skapar lättare förutsättningar för att NPF-elever kan nå sin fulla potential. En fungerande 
skolverksamheten, med välutbildad personal, kan bättre identifiera elever med särskilda 
stödbehov, oavsett orsak. 

Flera olika organisationer och myndigheter finns att tillgå som har värdefulla erfarenheter av 
NPF-elever, dessa har inte tillfrågats vid remissrundan för grundskolan vid Kockabacka Gärde. 
Barnperspektivet för dessa elever har helt missats vid utformningen av den nya skolan vid 
Kockbacka gärde. Föreslår därför att följande organisationer och myndigheter tillfrågas, på ett 
klokt och konstruktivt sätt, vid utformning av ny grundskola Kockbacka gärde; 
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Upplands Bro kommun – en attraktiv skolkommun? Upplands-Bro kommun är mycket 
glädjande en tillväxtkommun. För att växa och vara attraktiv som kommun är bra skolor en 
framgångsfaktor och en av de parametrarna som lockar människor att flytta till vår kommun. 
Bra skolor betyder också att det finns möjlighet att kunna välja mellan flera olika skolor. 
Skolverket sammanställer årligen skolresultaten från skolor och kommuner. Det kan konstateras 
att i Upplands-Bro kommun går i genomsnitt 20% av eleverna från åk 9 ut med icke godkända 
betyg. En alarmerande hög siffra som är helt oacceptabel. Hur påverkar detta en ung människas 
självförtroende och uppfattning om sig själv när den inte klarar av att nå kunskapskraven i 
årskurs 9 med godkänt resultat från grundskolan? 
 
Det finns forskning som studerat hur skolans storlek påverkar skolprestationen för elever givet 
dess storlek. 
 
Forskningen är komplex. De slutsatser som kan göras är att skolans storlek spelar roll för elever 
i lägre åldrar och i socioekonomiskt utsatta områden. Skolgårdens storlek spelar roll. Mindre 
skolor, runt 200-300 elever är bättre för elever i lägre ålder. Eleverna når bättre resultat, lärarna 
känner sig mer engagerade då de har möjlighet att skapa en bättre relation till varje elev samt att 
föräldrarna upplever att de kan påverka sitt barns skola mer. Skolan som nu planeras vid 
Kockbacka gärde blir då den är färdigbyggd, en stor skola med ca 1000 elever, åk F-9. Frågan 
är om skolan, när den är klar, är lämplig för de åldersgrupper som verksamheten ska omfatta. 

I underlaget finns det inte någon undersökning genomförd hos kommuninvånarna som aktivt 
frågar dessa hur de vill att deras barns skola ska se ut, avseende storlek, placering eller 
pedagogisk inriktning. På samma sätt finns det heller inte någon undersökning genomförd bland 
kommunens elever där man aktivt frågat eleverna hur de vill att en skola ska vara utformad, till 
storlek, inne- och utemiljö, vad de tycker fungerar bra i skolan och inte osv. Ingen hänsyn har 
tagits till barnperspektivet inte heller kundperspektivet, där kommuninvånarna är kunden och 
förväntas ”köpa” kommunens tjänster i form av skola för sina barn. 
Föreslår därför att en undersökning i kommunens skolor, kommunala såväl som friskolor 
genomförs där eleverna utifrån ålder får ge sina synpunkter på hur grundskolan ska utformas 
utifrån storlek, inne- och utemiljöer, hur stora klasserna ska vara, skolgården, mat osv. och att 
kommunens samtliga föräldrar med barn i grundskola, oavsett var eleven idag går, får ge 
synpunkter på vilka typer av skolor som kommunen ska tillhandahålla för kommuninvånarna, 
hur stora skolorna ska vara, vilken pedagogisk inriktning som ska användas, synpunkter på 
inne- och utemiljö, skolmat, avstånd, osv. Underlag från dessa undersökningar samt känd 
forskning ska sedan ligga till grund för justering av utformningen avseende grundskolan på 
Kockbacka gärde, samt andra skolor i kommunen. 

Vilken skolvision har Uppland-Bro kommun? Det saknas en tydlig skolvision där det tydligt 
framgår vilken mix av skolerbjudanden som kommunen erbjuder kommuninvånarna. En vision 
som ger plats för samtliga elevers behov. Det saknas också en beskrivning av vilket proaktivt 
arbete som kommunen gör för att höja elevernas kunskapsnivå och med det öka andelen elever 
som går ut årskurs 9 med betyg i samtliga ämnen. Det är en vision som borde öka attraktiviteten 
för kommunen i stort och framför allt skapa goda förutsättningar för ungdomar att ta sig vidare i 
livet via olika utbildningar på gymnasiet. 

Även på gymnasienivå bör det erbjudas en mix av utbildningar och plats för elever med olika 
typer av behov. Visionen bör beskriva hur olika skolverksamheter bedriver sin verksamhet, där 
tydliga krav på kvalitet, uppföljning, kunskap och kompetens hos de som bedriver respektive 
skola ska ingå. 

En uppdatering av förslaget för grundskola på Kockbacka gärde bör genomföras där hänsyn till 
elever med NPF-diagnoser beaktas och införs. Referenser från organisationer och myndigheter 
med sakkunskap som arbetar och har kunskap om NPF diagnoser samt psykisk ohälsa bland 
unga ska tas med vid underlaget för ny grundskola. 
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Kvalitativa undersökningar bland elever och föräldrar i Uppland-Bro kommun bör genomföras 
för att ta in barnperspektivet samt kommuninvånarnas önskemål om vilken skola man önskar 
för sina barn, samt även använda forskning inom området som underlag. Kommunen bör aktivt 
ta fram en skolvision med målsättningen att alla barn ska erbjudas skolplats inom kommunen 
enligt skollagen och där kommunen aktivt arbetar med att öka andelen elever med godkända 
betyg från årskurs 9. 

Vidare bör kommunen aktivt arbeta med att ta fram gymnasieutbildningar så att samtliga elever 
kan erbjudas plats inom kommunen, även barn och ungdomar med NPF-diagnoser. Kockbacka 
gärdes skola kommer att vara i drift i minst 20-30 år, kanske dubbelt så länge. Många barn, 
ungdomar, personal och föräldrar kommer att spendera mycket tid i dessa lokaler och miljöer. 
En väl genomförd analys av behovet av skola både byggnads- och verksamhetsmässigt är en 
förutsättning för goda skolresultat och nöjda kommuninvånare, oavsett ålder. 

Kommentar 

Detaljplaneprocessen omfattar inte själva skolverksamheten, den kommer att behandlas i ett 
separat ärende.  
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Resultat av samrådet 
Ändringar i planförslaget 

I huvudsak har följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter samrådet: 

• Omdisponering av planområdet 
• Utökning av planområdet i norr för att göra plats för sedimentationsdamm och pumpstation 
• Kompletterande planbestämmelser gällande höjd, buller och dammar mm. 
• Utökade geotekniska undersökningar, avseende påverkan på järnvägen, risk och skred 
• Sänkning av bullervallarna, kompletterat med bullerplank 
• Ytterligare bullerberäkningar 
• Barnkonsekvensutredning 
• Dagvattenlösningar bearbetade 
• Skyfallsanalys har beställts 

 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet.  

 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2021-10-06 

av 

Planavdelningen 

 

 

Lina Wallenius   Claudia Wikse Barrow    

Planarkitekt   Planarkitekt   
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Enheten för bostäder och fysisk planering Datum
2021-05-05

Beteckning
402-20721-2021

Upplands-Bro kommun
Dnr:KS 20/0607
kommunstyrelsen@upplands-bro.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen  Stockholm
Box 22067
104 22  Stockholm

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Detaljplan för Kockbacka Gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) i 
Upplands-Bro kommun

Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för samråd. Detaljplanen syftar 
bl.a. till att möjliggöra en ny skola samt nya bostäder Länsstyrelsen lämnar 
synpunkter på förslaget utifrån innehållet i 5 kap. 14 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. Länsstyrelsen har samrått med Trafikverket under 
handläggningen av ärendet.  

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att 
planförslaget behöver bearbetas vad gäller frågor som rör riksintresse för 
kommunikationer, miljökvalitetsnormer för vatten och hälsa avseende buller och 
föroreningar, översvämning och risk för skred.

Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till 
dagvattenhantering, markavvattningsföretag, formalia, natura 2000-område och 
biotopsskydd.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Riksintresse för kommunikation Mälarbanan

Länsstyrelsen anser att kommunen inte har visat att planförslaget innebär att 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8. § miljöbalken kan tillgodoses. 
Planområdet gränsar till Trafikverkets järnvägsanläggning Mälarbanan som av 
Trafikverket är utpekat riksintresse för kommunikationer. Riksintresseanspråket är 
ett markanspråk som omfattar spåranläggningen samt ett område för att 
möjliggöra drift och underhåll. Påverkansområdet innefattar bland annat ett 
säkerhets- och skyddsavstånd för att möjliggöra säker drift respektive underhåll av 
anläggningen. Längs med järnvägens spårområde avses bullervallar och 
dagvattendammar anläggas. Bägge dessa kan ha påverkan på stabilitetet vilket kan 
påverka nyttjandet av järnvägen, men också tillkomst för underhåll. Kommunen 
behöver till nästa skede avsätta tillräckliga avstånd till anläggningen för att 
säkerställa att riksintresset kan tillgodoses.
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Miljökvalitetsnormer för vatten

I dagvattenutredningen (WRS, mars 2021) framgår att föreslagen 
dagvattenhantering kan uppnå bra fördröjning- och reningseffekt för ett 20-
årsregn och för att miljökvalitetsnormer för vatten kan följas. Utredningen ger två 
alternativ på lösningar. Kommunen har sedan i planförslaget gjort ett förslag på 
dagvattenhantering som är en blandning av dessa två förslag. Det saknas dock 
beräkningar på effekten av kommunens åtgärdsförslag, vilket behöver presenteras 
till nästa skede. Kommunen behöver då också tydligare redogöra för samt 
säkerställa vilka dagvattenåtgärder som ska genomföras och var de ska placeras. 
Kommunen behöver även säkerställa att åtgärderna är möjliga att genomföra med 
hänsyn till platsens förutsättningar. T.ex. är grundvattennivåerna i norra delen av 
planområdet ytliga, vilket kan påverka dagvattenåtgärdernas funktion. 
Dagvattenåtgärder behöver säkerställas med planbestämmelser eller i plankartan 
så långt det är möjligt.
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att om 
sedimentationsdammen översvämmas vid skyfall finns risk för att sediment rörs 
upp samt höga koncentrationer föroreningar spolas bort. Kommunen behöver 
därför undersöka eventuellt behov av skyddande åtgärder. 
Planområdet tar vidare emot dagvatten från omkringliggande områden som i 
dagsläget inte renas, mer än ledning i dike innan dagvattnet når recipienten. Intill 
planområdet finns t.ex. både brandstation och järnväg. Dessa verksamheter kan 
bidra med föroreningar. Kommunen behöver redogöra för hur detta beaktats i 
planförslaget. 

Hälsa och säkerhet 

Buller

Bullervallar på planområdets östra och västra sida, samt byggnaderna mot 
Ginnlögs väg anges krävas som bullerskydd för skolgård och bostäders uteplats. 
Föreslagna bullervallar mot järnvägen kan försvåra tillkomst och nyttjandet av 
spåranläggningen. Kommunen behöver till nästa skede visa att 
bullerskyddsåtgärder kan genomföras inom planområdet för att klara följa 
bullerriktvärden med utgångspunkt från Trafikverkets basprognos för 2040.  

Gällande föreslagen byggnad mot Ginnlögs väg anges det i planbeskrivningen att 
en planbestämmelse ska säkerställa att denna ska uppföras före eller komma på 
plats samtidigt som övriga byggnader för att fungera som bullerdämpning. Ingen 
liknande beskrivning finns gällande bullervallarna. Länsstyrelsen konstaterar även 
att det saknas en planbestämmelse, enligt vad som anges ovan om den 
bullerdämpande byggnaden. Därför kan plankartan behöva kompletteras med 
bestämmelser om bullerskydd i enlighet med 4 kap. 14 § punkt 5 PBL. Alternativt 
behöver kommunen visa att en godtagbar ljudmiljö kan tillgodoses utan dessa 
skydd. 

Planbeskrivningen anger att uteplatser där förordningen uppfylls kan anläggas i 
anslutning till bostäderna. Men, för några av bostäderna i de norra och östra 
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byggnadslängorna överskrids i nuvarande förslag riktvärdet på 50 dBA för 
ekvivalent buller på uteplats på gårdssidan och för några på både gårdssidan och 
entrésidan. Kommunen behöver visa hur riktvärdena ska klaras för alla de ytor 
som avsätts för uteplats och reglera åtgärder i plankartan. Eftersom 
förutsättningarna också kan ändras med hänsyn till eventuella revideringar 
gällande bullervallar och trafikeringssiffror på järnväg är detta också något 
kommunen behöver beakta då det kan påverka planens utformning.

I planbeskrivningen anges att störning i form av industribuller från depån söder 
om planområdet inte ännu har kunnat utredas. Kommunen anger vidare att 
avståndet till planområdet sannolikt innebär att det är låg risk för störning. 
Kommunen behöver klargöra att så är fallet och annars beakta eventuella 
störningar i planens utformning. 

Förorenade områden

Intill planområdet ligger en brandstation. Kommunen behöver visa på och 
säkerställa att tidigare och nuvarande verksamhet inom brandstationens område 
inte kan orsaka risker för människors hälsa inom aktuellt planområde. Vid 
bedömning behöver också beaktas att barn är känsligare för föroreningar än 
vuxna. Marken behöver provtas för branschtypiska föroreningar. Genomförda 
utredningar ska ligga till grund för eventuella riskbedömningar, 
ställningstaganden och eventuella åtgärder, vilket tydligt behöver redovisas i 
planbeskrivningen. I plankartan behöver även eventuella åtgärder införas som är 
möjliga att reglera med planbestämmelser. 
Översvämningsrisk

I planområdet finns två diken som belastas av dagvattennätet uppströms 
planområdet. I dagvattenutredningen (WRS, 2021-03-25) redovisas två olika 
förslag för dagvattenhantering. De olika förslagen innebär olika effekt för 
vattenflödena i dikena och därför medför olika översvämningsrisker, vilket 
behöver beaktas i planförslaget 
I dagvattenutredningen visas också en nulägesbild för en skyfallskartering. Det 
framstår som att det är denna beräkning som utgör underlag i planhandlingarna. 
Till granskningen behöver kommunen därför ta fram en skyfallskartering som 
räknar in framtida bebyggelse och höjdsättning. Skyfallskarteringen bör följa 
Länsstyrelsens skyfallsrekommendationer 2018:5 Eftersom dagvattennätet 
belastar dikena som går igenom planområdet behöver belastningen från 
dagvattennätet även inkluderas i skyfallsberäkningarna. Eventuella 
skyfallsåtgärder för att skydda bebyggelse och infrastruktur mot översvämningar 
behöver regleras i plankartan. Till nästa skede behöver ni också visa att 
transformatorstationen i området inte översvämmas vid ett klimatanpassat 100-
årsregn och att framkomligheten till och från bebyggelse inom planområdet 
säkerställs vid skyfall.
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Kommunen behöver även säkerställa att en omdaning av planområdet inte medför 
en ökad översvämningsrisk för järnvägen söder om planområdet eller annan 
bebyggelse utanför planområdet.

Skredrisk

Utifrån PM Geoteknik för Kockbacka gärde – Norra (Treeline 2021-02-12) så 
framgår att det kan behöva bli aktuellt med stödkonstruktioner vid schaktdjup. 
Planbeskrivningen bör kompletteras med var inom planområdet geotekniska 
åtgärder behövs för att undvika risken för skred. 

Råd om tillämpning av 2 kap. PBL

Dagvattenhantering

I planbeskrivningen kan med fördel drift och underhåll av LOD-anläggningar 
beskrivas, eftersom detta är av stor betydelse för att kunna garantera fullgod 
renings- och fördröjningseffekt. 

Markavvattningsföretag

Bebyggelsen planeras inom båtnadsområdet för Brogård-Nygårds dikningsföretag 
från 1939, med beteckningen C_3_0306. Länsstyrelsen noterar att kommunen 
avser att upphäva dikningsföretaget.
Att placera bebyggelse inom ett båtnadsområde för ett dikningsföretag kan 
innebära risk för problem med översvämningar i samband med stora 
nederbördsmängder och snösmältning. Eftersom diken för dikningsföretag  
normalt endast är dimensionerade för att omhänderta vatten från jordbruksmark är 
detta också något som bör beaktas gällande placering av bebyggelse. Kommunen 
bör även se till att planera så att framtida underhåll av dikena inte försvåras 
eftersom funktionen hos dessa troligen behöver kunna upprätthållas.

Rådgivning gällande planens genomförbarhet

Natura 2000-område

Eftersom planområdet ligger inom tillrinningsområdet till Broviken, som är 
Natura 2000-område, behöver ni ta ställning till om planen omfattar åtgärder eller 
verksamheter som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken. En 
markanvändning som omfattar  sådana åtgärder eller verksamheter får, enligt 4 
kap. 8 § miljöbalken, inte komma till stånd utan att sådant tillstånd lämnats. Om 
ett 
sådant tillstånd behövs kan planen alltså inte antas förrän tillståndet har lämnats. 
Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § krävs för verksamheter  och åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området. 

Länsstyrelsen bedömer att planens dagvatten, även utan villkor om 
reningsåtgärder, inte når upp till ribban av betydande påverkan på miljön. Planens 
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dagvatten utgör en liten del av tillrinningen till Broviken och de ändringar som 
förutses i dagvattenurredningen är relativt små. Dessa faktorer tillsammans leder 
till bedömningen att vi bedömer att tillståndskrav inte nås oavsett hur dagvatten 
som genereras inom planområdet hanteras. Därmed bör planen kunna antas utan 
tillstånd. 

Biotopskydd

Dikena som rinner genom planområdet är skyddade som generella biotopskydd, 
småvatten och våtmark i jordbruksmark, enligt 7 kap. 11 §  miljöbalken. 
Omgrävning av dikena kräver dispens från förbudet trots att de syftar till att 
förbättra dem som våtmarksbiotop. Dispens söks hos Länsstyrelsen. Ange de 
särskilda skäl kommunen anser finns för att medge dispensen. 

Formaliafrågor 

Planbeskrivningen

Kommunen bör uppdatera planbeskrivningen enligt den senaste bedömningen för 
vattenkomsten Mälaren-Görväln i VISS. 

Planbestämmelser

I dagvattenutredningen nämns att ett ledningsstråk går parallellt med huvuddiket. 
Skolfastighet planeras där ledningstråk ligger. Det saknas dock u-område i 
plankartan. 

Medverkande i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef  

 som föredragande. I den slutliga handläggningen har också samordnare 
 medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  
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Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun har fått i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för skola, bostäder och dagvattendammar i området Kockbacka gärde i 
anslutning till Bro tätort. Marken utgörs idag av jordbruksmark. 

Det finns behov av ny skola i Bro, då nuvarande Broskolan behöver rymma fler elever. 
Planen ska också säkerställa dagvattenhantering inom planområdet samt möjlighet till 
rening av dagvatten från stora delar av Bro tätort. Planen syftar också till att göra 
plats för bostäder för att förstärka tryggheten för en större närvaro av boende och 
medborgare över dygnet samt förstärka småskaligheten, vilket är målet för 
bebyggelseutvecklingen i kommunen. 

Detaljplanen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan för aspekten hushållning 
med naturresursen jordbruk. MKB:n avgränsas därför tematiskt till att behandla 
miljöaspekten hushållning med naturresurser, samt påverkan på skyddade områden. 

I kommunens översiktsplan ÖP 2010 samt i FÖP Bro 2040, pekas aktuellt område ut 
för utveckling av Bro samhälle och framtida detaljplaneläggning. Det innebär att i 
nollalternativet där befintlig ÖP och FÖP Bro fortsätter att gälla kommer den 
strategiska styrningen fortsatt att vara att aktuellt område ska detaljplaneras med 
bebyggelse. Det innebär att konsekvenserna av nollalternativet blir likartade som för 
planförslaget. 

Alternativa lokaliseringar för ny skola i Bro har utretts och sammanfattas i MKB:n. 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. En separat utredning med ställningstagande 
bifogas MKB:n som bilaga.  

Upplands-Bro kommun har stora arealer skogs- och jordbruksmark och är en lantligt 
präglad kommun. Arealen jordbruksmark i kommunen är något högre än för länet i 
stort. Sammantaget finns ca 6 000 hektar jordbruksmark i kommunen idag, 
planområdet utgör ca 0,24 procent av jordbruksmarksarealen i kommunen. 
Produktionsförmågan hos jordbruksmarken är god i kommunen med högre klasser än 
medlet i länet. 

Bedömning av jordbruksmarkens värde som lokal och regional resurs för 
livsmedelsförsörjning görs i ett generationsperspektiv med utgångspunkt i markernas 
arrondering, storlek och tillgänglighet. I ett lokalt perspektiv kan därmed antas att 
bortfallet av aktuell åkermark inte på sikt innebär några konsekvenser för den lokala 
livsmedelsförsörjningen inom kommunen.  

Nationellt bedöms konsekvenserna bli små då värdet av jordbruksmarken är litet och 
produktionsfördelar med större sammanhängande marker inte ges på aktuell plats. 
Planförslaget bedöms dock kunna innebära måttligt negativa konsekvenser för den 
regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om behovet av regional 
självförsörjning ökar i framtiden. 

Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark finns risk att 
även andra marker i närliggande områden tas ur bruk. Möjligheterna finns för 
kommunen att fortsatt arrendera ut kvarstående marker för jordbruk. 
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Vad gäller ekosystemtjänster bedöms planförslaget sammanvägt medföra en större 
bredd av ekosystemtjänster med positiva konsekvenser jämfört med nuläget, 
framförallt avseende reglerande och kulturella ekosystemtjänster. Samtidigt försvinner 
de livsmedelsproducerande ekosystemtjänsterna. 

Planförslaget med rekreativa dagvattendammar bedöms medföra positiva 
konsekvenser för vattenmiljön. Det närliggande Natura 2000-områdets värden bedöms 
inte påverkas negativt jämfört med nollalternativet. 

Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större 
skola i Bro samt lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk 
för dessa inte kräver ytor i hela området finns ytor kvar för andra behov, bostäder 
föreslås därför inom planen. Det finns idag ett behov av fler bostäder både regionalt 
och lokalt. Det är ur ett jordbruksperspektiv viktigt att Upplands-Bro samt övriga 
kommuner i regionen planerar för att bostadsutbyggnad genomförs på ett väl avvägt 
sätt för att minska behovet av ianspråktagande av jordbruksmark. 
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1 Inledning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av AFRY i dialog med 
Upplands-Bro kommun. Rapporten utgör en MKB enligt Plan- och bygglagen (PBL) och 
de kompletterande bestämmelserna i Miljöbalken (MB) samt Förordning (2017:966) 
om miljöbedömning. MKBn utgör underlag för miljöbedömning av en ny detaljplan för 
skola, bostäder och dagvattendam med rekreationsområde. 

1.1 Bakgrund och planförslagets syfte 
Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro kommun har fått i uppdrag att ta fram en 
detaljplan för skola, bostäder och dagvattendammar i området Kockbacka gärde i 
anslutning till Bro tätort. Planområdet är beläget i sydvästra Bro mellan 
Enköpingsvägen, Ginnlögs väg, järnvägen Mälarbanan och Bro Brandstation. Områdets 
lokalisering visas i Figur 1-1 samt på översiktskarta i Figur 1-2.  

 

Figur 1-1: Planområdets läge i Bro markerat med svart cirkel. Källa: Länsstyrelsens webbgis, 
210223 
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Figur 1-2 Kartan visar detaljplanens lokalisering i kommunen, läget visas med röd markering. 
Källa: Kommunens karttjänst 2021-02-15  

Det finns behov av ny skola i Bro, då nuvarande Broskolan behöver rymma fler elever. 
Nuvarande lokalisering har brister i plats framförallt för utomhusmiljöer för skolans 
behov varför en ny lokalisering har utretts. Aktuellt planförslag rymmer en F-9 skola 
med möjlighet till etappvis utbyggnad upp till 1 000 elever, och kan således tillgodose 
det växande behovet av skolplatser när orten utvecklas. Att samla eleverna i Bro i en 
skola skulle kunna hjälpa till att bryta segregation mellan områden i Bro och ge alla 
barn samma möjligheter till utbildning. Planförslagets lokalisering ger en möjlighet till 
framtida koppling till Bro IP som finns söder om järnvägen.  
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Planen ska också säkerställa dagvattenhantering inom planområdet samt möjlighet till 
rening av dagvatten från stora delar av Bro tätort eftersom dagvattenhanteringen i Bro 
är i behov av förbättring. I FÖP Bro, samrådshandling, pekas större blågröna stråk ut 
som är viktiga att utveckla för att dagvattenhanteringen i Bro ska vara klimatanpassad 
och robust. I Bro ligger dessa blågröna stråk framför allt utmed Sätrabäcken och 
Nygårdsbäcken som återfinns i området för planförslaget. Syftet med dessa stråk är 
att integrera ekologiska, rekreativa och estetiska funktioner och inom planområdet 
kommer ytor att avsätts för att etablera öppna och gestaltade, rekreativa 
dagvattenlösningar.  

Planen syftar också till att göra plats för bostäder för att förstärka tryggheten då det 
förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare över dygnet samt 
förstärka småskaligheten som är målet för bebyggelseutvecklingen i kommunen. 

Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till skolan på ett tryggt 
och säkert sätt och möjligheten att gå eller cykla till skolan ska prioriteras. En 
förutsättning för planen är att anlägga en gång och cykelbro längst med Ginnlögs väg, 
över spårområdet, vilken skapar en säker övergång till och från Bro-IP. 

1.2 Nuläge 
Planområdet ingår i tätortsavgränsningen för Bro tätort enligt kommunens 
översiktsplan ÖP 2010 samt fördjupad översiktsplan för Bro 2040. Området omfattar 
fastigheterna Kockbacka 2:1, Härnevi 8:10 och 32:1, Kockbacka S:3 och S:6 samt Bro 
Prästgård 4:1. Kockbacka 2:1 och Bro Prästgård 4:1 ägs av Upplands-Bro kommun 
och köp av Härnevi 8:10 pågår, ärendet är ännu inte hanterat av Lantmäteriet. 
Härnevi 32:1 ägs av Trafikverket. Kockbacka S:3 och S:6 är samfälligheter med flera 
delägare. 

Området är en del av en kil med tätortsnära jordbruksmark som sträcker sig in mot de 
centrala delarna av Bro. Den aktuella jordbruksmarken är lokaliserad i tätortens 
utbredningsområde, marken arrenderas idag ut till jordbruk. Området genomkorsas av 
Nygårdsbäcken som har dikats, se Figur 1-3, och tidigare omfattades av 
dikningsföretag (Brogård-Nygård) vilket upphävts. Beslutet vinner laga kraft 
5 november 2021. I området har även funnits ett ytterligare dikningsföretag 
(Kockbacka-Sandaberg) som upphävdes 2019. 
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Figur 1-3: Flygfoto med ungefärligt planområde. 

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

Ett kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd genomfördes 15 februari 
2021 med Länsstyrelsen i Stockholms län.   

Plan- och miljöbedömningsprocessen görs i enlighet med beskrivningen i Figur 1-4. 

 

Figur 1-4 Schema för plan- och miljöbedömningsprocessen. Planprocessen befinner sig nu under 
planförslag inför första samråd. 

Ungefärligt 
planområde 

            
          Bro IP                    dike Brandstation 
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Beslut om frågan om betydande miljöpåverkan  

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

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

Baserat på undersökningen om betydande miljöpåverkan och samråd med 
länsstyrelsen gjordes bedömningen att detaljplanen medför en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken för aspekten jordbruk. En strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska således upprättas. 

1.4 Miljökonsekvensbeskrivningens syfte 
Syftet med en miljöbedömning och konsekvensbeskrivning är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
Miljöbedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma direkta eller indirekta effekter, 
positiva eller negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och 
effekter som uppstår på kort, medellång eller lång sikt med avseende på de aspekter 
som bedöms vara av betydande art. 

MKB:n ska även innehålla uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning, 
förslag på alternativa lösningar, uppgifter om rådande miljöförhållanden, 
nollalternativet (dvs. om planen inte genomförs) samt vilka åtgärder som planeras för 
att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna samt hur 
detta säkerställs i fortsatt arbete. 

MKB:n utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, 
men syftar också till att ge alla berörda en samlad bild av planens miljökonsekvenser. 
Bedömningarna har genomförts av personer med miljövetenskaplig examen eller 
motsvarande samt yrkeserfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar. 

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Planens konsekvenser avseende ianspråktagande 
av jordbruksmark har i avgränsningssamrådet bedömts vara av framförallt regional 
och lokal betydelse.  

 

2 Beskrivning av planförslaget 

2.1 Planförslaget 
Planen innefattar en F-9 skola lokaliserad till den norra delen av planområdet vid 
Finnstarondellen. Här finns även idrottshall med parkeringsyta, gång- och cykelväg 
med anknytning till Bro idrottsplats som finns sydväst om järnvägen. Söder om skolan 
planeras en skolgårdsyta samt dagvattendam med kringliggande rekreationsytor. 
Inom planområdet planeras också för ett nytt bostadsområde, en bullervall kommer 
att anläggas längs med järnvägen i hela planområdet. 
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Dagvattendammens tillgodoser behovet av dagvattenrening från stora delar av Bro 
tätort inklusive från aktuellt planområde i enlighet med vad som pekas ut i FÖP Bro. 
Även det renade vattnet från närliggande Kockbackadammen föreslås ledas till 
våtmarken. Ytor avsätts för öppna och gestaltade rekreativa dagvattenlösningar som 
ska fungera som en resurs och bidra till både förbättrad vattenkvalitet och attraktiva 
och funktionella stads- och parkmiljöer.  

Nygårdsbäcken som rinner genom planområdet har pekats ut som ett strategiskt 
blågrönt stråk i kommunen som ska prioriteras för integrerade ekologiska, rekreativa 
och estetiska funktioner. För dagvatten som uppkommer inom planområdet kommer 
rening ske enligt principen om lokalt omhändertagande (LOD). Illustrationsbild i 
nedanstående figur. 

En lokaliseringsstudie har genomförts för Bro skola, då ett behov av fler skolplatser 
och förbättrade lokaler/utemiljö föreligger i Bro. Skolverksamheten och 
dagvattenhanteringen kan samlokaliseras på utpekad mark. Flera alternativ för 
lokalisering av skola har utretts, se vidare avsnitt 3.2 Alternativa lokaliseringar.  

Som en följd av dagvattenlösning och skola ger områdets areal ytterligare möjligheter 
för utveckling. Därav planeras även för ett bostadsområde i anslutning till skolan med 
cirka  ett 20-tal radhus som uppförs i två våningar. Genom att göra plats för bostäder 
förväntas tryggheten i området förstärkas med större närvaro av boende och 
medborgare över dygnet. Bostäder i området ska också förstärka småskaligheten 
vilket är inriktningen för bebyggelseutvecklingen i kommunen. 

 

 

Figur 2-1: Illustrationsbild över planförslaget. Bilden visar även detaljplanens närmaste 
omgivning.  
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2.2 Planförhållanden 

2.2.1 Översiktsplan 2010 
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro, ÖP 2010, antogs av 
kommunfullmäktige i december 2011. Den har aktualitetsprövats under nuvarande 
mandatperiod och beslutades vara aktuell.  

I ÖP 2010 redovisas det aktuella planområdet som ”Verksamhetsområde, 

planerat/föreslaget”. Precis utanför planområdet går ”Kommunlinje för kollektivtrafik, 

förslag, principiell dragning” samt ”Stationsnära läge som är särskilt intressant för 

förtätning”, se Figur 2-2. 

 

Figur 2-2. Urklipp ur ÖP 2010. 

 

Aktuellt planförslag ligger delvis i linje med gällande ÖP, detta då markanvändningen i 
området ändrats något i den fördjupade översiktsplanen för Bro, se vidare nedan. 

2.2.2 Fördjupad Översiktsplan Bro 2040 
En fördjupad översiktsplan för Upplands-Bro, FÖP Bro 2040, har tagits fram och 
samråd för planen genomfördes 9 juni – 25 oktober 2020. Kommunen arbetar för 
närvarande med att revidera planförslaget utifrån de synpunkter och yttranden som 
inkom under samrådstiden med mål att det omarbetade förslaget ska gå ut på 
granskning till sommaren 2021. FÖP Bro ska förtydliga förutsättningarna och 
inriktningen på den fysiska utvecklingen i Bro på lång sikt. Planen ska se till helhet och 
sammanhang och underlätta för kommande processer så som detaljplanering, 
bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Se planområdets lokalisering i 
nedanstående figur. 

Planområde   
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Figur 2-3: Planområdets lokalisering i Bro, urklipp ur FÖP Bro 2040, samrådshandling 2020. 

 

FÖP Bro 2040, samrådshandling, föreslår för planområdet ändrad markanvändning 
jämfört med i ÖP 2010. I ÖP 2010 pekas Kockbacka ut som ett nytt mindre 
verksamhetsområde i bullerutsatt läge mellan väg och järnväg. I FÖP Bro 2040 
föreslås området dels som ett område för ny skola samt småskaliga service-, frilufts- 
eller idrottsanläggningar (1a) och dels för areella näringar, jordbruksmark (1b), se 
Figur 2-4. En del av ytan i 1a avsätts också för rekreativ dagvattenhantering. Aktuell 
detaljplan omfattar endast delområde 1a.                                      

Planområdet 
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Figur 2-4. Urklipp ur FÖP Bro 2040, samrådhandling. Inringat område (1a) omfattas av 
planförslaget. 

Aktuellt planförslag ligger i linje med samrådshandling FÖP Bro 2040. 

2.2.3 Gällande detaljplaner 
Området är inte planlagt sedan tidigare. 

2.2.4 Regionala utvecklingsplaner för Stockholmsregionen 
RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) är en strategisk plan 
med ett långsiktigt perspektiv som syftar till att hantera Stockholmsregionens 
långsiktiga utmaningar och stärka regionens potential. Planen uttrycker Stockholms-
regionens samlade vilja och ligger till grund för bland annat kommunernas och 
landstingets långsiktiga planering, och är en utgångspunkt för det regionala tillväxt-
arbetet, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplanering. Sedan hösten 
2019 gäller RUFS 2050 även som regional utvecklingsstrategi, RUS. Ett stort antal 
aktörer bidrar till innehållet i planen och ansvarar också för genomförandet av den. 

Stockholms läns landsting har även tagit fram en Landsbygds- och skärgårdsstrategi 
för Stockholmsregionen (Stockholms läns landsting, 2018). Enligt strategin bör 
värdefull jordbruksmark, särskilt naturbetesmark och åkermark i klass 3–5 i 
åkermarksgraderingen, inte bebyggas. I de fall jordbruksmark ändå övervägs för 
exploatering ska detta ske i särskilt utpekade områden och främja ett väsentligt 
samhällsintresse som inte kan tillgodoses på annat sätt. 

RUFS 2050 pekar ut aktuellt planområde som lämpligt för bebyggelse. 
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3 Alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 
identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med hänsyn till planens 
syfte och geografiska räckvidd. Nedan beskrivs de alternativ som utretts inför aktuellt 
planförslag samt det så kallade nollalternativet. 

3.1 Nollalternativ 

3.1.1 Definition av nollalternativ 
Enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) ska planförslaget i MKB:n jämföras med ett så 
kallat nollalternativ. Nollalternativet beskriver planområdets sannolika utveckling ifall 
den föreslagna detaljplanen inte genomförs.  

I kommunens översiktsplan ÖP 2010 samt i FÖP Bro 2040, samrådsversion, pekas 
aktuellt område ut för utveckling av Bro samhälle och framtida detaljplaneläggning. 
Det innebär att i nollalternativet där befintlig ÖP och FÖP Bro fortsätter att gälla 
kommer den strategiska styrningen fortsatt vara att aktuellt område ska 
detaljplaneras med bebyggelse. Vid fall då aktuellt planförslag inte genomförs bedöms 
således ändå en exploatering av området kunna bli aktuellt. Detaljerad utformning av 
planområdet i nollalternativet är oklart i dagsläget.  

3.1.2 Konsekvenser 
I bedömningen av nollalternativets konsekvenser tas hänsyn dels till att beslutade 
planer i övrigt genomförs dels till övrig utveckling av betydelse för planområdet. 
Nollalternativet bedöms medföra likartade konsekvenser som aktuellt planförslag i ett 
naturresurs- och jordbruksperspektiv, då jordbruksmarken kommer att tas i anspråk 
på ett liknande sätt även i nollalternativet. Det innebär att även nollalternativet 
bedöms leda till negativa konsekvenser för hushållning med naturresursen 
jordbruksmark. Även för områdets ekosystemtjänster bedöms konsekvenserna blir 
likartade, även om det är oklart i vilken utsträckning grönytor bevaras i 
nollalternativet.  

För att erhålla en tydlig jämförelse i aktuell MKB används därför nuläget som 
huvudsakligt jämförelsealternativ för planförslagets konsekvenser under avsnittet 
Miljökonsekvenser.  

Notera att i den utredningen om jordbruksmarken med redovisning av alternativa 
lokaliseringar, bilaga 1, så utgörs nollalternativet i alternativredovisningen av att 
Broskolan ligger kvar på samma plats. Detta nollalternativ skiljer sig därmed från 
MKB:ns nollalternativ. 

3.2 Alternativa lokaliseringar 
Andra möjliga områden för lokalisering av framförallt Broskolan har studerats och 
jämförts inför val av slutligt föreslaget planområde. Utredningen redovisas i Bilaga 1 
där en bedömning av respektive lokaliseringsförslag görs utifrån möjligheterna och 
begränsningarna ur ett sammanhängande hållbarhetsperspektiv: ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. 
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Figur 3-1. Utredda alternativa områden för lokalisering (Bilaga 1). 

Alternativ 0: Att ha kvar Broskolan på nuvarande lokalisering i Bro centrum ger inte 
möjlighet till utveckling eller utökning av verksamheten. Det är svårt att skapa 
tillräckligt stor yta för att möjliggöra en F-9 skola på platsen, en större yta behöver tas 
i anspråk för att realisera en modern skola med tillräckliga vistelseytor utomhus.  

Alternativ 1-2 valdes bort tidigt i alternativutredningen pga. stora avstånd till 
målpunkter, hög koncentration av fornlämningar samt stora kostnader kopplade till 
plansprängning, infrastruktur etc.  

I alternativ 3 ges möjligheter att stärka tätorten söder om järnvägsspåret med ny 
skola, marken är detaljplanerad. Skoltomterna inom detaljplan är dock inte tillräckligt 
stora för att enskilt klara samma behov som primäralternativet kan. Att marken 
dessutom inte har kommunalt ägande medför en process och beslut om att hyra eller 
köpa mark för utveckling av skolor inom de ramar som gällande detaljplan sätter.  

Alternativ 4, 5 och 6 som är belägna på kommunal mark har liknande förutsättningar 
och begränsningar. Att lokalisera skola på dessa platser medför att värdefull 
natur/parkmark tas i anspråk för att möjliggöra skola inom tätorten. Den utpekade 

Primär-   

alternativ 
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skogsmarken och Finnstaparken är centrala rekreationsmiljöer med mycket hög 
funktion för ekologisk- och social hållbarhet i Bro tätort. De innehåller dessutom stora 
kulturmiljövärden i form av fornlämningar. Fornlämningar skyddas under 
kulturmiljölagen och är likt jordbruksmark ett allmänt intresse. Det bidrar till att 
platserna sannolikt är olämpliga att allokera en ny skola på. Dessa alternativ medför 
troligtvis större behov av ekonomiska investeringar i infrastruktur än i 
primäralternativet.  

Alternativ 7 valdes bort i tidigt skede främst pga. för liten storlek på tillgängligt 
planområde. 

Slutsatsen av alternativutredningen är att planförslagets lokalisering har stora 
fördelarna i form av rådighet över marken, möjlighet till förtätning och 
sammanlänkning inom tätorten, ekonomiska aspekter samt inte minst möjlighet att 
skapa samband och social hållbarhet i koppling till skola, dagvatten och möjlig annan 
verksamhet. 

3.3 Alternativ utformning 
Alternativa utformningar har utretts och avvägningar har gjorts under framtagandet av 
aktuellt planförslag. Olika utredda alternativ till utformning har bland annat innefattat 
olika grad av hårdgjord yta inom området, där nuvarande förslag strävar efter att hålla 
nere den hårdgjorda ytan. 

Ett alternativ till planförslaget är att endast dagvattendamm med rekreationsytor 
anläggs i området. Även detta alternativ medför att jordbruksmarken inte kan brukas 
och en högre nyttjandegrad av området med ökad samhällsnytta och möjlighet att 
tillgodose skolverksamheten har därför bedömts vara nödvändigt, varför detta 
alternativ valts bort.  

3.4 Motiv till vald lokalisering och utformning 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. Detta innebär att följande frågor måste besvaras 
inför ianspråktagande av jordbruksmark:  

• Är marken brukningsvärd jordbruksmark?  
• Behövs den sökta åtgärden för att tillgodose väsentliga samhällsintressen?  
• Kan behovet tillgodoses på ett annat sätt som är tillfredsställande från allmän 

synpunkt genom att annan mark används? 

Lokalisering för den planerade exploateringen ska även vara tekniskt och funktionellt 
lämplig samt ekonomiskt rimlig.  

Vald lokalisering har bedömts vara den bäst lämpade ur flera perspektiv. Platsen har i 
FÖP Bro utpekats som lämplig för att lösa rening av dagvatten från Bro tätort. 
Reningen av dagvatten kan också antas vara ett väsentligt samhällsintresse. I bilaga 1 
återfinns utredning om jordbruksmark inklusive en alternativutredning samt en 
bedömning om åtgärden behövs för att tillgodose väsentligt samhällsintresse. 

Motiven till vald lokalisering och utformning avseende skola är flera: platsen ger 
möjligheter för tillräckliga utomhusytor för skolbehov i jämförelse med övriga möjliga 
alternativa lokaliseringar, kommunen har rådighet över marken, samt att närheten till 
Bro idrottsplats bedöms vara gynnsam av sociala skäl. En samlad större skola bedöms 



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : MKB Granskning Kockbacka gärde nr 2003

 

 

 
Slutversion_MKB Kockbacka gärde granskningsskede 211006 

Sida 18/52 

 

 

av kommunen öka förutsättningar att minska segregation och ojämlikhet då 
upptagningsområdet för den nya skolan kan samla barn med olika socioekonomiska 
förutsättningar. Fler skolplatser behövs i Bro för att möta den ökade efterfrågan när 
befolkningen växer, och skolan är därmed också av allmänt samhällsintresse. 

Planområdets lokalisering utgör en naturlig utvidgning av befintlig tätortsmiljö och 
bebyggelse. Att tillskapa möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga 
bland annat en ny skola samt möjliggöra hållbar dagvattenhantering för tätorten 
bedöms vara ett prioriterat samhällsintresse som bäst kan tillgodoses inom 
planområde Kockbacka gärde. 

 

4 Avgränsning och metodik 

4.1 Avgränsning 
En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella 
projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på 
människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. Avgränsningen av MKB:n har 
stämts av med Länsstyrelsen i Stockholms län 2021-02-15. 

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

Hushållning med naturresurser med fokus på jordbruksmark som naturresurs har 
bedömts vara den aspekt som ska beskrivas i denna MKB. Aspekten omfattar därmed 
inte användning av energi, vatten och råvaror på ett resurseffektivt sätt.  

Aspekten omfattar i sig ett flertal delaspekter och perspektiv för vilka konsekvenserna 
av planen ska bedömas: 

• Hushållning med jordbruksmark 
o Klassning/kvalitet 
o Jämfört med lokalt – regionalt  
o Förutsättningar för effektivt brukande 
o Lokalisering, sammanhängande 
o Reversibilitet 
o Kumulativa effekter 
o Byggskedets konsekvenser  

• Ekosystemtjänster 
o Försörjande 
o Reglerande 
o Kulturella 
o Stödjande 

• Slutsatser  
o Kring regional betydelse för naturresursen jordbruksmark 
o Kring hushållning med naturresurser generellt 
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Följande aspekter ska också belysas översiktligt: 

• Eventuell påverkan på Natura 2000-område Broviken 
• Dagvattenhantering och skyfall 

Övriga miljöaspekter bedöms inte påverkas i någon stor omfattning och kommer 
därför behandlas inom planbeskrivningen. 

4.1.2 Geografisk avgränsning 
Planens påverkansområde avgränsas till planområdet. Influensområdet antas vara den 
geografiska yta i planens närområde som direkt och indirekt kan påverkas av planens 
genomförande. Två avgränsningar av influensområdet görs, dels en lokal (Upplands-
Bro kommun) och dels en regional (Stockholms län). Konsekvenserna inom respektive 
influensområde beskrivs och bedöms, detta för att ge en bild av konsekvensernas 
betydelse i ett lokalt respektive regionalt perspektiv. Trots att jordbruksmark är av 
nationellt intresse bedöms planförslaget vara av marginell betydelse i ett nationellt 
perspektiv på grund av markens beskaffenhet och storleken på ianspråktagen yta. 

4.1.3 Tidsmässig avgränsning 
Byggstart är idag planerad till 2022, med utbyggnad i etapper. Etapp 1 omfattar 
utbyggnad av skola och skolgård. Etapp 2 har ännu inte tidsbestämts med utbyggnad 
av dagvattendam och vattensystem, anläggning av bostäder och allmänna platser. 
Avsikten är att bygga ut även dessa när planen vunnit laga kraft. För bedömning av 
miljöeffekterna av detaljplanen är utgångspunkten därför satt till fullt utbyggd plan 
ungefär år 2030. 

Konsekvensbedömningen har en lång tidshorisont från det att byggnationen är 
färdigställd och en generation framåt, detta ligger också i linje med den Regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

4.2 Metodik 

4.2.1 Kriterier för bedömning i MKB 
I arbetet med konsekvensbedömning vägs värdet på berörda intressen samman med 
påverkan och effekt för att ge en konsekvens. Konsekvensbedömningen sker i tre 
steg: påverkan, effekt och konsekvens.  

Värde (och känslighet) beskriver de värden som finns i planområdet och i 
influensområdet som kan komma att påverkas av verksamheten eller åtgärden. 
Värden inom respektive miljöaspekt/miljöintresse kategoriseras enligt skalan högt 
värde, måttligt värde eller lågt värde och för ett lokalt, regional och nationellt 
perspektiv.   

Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som 
planförslagets genomförande medför.  

Effekt beskriver den förändring i miljön som påverkan medför för omgivningen. 
Effekter delas vanligen in i tre olika kategorier: direkta effekter, indirekta effekter och 
kumulativa effekter. Direkta effekter uppkommer som en omedelbar följd av t.ex. 
fysiskt intrång, buller eller påverkan på yt- och/eller grundvatten. Indirekta effekter 
uppkommer sekundärt till följd av en åtgärd. Kumulativa effekter är de samlade 
effekterna från flera aktiviteter eller från olika miljöeffekter från en och samma 
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aktivitet. Effekter beskrivs vanligen med utgångspunkt i dess utbredning och 
varaktighet, dvs om de är lokala, regionala eller globala, kortvariga/tillfälliga 
(månader), långvariga men reversibla (år) eller permanenta/irreversibla. Andra 
faktorer som spelar roll är om effekten är direkt eller indirekt, jämnt flödande eller 
varierande över tid samt om det är en kumulativ effekt av flera planerade eller 
pågående verksamheter. Värderingen av effekten görs med hänsyn till relevanta 
bestämmelser, exempelvis miljöbalkens hushållningsbestämmelser, vedertagna rikt- 
eller gränsvärden och gällande miljökvalitetsnormer (MKN). 

Konsekvens är en värdering av vad miljöeffekterna medför för de intressen som 
berörs. Vid värderingen av konsekvenserna utgår bedömningen ifrån 
värdets/intressets känslighet, hur många som är berörda, miljövärdets betydelse samt 
hur stor förändringen bedöms bli. Om intressena eller aspekterna har högt värde, t.ex. 
höga naturvärden, och miljöeffekten är stor eller måttligt blir konsekvensen måttligt 
negativ.  

Konsekvenserna värderas enligt följande skala: stor negativ konsekvens, måttlig 
negativ konsekvens, liten negativ konsekvens, obetydlig konsekvens eller positiv 
konsekvens. En lokal konsekvens blir generellt lägre värderad jämfört med om 
planförslaget medför regionala eller nationella konsekvenser för miljöaspekten. 

Tabell 4-1. Matris som illustrerar bedömningsmetodik i MKB. 

Aspektens värde Miljöeffekt, ingreppets/störningens omfattning 

 Stor negativ 

påverkan/effekt 

Måttlig negativ 

påverkan/effekt 

Liten negativ 

påverkan/effekt 

Ingen eller positiv 

påverkan/effekt 

Högt värde Stor negativ 
konsekvens 

Stor negativ 
konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Ingen eller positiv 
konsekvens 

Måttligt värde Stor negativ 
konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Måttlig negativ 
konsekvens 

Ingen eller positiv 
konsekvens 

Lågt värde Måttlig negativ 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Liten negativ 
konsekvens 

Ingen eller positiv 
konsekvens 

 

4.2.2 Kriterier för bedömning av jordbruksmarken 
Bedömning av påverkan på hushållning av naturresursen jordbruksmark utgår från 
nuvarande markanvändning och jordbruksverksamheter i området och deras 
förutsättningar.  

Bedömning av jordbruksmarkens värde som lokal och regional resurs för 
livsmedelsförsörjning görs i ett generationsperspektiv med utgångspunkt i markernas 
arrondering, storlek och tillgänglighet.  

Följande delaspekter bedöms: 

• Jordbruksmarkens värde i ett lokalt (kommunalt) perspektiv 
• Jordbruksmarkens värde i ett regionalt (Stockholms län) perspektiv 
• Jordbruksmarkens värde i ett nationellt perspektiv 
• Arrondering; storlek (minst två hektar för en god arrondering), 

produktionsförmåga/kvalitet, tillgänglighet till markerna och övriga praktiska 
behov 

• Lokala och regionala miljömål för jordbruksmark 
• Hushållning med naturresurser enligt 3 och 4 kap miljöbalken 
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Bedömningen av konsekvenser utgår initialt från den effekt och påverkan planförslaget 
medför på delaspekter inom ramen för aspekten jordbruksmark, därefter görs 
konsekvensbedömningen för jordbruksmark som helhet. 

 

5 Miljökonsekvenser 
I detta avsnitt beskrivs de miljökonsekvenser som föreslagen detaljplan bedöms 
medföra för aspekten hushållning med naturresurser avseende jordbruk. För varje 
delaspekt beskrivs förutsättningarna inom planområdet och i influensområdet i 
nuläget, bedömning av konsekvenser jämfört med nuläget samt åtgärdsförslag för att 
minska effekterna av påverkan. I vissa fall är åtgärdsförslagen inte möjliga att 
omhänderta i planprocessen utan beskriver då en möjlighet att i senare skede hantera 
en miljökonsekvens.  

En bedömning av påverkan på Brovikens Natura 2000-område samt övriga skyddade 
objekt inom planområdet görs i avsnitt 5.3. 

5.1 Hushållning med jordbruksmark 
Jordbruksmarken är en av våra viktigaste resurser för att producera livsmedel, foder, 
energigrödor och andra råvaror. Vid hållbart brukande kan marken användas till dessa 
ändamål i tusentals år. Det är därför viktigt att bevara möjligheten att bruka 
jordbruksmark för att kommande generationer också ska kunna leva med en hållbar 
livsmedelsproduktion. Med pågående klimatförändringar och för att klara att försörja 
jordens växande befolkning är det nödvändigt att dagens samhälle tar ett stort ansvar 
för att bevara god odlingsmark. Nationella målsättningar som ökad ekologisk odling 
och ett fossilfritt samhälle förstärker ytterligare vikten av att bevara lantbrukets 
förutsättningar för odling och djurhållning. 

Med förändrat klimat och i ljuset av andra typer av kriser har också insikten om 
behovet av inhemsk livsmedelsförsörjning ökat. Många faktorer behöver samspela för 
att kunna öka produktionen. I urbana områden ställs jordbruksmarkens bevarande 
ofta mot konkurrerande intressen och eftersom exploaterad mark i princip inte kan 
återtas för livsmedelsproduktion, är hushållning med jordbruksmark en angelägen 
fråga. Det mest basala är att brukningsvärd jordbruksmark inte tas i anspråk till 
annat. Exploatering av jordbruksmark får ske endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen såsom: 

• Bostadsförsörjningsbehov 
• Lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära varandra 
• Att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem 
• Säkerställa viktiga rekreationsintressen 

Enligt Jordbruksverket försvinner en stor del jordbruksmark i Sverige på grund av 
exploatering i form av bebyggelse eller asfaltering. I Sverige ansvarar kommunerna för 
den fysiska planeringen och principer om jordbruksmarken bestäms i 
översiktsplanerna. Kommunerna har en nyckelroll i att hitta strategier och åtgärder 
som bevarar jordbruksmarkerna för framtiden. 

En stor påverkansfaktor för det svenska jordbruket är att jordbruket är verksamt på 
en konkurrensutsatt marknad, där utvecklingen till stor del styrs av faktorer utanför 
Sveriges gränser, så som världsmarknadspriser, EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
och teknisk utveckling. Under det senaste århundradet har svenskt jordbruk förändrats 
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kraftigt, från småskaligt och lokalt till storskaligt och internationellt. Detta har även 
fört med sig en omfattande förändring av odlingslandskapet. 

Jordbrukets omfattning och produktion påverkar landskapet och dess 
ekosystemtjänster. Ett livskraftigt och aktivt jordbruk krävs för bevarande och skötsel 
av både den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden knutna till dessa. Då 
jordbruksföretagen blir större och färre och den tekniska utvecklingen går framåt 
förändras brukandet och stora områden blir monokulturer i ett intensivt slättjordbruk. 
Små biotoper i odlingslandskapet minskar och landskapet blir mer ensartat. Samtidigt 
försvinner mindre jordbruksområden helt då mindre bruk läggs ned.  

5.1.1 Förutsättningar  
Jordbruksmark 

I Sverige har vi idag knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar 
betesmarker (Jordbruksverket, 2020). Trenden är att arealen minskar. 2,9 procent av 
Sveriges mark används till bebyggelse. 69,1 procent av Sveriges yta utgörs av skog, 
7,5 procent är jordbruksmark (åker- och betesmark), och 20,6 procent är övrig mark, 
se Figur 5-1 (SCB, Markens användning, 2019).  

 

Figur 5-1: Markens fördelning efter markanvändningskategorier år 2015, procent. Källa: SCB, 
2019. 

En stor del av landets åkermark, 35 procent, finns i Västra Götalands och Skåne län år 
2020 (Jordbruksverket, 2020). I Figur 5-2 visas jordbruksmarkens fördelning per län 
fördelat på åker- respektive betesmark. Stockholms län tillhör Sveriges mest 
befolkningstäta region men här finns bara tre procent av landets åkermark. Den mest 
produktiva åkermarken ligger i eller i nära anslutning till tätorter och när behovet av 
bostäder och utbyggd infrastruktur växer riskerar ytterligare mark att exploateras. 
Störst andel av jordbruksmarken i Stockholms län, drygt 85 procent, utgörs av 
åkermark, medan resterande del utgörs av betesmark.  
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Figur 5-2: Jordbruksmarkens fördelning per län i tusen hektar år 2020. Källa: Jordbruksverket, 
2020. 

Enligt uppföljningen av indikatorer för Sveriges miljömål har antalet jordbruksföretag 
och arealen åkermark minskat med 21 respektive 22 procent sedan 1975 i Stockholms 
län (Jordbrukets utveckling i Stockholms län, 2021-02-21). I genomsnitt ligger arealen 
åkermark per företag på drygt 45 hektar, vilket är ungefär det samma som föregående 
år.  

Trots att åkermarksarealen och antal jordbruksföretag har minskat har 
produktionsvolymerna inte förändrats nämnvärt enligt miljömålsuppföljningen. Detta 
är till stor del en följd av att avkastningen per enhet har ökat, i takt med den tekniska 
utvecklingen med ökad mekanisering, ökad tillgång till mineralgödsel och effektiva 
bekämpningsmedel i kombination med förädlade växtsorter och högavkastande 
mjölkdjur.  

Inflyttningen till länet ökar och fler bosätter sig på landsbygden samtidigt som städer 
och samhällen växer. 

Upplands-Bro kommun har stora arealer skogs- och jordbruksmark och är en lantligt 
präglad kommun. I Tabell 5-1 visas markanvändningens fördelning i kommunen. 
Arealen jordbruksmark i kommunen är något högre än för länet i stort. Landskapet har 
en historisk prägel med bland annat herrgårdar och stora gods med lång kontinuitet i 
markägandet, men även områden med enskilda mindre bondgårdar finns kvar, vilket 
ger ett småskaligt landskap präglat av småbönders bruk (Landsbygdsplan FÖP 2016, 
2017).  
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Tabell 5-1: Markanvändning i Upplands-Bro (SCB 2021-03-01). 

Användning Procent 

Bebyggelse 8,4 

Skog 51,2 

Jordbruksmark 23,7 

Övrig mark 16,7 

 

Upplands-Bro har den sjunde största åkermarksarealen jämfört med övriga 
26 kommuner i Stockholms län (Jordbruket i Stockholms län - En statistisk 
sammanställning, 2008). Sammantaget finns ca 6018,5 hektar jordbruksmark i 
kommunen idag, varav åkermark utgör 5 128 hektar och betesmark ca 676 hektar. 
Övriga arealer består av oklassade marker och våtmark. (Jordbruksverkets 
blockdatabas, 2020). Planområdet utgörs av åkermark och omfattar ca 14 hektar, 
vilket utgör ca 0,24 procent av jordbruksmarksarealen i kommunen och nästan 
0,28 procent av åkermarksarealen i kommunen. 

Länsstyrelsens åkermarksgradering 

Jordbruksverket, Boverket, länsstyrelserna och Havs- och Vattenmyndigheten 
arbetade under 2019 och 2020 med ett projekt för att se hur jordbruksmark kan 
klassificeras (Jordbruksverket, 2021). Den 10-gradiga skala som använts under lång 
tid har många brister, och Jordbruksverket anser att den inte bör användas längre. 
Därför utvecklas en matris med flera olika parametrar som tillsammans ska ge en bra 
bild över hur värdefull en specifik jordbruksmark är. Metoden är ännu inte publicerad 
och således används den gamla åkermarksklassificeringen som utgångspunkt i denna 
MKB. 

I klassificeringen av åkermark i Sverige som gjordes på 1970-talet graderades 
jordbruksmarken översiktligt i 10 klasser efter dess produktionsförmåga. Klassningen 
av jordbruksmarken är inte heltäckande men bedöms ge en indikation på 
jordbruksmarkens produktivitet. Klass 10 är åkermark med högst produktionsförmåga. 
De högsta klasserna, det vill säga klasser 8–10 finns huvudsakligen bara i Skåne. De 
högsta klasserna som finns i Upplands-Bro är klass 4 och 5, vilka också är de högsta 
klasserna i Stockholms län. Åkermark förekommer i stora delar av kommunen, och 
utgörs till övervägande del av klasserna 4 och 5. Mindre mängd utgörs av klass 2-3. I 
karta i Figur 5-3 och Figur 5-4 visas åkermarksklassificeringen tillsammans med aktiva 
jordbruksblock enligt statistik från 2020 för Upplands-Bro kommun. I Figur 5-5 visas 
åkermarksgraderingen för hela Stockholms län.  

Produktionsförmågan enligt klasserna som förekommer i Upplands-Bro kommun 
motsvarar följande jämfört med länet: 

• Klass 5 – 20% högre normalskördar än medlet 
• Klass 4 – 10% högre normalskördar än medlet 
• Klass 3 – medelförhållande i länet 
• Klass 2 – 10% lägre normalskördar än medlet 
• Klass 1 – 20% lägre normalskördar än medlet 

Produktionsförmågan hos jordbruksmarken är alltså god i kommunen med högre 
klasser än medlet i länet. I aktuellt planområde har jordbruksmarken klass 5. 
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Figur 5-3: Översiktskarta Upplands-Bro kommun med åkermarksgradering enligt 1976-års 
klassificering av jordbruksmarkens produktionsförmåga samt aktiva jordbruksblock från 2020 års 
statistik. Skrafferade fält visar de jordbruksblock som brukas idag. Aktuellt planområde visas med 
blå streckad linje. Källa: Länsstyrelsens gistjänst, 210223. 
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Figur 5-4: Översiktskarta Bro med åkermarksgradering enligt 1976-års klassificering av 
jordbruksmarkens produktionsförmåga samt aktiva jordbruksblock från 2020 års statistik. 
Skrafferade fält visar de jordbruksblock som brukas idag. Aktuellt planområde visas med blå 
streckad linje. Källa: Länsstyrelsens gistjänst, 210223. 

 



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : MKB Granskning Kockbacka gärde nr 2003

 

 

 
Slutversion_MKB Kockbacka gärde granskningsskede 211006 

Sida 27/52 

 

 

 

 

Figur 5-5: Översiktskarta Stockholms län med åkermarksgradering enligt 1976-års klassificering 
av jordbruksmarkens produktionsförmåga i Stockholms län. Källa: Länsstyrelsens gistjänst, 
210223. 
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Uppgifter om vad för slags jordbruksmark som finns i området för det aktuella 
planförslaget har hämtats från Jordbruksverkets blockdatabas. Blockdatabasen 
innehåller uppgifter om jordbruksmark som är stödberättigad enligt EU:s definitioner. 
Jordbruksblocken är uppdelade i åker- och betesmarker och blocken avser 
jordbruksmarkytor som är fysiskt avgränsade med vägar, diken, bebyggelse med mera 
(Jordbruksverket, 2020). Ingen kunskap om övrig jordbruksmark, som inte ingår 
blockdatabasen, finns.  

I Figur 5-6 och Figur 5-7 visas aktuella jordbruksblock, blocken i planområdet utgörs 
av åker som avgränsas av diken. 

 

Figur 5-6: Jordbruksblock som brukas inom och i närheten av planområdet enligt 
Jordbruksverkets blockdatabas 2020. 
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Figur 5-7: Brukade jordbruksblock i kommunen enligt Jordbruksverkets blockdatabas 2020. 
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Jordbruksföretag 

I kommunen finns 45 jordbruksföretag. Jordbruksföretagen i Upplands-Bro kommun 
äger större marker jämfört med övriga länet, se Figur 5-8. 

 

 

Figur 5-8: Andel åkermark i hektar per jordbruksföretag. Källa: SCB, Jordbruksmarkens 

användning 2019 

Berörda fastigheter ägs av Upplands-Bro kommun, men marken arrenderas ut för 
jordbruksändamål. Berörd brukare arrenderar både del 1a och 1b enligt karta i Bro 
FÖP, dvs samtliga marker i området som berörs av Bro FÖP. Berört jordbruksföretag 
är registrerat i annan kommun. 

Arrondering 

Jordbruksmarkens arrondering, ägostruktur och lantbrukarens räckvidd och 
tillgänglighet till markerna är några av de faktorer som har betydelse för 
jordbruksverksamheten. Arrondering syftar till hur effektiv en mark är att bruka. 
Generellt innebär det att stora, rektangulära fält med räta kanter och vinklar har en 
bra arrondering medan små fält med ojämna kanter har sämre arrondering. Även 
fältens läge i förhållande till varandra och brukningscentrum (gård) brukar ingå i att 
bedöma markens arrondering. 

Markerna i aktuellt planområde nås via Ginnlögs väg från norr, men möjlig åtkomst 
finns även från Enköpingsvägen via passager till befintlig gång- och cykelväg. 

Aktuellt planområde berör fyra jordbruksblock, se Figur 5-6. Blocken är relativt små, 
1,78 – 6 hektar, och har relativt rektangulär jämn form. Tillgängligheten till markerna 
lokalt kan anses vara medelgod då tillgängligheten begränsas av Mälarbanan i sydväst. 
Berört jordbruksföretag som idag arrenderar markerna för jordbruk är inte registrerat i 
Upplands-Bro kommun. Utifrån jordbruksblockens storlek, form, tillgänglighet och 
avstånd till brukningscentrum, bedöms jordbruksmarken i planområdet ha en 
medelgod arrondering.  
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5.1.2 Konsekvensbedömning  
Förlust av jordbruksmark 

Jordbruksmarkens värde kan bedömas i lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv.  

I ett nationellt perspektiv bedöms jordbruksmarken vara av mindre värde, då 
åkermarksklassningen och produktionen ligger på ett medelvärde jämfört med ett 
nationellt perspektiv, samt att planförslaget endast tar ett mycket litet område i 
anspråk i en nationell jämförelse.  

I ett regionalt perspektiv bedöms jordbruksmarkens värde vara större. Planförslaget 
medför att jordbruksmark av länets högsta åkermarksklassning (klass 5) tas i anspråk 
samtidigt som befolkningen i regionen ökar. Detta ökar värdet på samtliga 
jordbruksmarker för att i ett generationsperspektiv kunna tillgodose ett ökat behov av 
närproducerade livsmedel med en högre självförsörjningsgrad.  

I ett lokalt perspektiv bedöms värdet av den aktuella jordbruksmarken vara liten. 
Kommunen hyser stora arealer jordbruksmark i relation till kommunens markyta och 
befolkningsmängd, varför värdet blir lägre i ett naturresursperspektiv. Markens läge 
intill bostäder och infrastruktur minskar också värdet. Jordbruksmark intill 
tätortsbebyggelse kan generellt anses ha ett mindre värde än ”ostörd” jordbruksmark 

då denna mark redan är påverkad av motstridiga intressen. Ytterligare bebyggelse i 
kringliggande områden till jordbruksmarken kan medföra fler barriärer (infartsvägar, 
parkeringar, ledningsdragning, dagvattensystem med mera) och restriktioner 
(bullernivåer, damning och lukt), vilket kan försvåra för ett effektivt jordbruk. Detta 
kan på sikt innebära att mindre jordbruksytor inte anses vara brukningsvärd 
jordbruksmark med hänsyn till markens läge. Jordbruksmarken i planområdet bedöms 
inte ha lika högt värde som den jordbruksmark som finns i andra delar av kommunen 
där åkermarkslassningen är lika hög, sett till produktivitet. 

Planförslaget medför att jordbruksmark för syftet areell näring i hela planområdet 
upphör permanent. I de delar av området som enligt planförslaget ska utgöras av 
naturområde kan matjorden sparas i möjligaste mån, för att i framtiden möjliggöra för 
stadsnära odling i mindre skala. Det är i sådant fall också viktigt att marken hålls fri 
från för höga halter av tungmetaller och miljögifter så att eventuell livsmedelsodling 
ger mat som är bra för vår hälsa. Anläggningsarbetena kommer dock troligen medföra 
att även dessa ytor måste användas under byggskedet och marken anpassas för att 
fylla syftena för det nya planområdet. Bullervallar, skolområde med infiltrationsytor, 
skogsdungar, rekreationsytor med motions- och gångstigar kommer att kräva 
anläggning som i byggskedet påverkar markens beskaffenheter.  

Jämfört med länets och kommunens totala areal åkermark är bortfallet till följd av 
planförslaget mycket litet, och än mindre i en nationell jämförelse.  

I ett regionalt perspektiv, där närproducerade livsmedel är en viktig aspekt för ett 
framtida hållbart samhälle, får bortfallet av åkermarken större effekter då 
produktionsnivåerna inom jordbruket kommer att bli mindre i regionen.  

I Upplands-Bro kommun finns stora arealer jordbruksmark. I ett lokalt perspektiv kan 
därmed antas att bortfallet av aktuell åkermark inte innebär omfattande konsekvenser 
för det lokala försörjningsbehovet inom kommunen. Bortfallet kan således antas 
innebära större konsekvenser för regional livsmedelsförsörjning jämfört med det lokala 
behovet inom kommunen i framtiden, sammantaget bedöms planförslaget därmed 
innebära måttligt negativa konsekvenser.  
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Nationellt bedöms konsekvenserna också bli små då värdet av jordbruksmarken är litet 
i ett nationellt perspektiv och produktionsfördelar med större sammanhängande 
marker inte ges på aktuell plats. 

Markens arrondering och fortsatt bruk 

Jordbruksmarkens bruknings- och produktionsvärde (arrondering) i planområdet 
bedöms i nuläget vara medelgod. Samma markägare brukar hela det berörda området 
och även området söder om brandstationen som i Bro FÖP pekas ut som område 1b 
för fortsatt jordbruk, se område 1b i Figur 2-4. Jordbruksföretaget som arrenderar och 
brukar området är inte registrerat i Upplands-Bro kommun.  

Vid genomförande av planförslaget kommer arronderingsförhållandena att förändras. 
En stor del av ett sammanhängande markområde försvinner och en mindre del 
kvarstår (område 1b). Detta bedöms medföra att arronderingen försämras något till 
följd av planförslaget. En mindre yta jordbruksmark kan generellt sett ha ett lägre 
värde i och med att förutsättningarna till att bedriva ett effektivt jordbruk är större i 
sammanhängande jordbruksmarker. Det beror dels på själva produktionsmöjligheten 
på större yta och dels möjligheterna till att samordna processerna i verksamheten. 
Total brukningsyta minskar, men arealen på kvarstående brukbar mark, motsvarande 
område 1b, kommer fortfarande att vara ca 7 ha, dvs mer än 2 hektar. Den åtkomst 
som i dag finns till markerna söder om brandstationen till område 1b, från 
Enköpingsvägen, kvarstår även vid genomförande av planförslaget.  

Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark och till följd 
av avstånd till brukningscentrum finns risk att även andra marker i närliggande 
områden, inklusive delen 1b enligt Bro FÖP, tas ur bruk. Möjlighet finns att annan 
lantbrukare kan ta över brukandet. Förutsättningarna för detta avgörs utifrån flera 
komplexa sammanhang, exempelvis ekonomiska förutsättningar för enskilda brukare, 
kapacitet att ta över och bruka nya marker, avstånd från brukningscentrum/gård, 
produktionskapacitet på andra marker inom verksamheten, osv. På grund av frågans 
komplexitet kan någon bedömning av sannolikheten för detta på kort eller lång sikt 
inte göras. Möjligheterna finns dock för kommunen att fortsatt arrendera ut 
kvarstående marker för jordbruk. 

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

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

Med dagens aktuella klimatförändringar är det extra viktigt att ta hänsyn till 
kumulativa effekter i planer och program för att exempelvis planera för grön 
infrastruktur, möjligheten att ta hand om stora mängder vatten eller brist på vatten. I 
detaljplaner som innebär förtätningsprojekt kan kumulativa effekter spela stor roll. 
Detta på grund av att gator med fler byggnader kan motverka luftens rörelser och 
orsaka ökade luftmiljöproblem, ökade bullernivåer och därmed hälsokonsekvenser för 
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befolkningen. Förtätning kan även påverka möjligheten att ta hand om dagvatten och 
hantera översvämningar på grund av minskad grönyta (Naturvårdsverket, 2019g). 

Vad gäller jordbruksmarken som naturresurs kan kumulativa effekter handla om större 
lokala och regionala effekter då jordbruksmark på flera platser i kommunen och 
regionen tas permanent ur bruk. Konsekvenserna blir mindre tillgänglig jordbruksmark 
för framtiden med mindre möjlighet till närproducerade livsmedel. I aktuellt fall finns 
ett antal kända pågående planer i Upplands-Bro kommun där jordbruksmark tas i 
anspråk för annan markanvändning;  

• Utbyggnad av Mälarbanan till fyrspår, dvs en breddning av 
järnvägskorridoren med 5 meter på vardera sida.  

• Klövberga – kommunen planlägger område för verksamheter som tar 
jordbruksmark i anspråk. Området ligger inom tätortsavgränsningen för Bro. 

• Trädgårdsstaden i Bro. Området mellan järnvägen och Brobäcken söder om 
Bro planeras för etappvist byggande av bostäder med inslag av verksamheter 
och service. Området kan byggas ut med 1500-2000 bostäder, inklusive 
förskolor skolor och service. Området ingår i tätortsavgränsningen för Bro. 
Planområdet berör små delar jordbruksmark. 

• Säbyholm, utveckling av natur- och kulturmiljöer vid tidigare 
naturbruksgymnasium med inslag av bostäder. Planen medför visst 
ianspråktagande av jordbruksmark. 

I Upplands-Bro kommun planläggs flertalet områden för nya bostäder och utveckling 
likt i övriga regionen. Dessa områden återfinns framförallt inom och i närområdet kring 
Bro och Mälaren. Kumulativa effekter till följd av dessa blir olika stora beroende på 
vilka områden som påverkas. I fall där jordbruksmark som ligger längre från 
bebyggelse tas i anspråk bedöms konsekvenserna bli större för jordbruket jämfört med 
planförslaget, då dessa inte ligger intill befintliga bostadskvarter eller befintliga 
strukturer, och här kan förutsättningarna för jordbruksverksamheten antas vara bättre 
i utgångsläget med färre konkurrerande intressen.  

Planer på järnvägsutbyggnad finns för Mälarbanan. Planeringen för detta har ännu inte 
påbörjats hos Trafikverket. Enligt kommunens uppgifter kommer det i framtiden bli 
aktuellt med en utökning till fyrspår med breddning av spårområdet på båda sidor om 
nuvarande järnväg. Idag finns två spår genom kommunen. En breddning av 
spårområdet kommer att medföra att jordbruksmark längs sträckan genom stora delar 
av Upplands-Bro kommun tas i anspråk. Kommunen har avsatt markanspråk för detta 
i sin översiktsplanering och i aktuell detaljplan. Detta innebär att planområdet för 
aktuell detaljplan är anpassat till eventuell utbyggnad av järnvägen, och arealen 
jordbruksmark i planområdet kommer därmed att minska något även utan utbyggnad 
av planområdet i övrigt. 

En utbyggnad av Mälarbanan kan i sig ge stora konsekvenser för jordbruksmarken, 
dels genom direkt markanspråk, dels genom kompaktering av mark som används 
under byggskedet. En risk för fragmentering och att små ytor skapas (mindre än 2 ha)  
föreligger. Detta kan leda till att ytorna inte blir effektiva att bruka med 
jordbruksmarksförlust som följd. Konsekvenserna av detta kan falla ut på olika sätt 
beroende på vilka lantbrukare som drabbas, och leda till synergieffekter.  

De kumulativa effekterna till följd av samtliga ovan beskrivna planer, samt eventuella 
tillkommande, kan ge stora konsekvenser för andel återstående jordbruksmark jämfört 
med dagsläget, samt ge stora konsekvenser för enskilda brukare. Risk för detta 
bedöms framförallt föreligga i kommunens södra del där Mälarbanans sträckning finns 
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och sammanfaller med utbyggnadsplanerna för Bro tätort. Beroende på den enskilde 
brukarens möjlighet att fortsatt bedriva jordbruksverksamhet samt möjligheten för 
någon annan brukare i området att ta över berörda jordbruksmarker vid en sådan 
situation, kan större kumulativa effekter uppstå om bortfallet av aktuell mark leder till 
att fler marker tas ur bruk. Att jordbruksföretagen är relativt stora i kommunen skulle 
kunna vara en fördel i detta hänseende, och riskerna att berörda företag går i konkurs 
som följd av minskade jordbruksarealer skulle kunna vara mindre. Hur det blir i 
praktiken är dock inte möjligt att säkerställa.   

Om mindre jordbruksföretag påverkas kan följden av att mark faller ur produktion bli 
större i ett natur- och ekosystemtjänstperspektiv. Den biologisk mångfalden är ofta 
större i småbrutna landskap där jordbruksmarken har ett högre lokalt värde än i stora 
monokulturer. 

De stora sammanhängande jordbruksmarkerna i kommunens norra delar bedöms 
påverkas i mindre grad av kumulativa effekter.  

Hur mycket jordbruksmark som försvinner på lång sikt i kommunen och regionen 
hänger samman med hur markanspråket för t.ex. bostäder kan minskas i framtiden. I 
planförslaget ingår bostäder i form av ca 30 radhus. I en jämförelse med byggnation 
av bostadsformer som rymmer fler boende, t.ex. genom att bygga tätare, flera 
våningar eller lägenheter, skulle markanspråket potentiellt kunna minska.  

Klimatförändringar är en ytterligare faktor som kan påverka möjligheterna att bedriva 
jordbruk i framtiden, t.ex. med avseende på förändrade nederbördsmönster, fler 
värmeböljor och högre eller lägre medeltemperaturer samt nya arter av skadedjur. Det 
kan leda till både direkta, indirekta och kumulativa effekter för jordbruket. 

5.1.4 Påverkan under byggtiden 
Under anläggningstiden uppstår tillfällig påverkan till följd av byggnationsarbeten. 
Påverkan på jordbruksmarken kommer i aktuellt fall framförallt att vara permanent då 
hela området tas i anspråk. Tillfällig påverkan kan dock uppstå på jordbruksmark både 
inom planområdet och närliggande områden under byggtiden beroende på vad som 
krävs för anläggningsarbetena, t.ex. uppställningsytor och transportvägar.  

De marker som nyttjas tillfälligt under byggskedet utsätts för hög påfrestning av de 
maskiner som används på området och blir packad (kompakteras). Kompaktering av 
jordbruksmark kan innebära att det krävs åtskilliga år innan marken återhämtar sig till 
ursprungsläget och skulle kunna ge normal skörd om den hade haft som syfte att 
brukas. I aktuellt fall kommer marken inte att brukas vidare efter genomförande av 
planen. Däremot finns möjlighet att i framtiden använda vissa ytor för stadsodling 
inom planområdet, alternativt kan matjorden avlägsnas inför byggnationen för att 
omhändertas för användning på annat sätt i området, eller för matjordsanvändning i 
området eller på annan plats. 

Mark som inte grävs upp får i praktiken alltid packningsskador. Det syns genom att 
vatten inte kan tränga ner i marken, vilket kan orsaka översvämningar och att löst 
material spolas bort. Detta visar sig även hos växter som kan få svårt att utvecklas 
normalt, vilket ger dålig tillväxt. Även relativt små tyngder ger rörelser 1-1,5 meter 
ner i marken. För att undvika skador vid terrängkörning är markens vattenhalt den 
viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Ju högre vattenhalten är desto större blir 
packningsskadorna. Jordarten kan också ha betydelse för skadornas omfattning, 
tyngre jordar (exempelvis lerjordar) påverkas mer än lättare jordar (exempelvis 
sandjordar). Andra faktorer som påverkar packningsskadornas omfattning är 
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exempelvis tyngden på arbetsfordon, däcktryck mot mark, lufttryck i hjulen, antalet 
körningar m.m. (Norrköpings kommun, 2012). 

5.1.5 Åtgärdsförslag  
Planbeskrivningen föreskriver att översta matjordslagret schaktas av och läggs som ett 
översta lager på bullervallen. Följande åtgärder föreslås för att ytterligare minska 
konsekvenserna av ianspråktagande av jordbruksmarken som resurs. 

• Om det visar sig att större ytor jordbruksmark utöver planförslagets område 
tas ur bruk till följd av planförslaget, bör kommunen utreda möjligheter att 
stimulera andra närliggande jordbruksföretag att fortsatt bruka övriga marker. 

• Avväg behov av nya bostäder och ianspråktagande av fler etableringsområden 
i Upplands-Bro i syfte att arbeta för förtätning och att minska framtida behov 
av ytterligare ianspråktagande av jordbruksmark. 

• Säkra tillgängliga passager för jordbruksmaskiner till kvarstående närliggande 
jordbruksmarker under byggskede och permanent.  

• Genomför riktade samråd med lantbrukare, för att exempelvis fånga upp vilka 
jordbruksmarker och områden som är av störst vikt att bevara i kommunen för 
att möjliggöra ett fortsatt effektivt jordbruk. Detta för att minska kumulativa 
effekter vid exempelvis bortfall av större arealer då områden tas ur bruk och 
minska risk för att fler områden faller ur produktion då enskilda lantbrukare 
kan tvingas lägga ner sin verksamhet.  

5.1.6 Sammantagen bedömning för hushållning med jordbruksmark 
Bedömning av jordbruksmarkens värde som lokal och regional resurs för 
livsmedelsförsörjning görs i ett generationsperspektiv med utgångspunkt i markernas 
arrondering, storlek och tillgänglighet.  

Inom kommunen finns stora sammanhängande markområden där jordbruk bedrivs 
idag, jordbrukslandskapet kommer fortfarande att finnas kvar i omgivningen och 
utgöra ett inslag i stads- och landskapsbilden. I ett lokalt perspektiv kan därmed antas 
att bortfallet av aktuell åkermark inte heller på sikt innebär några konsekvenser för 
den lokala livsmedelsförsörjningen inom kommunen.  

Nationellt bedöms konsekvenserna bli små då värdet av jordbruksmarken är litet i ett 
nationellt perspektiv och produktionsfördelar med större sammanhängande marker 
inte ges på aktuell plats. 

Planförslaget bedöms dock kunna innebära måttligt negativa konsekvenser för den 
regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om behovet av regional 
självförsörjning ökar i framtiden. Kumulativa effekter till följd av andra projekt i 
regionen som tar i anspråk jordbruksmark kan ge större konsekvenser. 

Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark finns risk att 
även andra marker i närliggande områden, inklusive delen 1b enligt Bro FÖP, tas ur 
bruk. Möjligheterna finns för kommunen att fortsatt arrendera ut kvarstående marker 
för jordbruk. 

5.2 Ekosystemtjänster 
Begreppet ekosystemtjänster kan användas för att beskriva olika typer av resurser 
som naturen erbjuder människan. Ianspråktaganden av exempelvis jordbruksmark för 
bostäder eller vägar ger både direkta konsekvenser för faktorer som buller och vatten 
men även konsekvenser för ekosystemtjänster. 
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Hanteringen av naturresurser sker sällan isolerat. I de allra flesta fall uppstår en 
påverkanskedja. Exempelvis kan skogsbruk ha betydelse för vattnets infiltration och 
grundvattenbildning, och ändrad vattenförvaltning med tillskapande av nya våtmarker 
och öppnande av tidigare kulverterade eller dikade vattendrag kan påverka 
biodiversiteten i jordbrukslandskapet. Hur resurserna hanteras har stor betydelse för 
vilka ekosystemtjänster som kan levereras.  

Ekosystemtjänster delas vanligtvis in i fyra kategorier:  

• försörjande/producerande 
• stödjande 
• reglerande 
• kulturella 

Med förändrat klimat och i ljuset av andra typer av kriser har insikten om behovet av 
inhemsk livsmedelsförsörjning ökat. Många faktorer behöver samspela för att kunna 
öka produktionen. Det mest basala är dock att brukningsvärd jordbruksmark inte tas i 
anspråk till annat. Exploatering av jordbruksmark får ske endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen såsom:  

• Bostadsförsörjningsbehov  
• Lokalisering av bostäder och arbetsplatser nära varandra  
• Att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem  
• Säkerställa viktiga rekreationsintressen  

Ianspråktagande av jordbruksmark skall enligt miljöbalken undvikas, exploatering får 
ske om marken behövs för att tillgodose väsentligt samhällsintresse. I Bilaga 1 
redovisas en sådan avvägning och redovisning där slutsatsen är att marken bedöms 
behövas för att tillgodose väsentligt samhällsintresse. 

5.2.1 Förutsättningar  
Jordbruksmark är en naturresurs som kan bistå med flera olika ekosystemtjänster. 
Jordbrukslandskapet levererar både producerande tjänster i form av livsmedel och 
foder samt kulturella tjänster såsom möjlighet att uppleva kulturmiljöer kopplade till 
jordbruket och möjlighet till rekreation.  

Naturmiljön i odlingslandskapet utgör också habitat för växter och djur och kan 
fungera som spridningskorridorer för många arter i landskapet, vilket är exempel på 
stödjande ekosystemtjänster. Till de stödjande tjänsterna räknas också fotosyntes, 
bildning av jordmån och biogeokemiska kretslopp utan vilka jordbruk inte kan 
bedrivas. Reglerande ekosystemtjänster som exempelvis fördröjning av nederbörd, 
grundvattenbildning och koldioxidbindning tillhandahålls också i odlingslandskapet. 

Gestaltningsprogrammet för planförslaget anger som mål att den nya bebyggelsen ska 
kunna utformas med minsta möjliga påverkan på miljön. Rekreationsparken med 
dagvattenanläggningen och dess genererande jordmassor ska genom 
gestaltningsprogrammet visa på hur parkmiljön kan stärka ekosystemtjänsterna med:  

• Reglerande såsom vattenrening och vattenreglering 
• Kulturella såsom hälsa och inspiration 
• Kopplingen med kulturhistorisk bebyggelse på andra sidan vägen, rosodling 
• Stödjande så som bidrag till biogeokemiska kretslopp, öka pollinering mm 
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Ekosystemtjänster med prioritet i gestaltningsprogrammet anges som: 

• Vattenreglering 
• Hälsa och inspiration 
• Biologisk mångfald – värdefulla biotoper 
• Biologisk mångfald – spridningsvägar 

Bedömda ekosystemtjänster i nuläget redovisas i nedanstående tabell. 

Tabell 5-2 Ekosystemtjänster, nuläge. 

Ekosystem, 

typ 

Förutsättningar, nuläge 

Försörjande/ 
producerande 

Bland de försörjande eller producerande ekosystemtjänsterna finns 
produktion av mat, virke och bränsle, men även rening och 
reglering av dricksvatten. Marken odlas i dagsläget, och har klass  
5 vilket innebär att marken bedöms kunna ge 20% högre 
normalskördar än medlet för länet. (Nationell klassning 1-10.) 

Stödjande Stödjande ekosystemtjänster är sådana tjänster som bidrar till 
förutsättningarna för att övriga ekosystemtjänster ska fungera. 
Ibland räknas även biologisk mångfald till de stödjande 
ekosystemtjänsterna. Utöver de diken som finns i planområdet 
förekommer inga kända naturvärden kopplade till jordbruksmaken i 
området. Dikena skapar en viss variation i livsmiljöer för djur- och 
växtarter i området, och utgör en skyddsvärd biotop. I övrigt 
saknas sådana variationer i området. 

Reglerande Reglerande ekosystemtjänster är exempelvis rening av luft och 
vatten, reglering av lokalklimat, pollinering och reglering av 
skadedjur, dvs sådana tjänster där vi drar nytta av naturens egen 
reglering av kritiska processer. Marken är dikad i dagsläget. 
Vegetationen i anslutning till diken kan bidra till viss biologisk 
mångfald, i större utsträckning än jordbruksmark som vanligen är 
monokultur.  

Kulturella De kulturella ekosystemtjänsterna är svaga i området idag, 
jordbruksmarken bör inte beträdas av allmänheten varför värdet 
för friluftsliv är begränsat. Ett odlingslandskap med stenrösen och 
äldre ladugårdar etc. kan bidra med förståelsen av kulturarvet, 
men dessa värden bedöms vara begränsade i nuläget. 

 

Marken bidrar i nuläget främst med producerande ekosystemtjänster. 

5.2.2 Konsekvensbedömning 
Möjligheten att fortsatt bedriva jordbruksverksamhet inom området finns inte om 
marken exploateras. Markens producerande ekosystemtjänster försvinner till stor del 
där jorden tas i anspråk för bebyggelse. För den delen av marken som inte bebyggs 
kan det finnas en kvarstående möjlighet att i framtiden återta producerande 
ekosystemtjänster, antingen i form av jordbruk eller exempelvis odlingslotter och 
annan stadsnära odling. Detta underlättas om de översta jordlagren bevaras. 
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Markens stödjande och reglerande ekosystemtjänster bedöms till viss del finnas kvar. 
Om dagvattendammar anläggs utgörs dessa i sig av reglerande och stödjande 
ekosystemtjänster, vilka också fyller en viktig funktion för samhället som helhet. 

Rekreationsmöjligheterna kan också sägas öka i och med att området tillgängliggörs 
för allmänheten på ett annat sätt än när det är jordbruksmark som inte bör beträdas.  

Användningen av marken för skoländamål och dagvattendammar möjliggör åtgärder 
för att tillvarata flera ekosystemtjänster samt även att bevara delar av markens 
producerande förmåga. Om de hårdgjorda ytorna kan hållas nere så kan flera 
ekosystemtjänster värnas alternativt stärkas. 

Ekosystem, 

typ 

Konsekvenser, planförslaget 

Försörjande/ 
producerande 

De producerande ekosystemtjänsterna försvinner då 
jordbruksmarken som areell näring försvinner. Viss möjlighet att 
bevara odlingsbar jord, men möjligheten att bedriva effektivt 
jordbruk som näringsverksamhet inom planområdet upphör. 

Stödjande Stödjande ekosystemtjänster försvinner på den del av planområdet 
som upptas av bebyggelse eller hårdgjorda ytor. Anläggning och 
markbearbetning riskerar att förändra markstruktur och bördighet 
vilket kan få negativa konsekvenser. På kort sikt påverkas biotoper 
förknippade med befintliga diken negativt genom omgrävning etc. 

Planförslagets gestaltningsprogram innehåller stora och varierade 
grönytor med förutsättningar att på sikt stärka stödjande 
ekosystemtjänster, fotosyntes och kretslopp. 

Reglerande Genom att marken upplåts för dagvattenhantering bedöms de 
reglerande ekosystemtjänsterna öka med planförslaget. 

Gestaltningsprogrammet bedöms medföra förutsättningar för 
positiva konsekvenser avseende biologisk mångfald inom 
planområdet men även reglering av buller och mikroklimat. 

Kulturella De kulturella ekosystemtjänsterna bedöms öka genom 
planförslaget då invånarna ges tillträde till området och ökar 
förutsättningarna för sport och rekreation och välbefinnande i 
övrigt. 

 

Sammanvägt bedöms planförslaget medföra en större bredd av ekosystemtjänster 
jämfört med nuläget, framförallt avseende reglerande och kulturella 
ekosystemtjänster. Samtidigt försvinner de livsmedelsproducerande 
ekosystemtjänsterna som dominerar området idag. Effekterna av planförslaget kan 
bedömas för ett perspektiv knutet till planområdet men konsekvenserna för 
ekosystemtjänster bör bedömas även utifrån vilka ekosystemtjänster som erbjuds i 
närområdet. Både vad gäller producerande och kulturella ekosystemtjänster bedöms 
det finnas god tillgång i närområdet, t.ex. vad gäller annan jordbruksmark respektive 
områden för rekreation. Synergierna mellan skolverksamheten och 
idrottsanläggningen är dock unika för platsen. Vad gäller reglerande ekosystemtjänster 



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : MKB Granskning Kockbacka gärde nr 2003

 

 

 
Slutversion_MKB Kockbacka gärde granskningsskede 211006 

Sida 39/52 

 

 

fyller anläggandet av dagvattenhanteringen ett stort behov för närområdet som idag 
saknas. 

5.2.3 Åtgärdsförslag  
Gestaltningsprogrammet föreskriver åtgärder som syftar till att stärka 
ekosystemtjänster. Åtgärder i enlighet med gestaltningsprogrammet föreslås därför.  

Generellt föreslås åtgärder för att hålla nere de hårdgjorda ytorna samt främja en 
biologisk mångfald av arter på grönytor. Se åtgärder enligt förslag för hushållning med 
jordbruksmark, avsnitt 5.1.5. 

5.3 Påverkan på skyddade områden 
I miljöbalken 7 kap. finns bestämmelser om skyddade områden, till exempel 
naturreservat, biotopskyddsområde eller nationalpark. Det finns också så kallat 
generellt biotopskydd för vissa lätt identifierbara naturtyper, bland annat alléer, 
stenmurar och småvatten i jordbruksmark och åkerholmar. Inga verksamheter eller 
åtgärder som kan skada naturmiljön får vidtas inom skyddade områden. Om det finns 
särskilda skäl, får dispens ges i det enskilda fallet. Sådana dispenser prövas av den 
myndighet som har beslutat om skyddet. Dispens från det generella biotopskyddet 
prövas alltid av länsstyrelsen. De vattenförande diken som leder genom planområdet 
omfattas av generellt biotopskydd.  

Planområdet omfattar i övrigt inga skyddade områden enligt miljöbalkens 7 kap. Söder 
om planområdet finns ett Natura 2000-område, Broviken (SE110130). Dikena som 
genomkorsar planområdet mynnar i Brovikens Natura 2000-område beläget i Mälaren 
inom vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln omfattas av 
miljökvalitetsnormer (MKN) för förekomster och av särskilda skyddsföreskrifter för 
Östra Mälarens vattenskyddsområde eftersom den används som en dricksvattentäkt. 

Området omfattas av förbud mot markavvattning enligt 4 § Förordning (1998:1388) 
om vattenverksamhet mm. 

5.3.1 Natura 2000, Broviken 
Broviken är ett Natura 2000-område (naturtyp 3150 – Naturligt eutrofa sjöar med 
nate- och dybladsvegetation) som utgörs av två vikar som delvis ingår i Broängarnas 
naturreservat, se Figur 5-9 nedan. Brovikarna har mycket stora arealer grunda 
mjukbottnar där långskottsvegetation förekommer. Stränderna mot Broängarna i 
vikarnas inre delar kantas av vass medan undervattensvegetationen ca 200 meter ut 
från land är mycket artrik. Här växer bl.a. ålnate, bandnate, uddnate, trubbnate, 
hjulmöja och axslinga. Särskilt anmärkningsvärd är den stora förekomsten av 
bandnate och uddnate. Flytbladsvegetationen består av bl.a. vattenpilört, gul näckros, 
korsandmat och pilblad. Dessutom finns kransalger i Broviken. Brovikarna är mycket 
viktiga som yngelområden för fisk och Brovikens rika undervattensflora och -fauna är 
viktig som födoresurs för rastande fåglar. (Länsstyrelsen Stockholm, 2017) 

Förutsättningar för gynnsam bevarandestatus för Broviken är att ett gott siktdjup 
bibehålls under vegetationsperioden och att grumling från tex. exploatering, 
muddringsarbeten, erosion och sedimentavrinning samt båttrafiken minimeras. Vidare 
krävs kontinuerlig hävd av strandängen och vassen för att bevara de ljuskänsliga 
undervattensväxterna. Hot mot området är bland annat en ökad tillförsel av 
näringsämnen och andra miljöskadliga ämnen som kan riskera att rubba balansen i 
undervattensväxtsamhället. 
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Figur 5-9: Brovikens Natura 2000-område. Planområdets läge visas med svart cirkel. Källa: 
Naturvårdsverkets karttjänst skyddad natur, 210223. 

5.3.2 Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Plan- och bygglagen 2 kap. 10 § anger att planer ska följa de miljökvalitetsnormer 
(MKN) som meddelats med stöd av miljöbalken 5 kap. eller tillhörande föreskrifter. 
Miljökvalitetsnormer finns för luft, vatten och buller och syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. MKN för vatten anger de kvalitetskrav som en 
vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målet är att alla vattenförekomster 
ska uppnå normen god status eller god potential. 

För den här MKB:n bedöms MKN för vattenförekomster som relevanta då området 
avrinner mot Mälaren och recipienten Mälaren-Görväln, se Figur 5-10 nedan (VISS 
Vatteninformationssystem Sverige, 2021). 
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Figur 5-10: Recipient Mälaren-Görväln markerat i ljusblått, planområdets lokalisering visas med 
röd cirkel. Kartkälla: www.viss.lansstyrelsen.se  

MKN för vatten uttrycks i ekologisk status (god eller hög) och kemisk status (god eller 
uppnår ej god). Det grundläggande målet för vattenförekomsterna är att uppnå 
åtminstone god status. Samtidigt får en vattenförekomsts status aldrig försämras. 
MKN för Mälaren-Görväln är att till år 2027 uppnå god ekologisk och god kemisk 
ytvattenstatus.  

Mälaren-Görväln har enligt senaste bedömningen måttlig ekologisk status till följd av 
förekomst av övergödande ämnen och särskilda förorenande ämnen (SFÄ).  

Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status på grund av för höga halter av nickel, 
antracen, kadmium, bly, PFOS och tributyltenn, utöver de överallt överskridanande 
ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). 

Tabell 5-3: I tabellen nedan sammanfattas status och MKN för vattenförekomsten Mälaren-
Görveln. 

 Ekologisk status Kemisk status 

MKN (år 2027) God ekologisk status God kemisk ytvattenstatus 

Status (år 2019) Måttlig Uppnår ej god 

Hela Mälaren är också klassificerat som fiskvatten enligt förordningen (2001:554) om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (VISS Vatteninformationssystem 
Sverige, 2021). 
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Mälaren-Görväln omfattas av särskilda skyddsföreskrifter för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde (Stockholm vatten och avfall, 2021) eftersom den används som 
en dricksvattentäkt. Det innebär enligt 7 kap. 21 och 22 §§ i Miljöbalken att området 
omfattas av speciella områdesskydd och speciella regler för exempelvis 
dagvattenhanteringen med syfte att skydda vattentäkten. Enligt Länsstyrelsen i 
Stockholms län gäller att dagvatten från hårdgjorda ytor där det finns risk för 
förorenat vatten, både inom det inre och det yttre skyddsområdet (primära och 
sekundära skyddszonen) måste föregås av rening innan det släpps till recipient. 

 

 

Figur 5-11: I figuren visas vattenförekomster och vattenskyddsområden i kommunen. Östra 
Mälardalens vattenskyddsområde är markerat i grått, planområdets lokalisering visas med svart 
cirkel. Källa: Upplands-Bro kommun, Fördjupad översiktsplan för landsbygden, 
Planeringsförutsättningar 2017-06-14. 
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5.3.3 Biotopskydd 
Enligt bilaga 1 till förordningen om områdesskydd (1998:1252) enligt miljöbalken 
m.m. omfattas bland annat alléer, stenmurar och småvatten i jordbruksmark av det 
generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808). Skyddet innebär 
att biotoperna inte får skadas. Länsstyrelsen kan, enligt 5 § andra stycket ovan 
nämnda förordning, medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl, och 
under förutsättning att det är förenligt med förbudets syfte, enligt 7 kap. 26 § 
miljöbalken. 

Figur 5-12: Ortofoto utvisande ungefärligt område för planförslaget samt de diken som omfattas 
av biotopskydd. Källa: Utredning om exploatering av jordbruksmark, AFRY, 2020. 

I figuren ovan visas två diken inom planområdet som omfattas av generellt 
biotopskydd. Vattendragen är idag rätade för att underlätta jordbruket i området och 
omfattas även av markavvattningsföretag. Dispens från biotopskyddet söks genom 
planläggningen av området och beskrivs vidare i planbeskrivningen. Åtgärder i dikena, 
såsom schaktning och fyllning, kan kräva en anmälan om vattenverksamhet till 
Länsstyrelsen. I området runt diket kan det finnas vissa naturvärden. Dikena 
inventerades för groddjur under våren 2021 utan att några fynd har gjorts. 

5.3.4 Förutsättningar 
Vid exploatering av åkermarken i planområdet skulle avrinningen från planområdet 
öka från ca 160 l/s till ca 1 800 l/s vid ett dimensionerande 20-årsregn utan 
dagvattenåtgärder. Detta beror på ökad hårdgjord yta inom planområdet samt ökad 
regnintensitet till följd av förväntade klimatförändringar. Vid ett 100-årsregn ökar 
avrinningen från 270-3020 l/s. 

Exploateringen medför att transporten av närsalter, metaller och andra ämnen 
kommer att förändras. Mängderna av kväve, fosfor, bly och suspenderat material 
minskar jämfört med nuläget men parametrar som t.ex. kadmium och nickel ökar om 
inte åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten införs.  

I den dagvattenutredning som har genomförts av WRS AB (WRS AB, 2021) föreslås 
dagvattenhantering med lokalt omhändertagande (LOD) vilket också inkluderas i 
planförslaget. Förslaget på dagvattenhantering ger en god möjlighet till utjämning och 

                         Utredningsområdet 

            
          Bro IP                    dike 



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : MKB Granskning Kockbacka gärde nr 2003

 

 

 
Slutversion_MKB Kockbacka gärde granskningsskede 211006 

Sida 44/52 

 

 

kan utformas för att utgående flöde inte ska öka jämfört med nuläget. Förslaget 
innebär även en långtgående rening. I utredningen föreslås principer för 
dagvattenhantering. Alternativet som föreslås innebär att dagvatten från skolområdet 
och bostadsområdet hanteras i nära anslutning till de ytor där dagvattnet avrinner 
ifrån och sedan avleds till en samlad dagvattenhantering i en fristående 
dagvattendamm. 

Avvattningen av planområdet sker via Trafikverkets trummor under järnvägen i den 
södra delen av planområdet. Dagvattenanläggningarna medför möjlighet till 
flödesutjämning för att inte öka utgående flöden till trumman vid ett 100-års regn från 
planområdet. 

Ytor inom det aktuella planområdet har i den fördjupade översiktsplanen pekats ut 
som ett strategiskt läge för rekreativa grönytor och dagvattenhantering. I nuläget leds 
dagvatten från en stor del av Bro till planområdet och vidare till recipient utan 
reningsåtgärder, Figur 5-13 nedan. I dagvattenutredningen (WRS AB, 2021) har 
förutsättningar för rening även av detta dagvatten utretts. 

 

Figur 5-13: Avrinningsområdet norr om planområdet markerat i rött, planområdet markerat i 
orange (WRS, 2021). 

Uppströms planområdet, nordöst om Enköpingsvägen, finns ett mindre 
avrinningsområde som i nuläget leds till en dagvattendamm, Kockbackadammen. 
Utloppet från Kockbackadammen leds sedan in i befintligt dike i planområdet. I och 
med planerad exploatering av planområdet kommer diket att flyttas, men även i 
framtiden fylla nulägets funktion som bortledning av utgående vatten från 
Kockbackadammen. 

Som ett första steg föreslås rening genom sedimentationsdammen som lokaliseras 
mellan Stationsvägen och Ginnlögs väg. Därifrån ska vattnet ledas under Ginnlögs väg 
till ett öppet, meandrande dike som går genom det planerade bostadsområdet och 
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vidare till en eller flera dammar i parkområdet i sydöstra delen av planområdet. Även 
vatten från Kockbackadammen som i nuläget går i diken föreslås ledas i meandrande 
dike och fördröjas i dammarna. Dagvattendammar i parkområdet föreslås utformas 
och gestaltas så att de även får en rekreativ funktion och ska utföras med planteringar 
och flacka slänter.  

Reningspotentialen av dammarna redovisas i tabellen nedan. För samtliga ämnen som 
har utretts kommer föroreningsbelastningen minska. 

Tabell 5-4:  Beräkning av reningseffekt för dagvatten som uppstår utanför planområdet genom 
rening i dagvattendammar inom planområdet. (WRS AB, 2021) 

 

Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som 
avloppsvatten, enligt miljöbalken. Därför krävs att en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet görs till kommunens miljönämnd för föreslagna dagvattendammar. 
Åtgärder i dikena, såsom schaktning och fyllning, kan också kräva en anmälan om 
vattenverksamhet till Länsstyrelsen. 

Skyfallskartering planeras för planområdet. Beräkningsmodellen kommer att granska 
omgivningspåverkan efter exploatering och inkludera föreslagna markhöjder.   

5.3.5 Konsekvensbedömning  
Den här platsen är utpekad som ett strategiskt läge för hantering av dagvatten i 
kommunen. Vid exploatering måste därför tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering 
säkras.  

Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig 
utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvatten-
hanteringen och platsen anses vara lämplig för detta ändamål. Idag sker ingen rening 
av dagvatten från gamla Bro och Kockbacka gärde. Till utredningsområdet rinner idag 
vatten från både Gamla Bro, Ekboda och Finnsta. Någon annan yta där rening och 
fördröjning kan göras för detta vatten finns inte. Förbättrad dagvattenhantering krävs 
för att MKN ska kunna uppfyllas för Mälaren-Görväln. 

Genom införande av system för lokalt omhändertagande av dagvatten inom 
planområdet samt dammar för rening och fördröjning av dagvatten som rinner till 
planområdet kommer föroreningsbelastningen till recipient att minska i jämförelse med 
nuläget. Förutsatt att dammarna kan genomföras med den dimensionering som 
beräkningarna i dagvattenutredningen bygger på bedöms åtgärden öka 
förutsättningarna att uppnå MKN för vattenförekomsten eftersom belastningen av 
förorenande ämnen minskar betydligt. 
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Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för 
vattenförhållandena. Natura 2000-områdets värden bedöms inte påverkas jämfört 
med nuläget. Under byggtiden behöver särskild hänsyn tas för att säkerställa att 
utsläpp till recipienten av vatten innehållande föroreningar eller höga halter sediment 
inte sker.  

5.3.6 Åtgärdsförslag 
Upprätta rutiner för kontroll och skötsel av dagvattendammarna när de tagits i drift, 
tex genom upprättande av kontrollprogram för att säkerställa att dammarnas funktion 
och reningspotential upprätthålls och optimeras.  

Utred förutsättningarna för dagvattendammarna vidare enligt sammanställningen i 
dagvattenutredningen. 

 

6 Planförslagets påverkan på miljö- och 
hållbarhetsmål 

I nedanstående stycke analyseras detaljplaneförslaget mot globala, nationella, 
regionala och lokala hållbarhetsmål som förväntas bli berörda till följd av påverkan på 
aspekten jordbruksmark. Övriga mål bedöms inte. 

6.1 Agenda 2030 
Den 25 september 2015 antog världens ledare 17 globala hållbarhetsmål som ska 
uppnås till år 2030. Målen syftar till en hållbar och rättvis utveckling världen över och 
integrerar sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter som är de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling. 

I Tabell 6-1 redogörs för vilka mål inklusive delmål som är relevanta för planförslaget 
och om detaljplanen medverkar eller motverkar att uppnå målen. 

Tabell 6-1 Hållbarhetsmål inklusive delmål samt en bedömning av planens påverkan på målen. 

Hållbarhetsmål Bedömning 

2. Ingen hunger 

- Jordbruksmark 
Planförslaget påverkar indirekt målet negativt 
genom att jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse. 

3. Hälsa och välbefinnande 

- Trafiksäkerhet 
Planförslaget bedöms vara i linje med målet 
genom att säkerställa säkra gång- och cykelvägar 
till skolområdet. 

4. God utbildning för alla 

- Lika tillgång till skola/förskola av god 
kvalitet 
- Bygga och förbättra utbildningsmiljöer 

Planförslaget bedöms vara i linje med målet.  

6. Rent vatten och sanitet 

- Säkert dricksvatten för alla 
- Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening 
sam utöka återanvändning 
- Skydda och återställ vattenrelaterade 
ekosystem 

Planförslaget innebär att system för rening och 
fördröjning av dagvatten från planområdet 
kommer införas vilket kommer minska transport 
av övergödande och förorenande ämnen till 
recipient som utgör Natura 2000-område samt 
dricksvattentäkt. 

10. Minskad ojämlikhet  

- Främja social, ekonomisk och politisk 
inkludering 

Planförslaget bedöms främja målet genom att 
samla skolverksamhet med större 
upptagningsområde. 
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Hållbarhetsmål Bedömning 

- Säkerställ lika rättigheter för alla och 
utrota diskriminering 
11. Hållbara städer och samhällen 

- Säkra bostäder till överkomlig kostnad 
- Tillgängliggör hållbara transportsystem för 
alla 
- Inkluderande och hållbar urbanisering 
- Skydda världens kultur – och naturarv 
- Mildra de negativa effekterna av 
naturkatastrofer 
- Minska städers miljöpåverkan 
- Skapa säkra och inkluderande 
grönområden för alla 

Ett av planens syften är att säkerställa säkra 
gång- och cykelvägar till skolområdet och 
planområdet. 
 
Dagvattendammarna och grönytan som planeras 
syftar till att utgöra rekreativa miljöer samtidigt 
som ekosystemtjänster då dammarna utgör 
fördröjning vid eventuella skyfall. 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

- Hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser 

Planen innebär förlust av jordbruksmark men i 
jämförelse med nollalternativet innebär 
planförslaget inte någon skillnad då området är 
prioriterat för bebyggelse i både FÖP Bro och 
regional utvecklingsplan RUFS 2050. Jämfört med 
nuläget kommer den ändrade markanvändningen 
medföra förändrade värden i området avseende 
vilka ekosystemtjänster som gynnas av de 
förändrade förhållandena. 
 
I planen föreslås massor återanvändas tex. i 
uppförande av bullervallar.  

13. Bekämpa klimatförändringarna 

- Stärk motståndskraften mot och 
anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 
- Integrera åtgärder mot klimatförändringar 
i politik och planering 
- Öka kunskap och kapacitet för att hantera 
klimatförändringar 

Ett av planens syften är att säkerställa säkra 
gång- och cykelvägar till skolområdet och 
planområdet i övrigt vilket främjar fossilfria 
transporter.  
 
Dagvattendammarna samt nedsänkta ytor för 
fördröjning av vatten planeras och syftar till att 
minska riskerna för konsekvenser vid skyfall. 
 
Planen bedöms vara i linje med målet. 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

- Bevara, restaurera och säkerställ hållbart 
nyttjande av ekosystem på land och i 
sötvatten 
- Skydda den biologiska mångfalden och 
naturliga livsmiljöer 
- Integrera ekosystem och biologisk 
mångfald i nationell och lokal förvaltning 

Planförslaget bedöms ge något bättre 
förutsättningar för biologisk mångfald jämfört 
med nuläget, genom att grönytor inom 
planförslaget inkl. dagvattenanläggning kan öka 
den biologiska mångfalden i området.  

Fredliga och inkluderande samhällen 

- Säkerställ ett lyhört, inkluderande och 
representativt beslutsfattande 

Planförslaget bedöms vara i linje med målet. 
Åtgärder för en inkluderande samrådsprocess är 
en väsentlig del av måluppfyllelsen. 

 

6.2 Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket, 2021). Målen 
syftar till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara 
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga, trygga en god hushållning av 
naturresurser samt ta tillvara natur- och kulturmiljön. De regionala miljömålen i 
Stockholms län motsvarar de nationella miljömålen. För Upplands-Bro kommun finns 
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inga lokala mål framtagna utan kommunen utvärderar sin verksamhet utifrån de 
globala och de nationella målen. 

Tabell 6-2 nedan redovisar vilka miljökvalitetsmål som Sverige har idag och som är 
satta till år 2020. Fetmarkerade mål är de som bedöms påverkas (positivt och 
negativt) av den aktuella detaljplanen. 

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

Nationella miljökvalitetsmål 

Begränsad klimatpåverkan Grundvatten av god kvalitet 

Frisk luft Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Bara naturlig försurning Myllrande våtmarker 

Giftfri miljö Levande skogar 

Skyddande ozonskikt Ett rikt odlingslandskap 

Säker strålmiljö Storslagen fjällmiljö 

Ingen övergödning God bebyggd miljö 

Levande sjöar och vattendrag Ett rikt växt- och djurliv 

 

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

Tabell 6-3 Nationella miljökvalitetsmål och bedömning av planens påverkan på målen. 

Nationella mål Bedömning 

Giftfri miljö Planförslaget innebär att transport av skadliga ämnen i dagvattnet kan 
minskas genom att rening av dagvatten införs i jämförelse med 
nuläget. 

Ett rikt 

odlingslandskap 

Planförslaget innebär att ca 14 ha åkermark tas i anspråk. I 
jämförelse med nollalternativet innebär planförslaget inte någon 
skillnad då området är prioriterat för bebyggelse i både FÖP Bro och 
regional utvecklingsplan RUFS 2050. Jämfört med nuläget kommer 
den ändrade markanvändningen medföra förändrade värden i området 
avseende vilka ekosystemtjänster som gynnas av de förändrade 
förhållandena. Reglerande och kulturella ekosystemtjänster kommer 
att gynnas medan försörjande och stödjande försvinner. 

Ingen övergödning Planförslaget innebär att system för rening och fördröjning av 
dagvatten från planområdet kommer införas vilket kommer minska 
transport av övergödande ämnen till recipienten jämfört med nuläget. 
Planen bedöms vara i linje med målet. 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Planförslaget innebär att system för rening och fördröjning av 
dagvatten från planområdet kommer införas vilket kommer minska 
transport av övergödande och förorenande ämnen till recipient jämfört 
med nuläget. Planen bedöms vara i linje med målet. 

God bebyggd miljö  Planförslaget innebär småskalig bebyggelse med närhet till natur och 
rekreativa miljöer samt flera kopplingar för gång- och cykelväg. 
Planen bedöms vara i linje med målet.  
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Nationella mål Bedömning 

Ett rikt växt- och 

djurliv  

Planförslaget bedöms ge något bättre förutsättningar för biologisk 
mångfald jämfört med nuläget, genom att grönytor inom planförslaget 
inkl. dagvattenanläggning kan öka den biologiska mångfalden i 
området. 

 

7 Samlad bedömning 
Enligt miljöbalken ska användningen av naturresurser ske på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt. Mark- och vattenområden ska användas för 
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

För att kunna planlägga brukningsvärd åkermark för bebyggelse krävs att bebyggelsen 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det krävs också att dessa 
intressen inte kan tillgodoses genom att någon annan plats tas i anspråk. 

En omfattande alternativutredning för lokalisering av skola har genomförts, vilken 
visar att aktuellt område bedöms vara bäst lämpade lokaliseringen. Behovet av 
dagvattenrening och lokaliseringar för detta har också visat sig fyllas bäst genom 
dagvattendamm i aktuellt område. Den verksamhet som planeras på området utgörs 
av skola, vilket kan sägas vara en samhällskritisk verksamhet. Lokaliseringen av 
skolan i anslutning till anläggningen Bro Idrott med möjligheter till ungdomsidrott kan 
ge synergier som bedöms kunna stärka samhällsnyttan av skolverksamheten på 
platsen. Dessa synergier är unika för denna skollokalisering. 

Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig 
utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvatten-
hanteringen och platsen anses vara lämplig för detta ändamål. 

Bedömning av jordbruksmarkens värde som lokal och regional resurs för 
livsmedelsförsörjning görs i ett generationsperspektiv med utgångspunkt i markernas 
arrondering, storlek och tillgänglighet. Inom kommunen finns stora sammanhängande 
markområden där jordbruk bedrivs idag, jordbrukslandskapet kommer fortfarande att 
finnas kvar i omgivningen och utgöra ett inslag i stads- och landskapsbilden. I ett 
lokalt perspektiv kan därmed antas att bortfallet av aktuell åkermark inte heller på sikt 
innebär några konsekvenser för den lokala livsmedelsförsörjningen inom kommunen.  

Nationellt bedöms konsekvenserna bli små då värdet av jordbruksmarken är litet i ett 
nationellt perspektiv och produktionsfördelar med större sammanhängande marker 
inte ges på aktuell plats. 

Planförslaget bedöms dock kunna innebära måttligt negativa konsekvenser för den 
regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, om behovet av regional 
självförsörjning ökar i framtiden.  

Det bedöms vara av större vikt att bevara jordbruksmark i områden längre från tätort 
jämfört med aktuellt område, som i framtiden troligen blir än mer svårtillgängligt och 
konkurrerar med tätortens kvaliteter om utrymme. I dagens ekonomiskt och 
europeiskt styrda jordbruk är det svårt att bedriva ett effektivt jordbruk om 
jordbruksblocken är mindre till storlek, inte hänger samman och är utspridda över ett 
stort geografiskt område. Jordbruksmark som idag ligger intill bebyggelse och utgörs 
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av mindre arealer löper därmed större risk att bli olönsam och tas ur bruk i framtiden. 
Ur ett naturresurs- och livsmedelsförsörjningsperspektiv är det utifrån dagens 
samhällsstruktur därmed av större vikt att bevara jordbruksproduktion i stora 
sammanhängande jordbrukslandskap.  

Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark finns risk att 
även andra marker i närliggande områden, inklusive delen 1b enligt Bro FÖP, tas ur 
bruk. Möjligheterna finns för kommunen att fortsatt arrendera ut kvarstående marker 
för jordbruk.  

För ekosystemtjänster bedöms planförslaget sammanvägt medföra en större bredd av 
ekosystemtjänster jämfört med nuläget, framförallt avseende reglerande och kulturella 
ekosystemtjänster. Samtidigt försvinner de livsmedelsproducerande 
ekosystemtjänsterna som är kärnan och syftet med området idag. 

För vattenförhållandena bedöms planförslaget sammantaget medföra positiva 
konsekvenser jämfört med nuläget. Natura 2000-områdets värden bedöms inte 
påverkas. Risken för stora utsläpp av större mängder orenat dagvatten vid skyfall 
bedöms minska jämfört med nollalternativet. 

Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större 
skola i Bro samt lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk 
för dessa inte kräver ytor i hela området finns ytor kvar för andra behov, bostäder 
föreslås därför inom planen. Det finns idag ett behov av fler bostäder både regionalt 
och lokalt. Det är ur ett jordbruksperspektiv viktigt att Upplands-Bro samt övriga 
kommuner i regionen planerar för att bostadsutbyggnad genomförs på ett väl avvägt 
sätt för att minska behovet av ianspråktagande av jordbruksmark. 
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8 Fortsatt arbete 
Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en 
redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.  

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

Följande aktiviteter har initierats av kommunen inför genomförandet av planen: 

• Ansökan om biotopskyddsdispens för berörda biotoper (diken). 
 

• Vissa förutsättningar för dagvattendammarna behöver utredas vidare enligt  
sammanställningen i dagvattenutredningen. 
 

• Dagvatten som avleds från mark inom detaljplanelagt område klassas som 
avloppsvatten, enligt miljöbalken. Därför krävs att en anmälan görs till 
kommunens miljönämnd för föreslagna dagvattendammar. 
 

• Eventuell anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet pga. åtgärder i 
befintliga diken (schakt och fyllning). 

Följande åtgärder bör följas upp under genomförandet av planen: 

• Masshanteringsplan för matjord, riktlinjer till entreprenör kring hantering, 
återanvändning och omhändertagande av massor samt strategi för hantering 
av matjord.  
 

• Uppföljning av genomförande av gestaltningsprogrammet för planområdet. 

I framtida planeringsarbete bör kommunen värna jordbruksperspektiv så att 
bostadsutbyggnad genomförs på ett väl avvägt sätt för att minska behovet av 
ianspråktagande av jordbruksmark i andra delar av regionen.   
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PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Innehåll

INLEDNING

3	 Syfte

3 Målsättning

4	 Hållbar	gestaltning	Kockbacka	gärde

5	 Bakgrund

FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ PLATSEN

6-7	 Förutsättningar	på	tomten

8	 Analys	landskapselement

9	 Anpassning	omgivande	bebyggelse	och	vägar

GESTALTNING

10	 Illustrationsplan

11-12		 Skola

13-15		 Skolgård

16-17		 Utbyggnad

18-24		Bostäder	mm

25-26	Parken

27-28		Bullervall	coh	plank

29-30	Skolväg,	angöring	och	parkering

31-32	 Gator	och	stråk

33	 Belysning

34	 Medverkande

Illustration	från	Finnstarondellen	som	visar	den	föreslagna	skolans	entréfasad.

Innehåll

Finnstarondellen Ginnlögs väg IdrottssalSkolaFörplats
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PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Inledning

Gestaltningsprogrammet	ska	definiera	och	dra	upp	
riktlinjerna	för	utformningen	av	den	planerade	
bebyggelsen	och	dagvattenrekreationsparken	
på	Kockbacka	gärde.	Målet	är	att	beskriva	hur	
utformningen	av	området	kan	ligga	i	linje	med	
kommunens	övergripande	mål	om:	Social	hållbarhet,	
Ekonomisk	hållbarhet	och	Miljömässig	hållbarhet.	

Inledning- syfte

Ekonomisk hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Målsättning

Social hållbarhet

Illustration	från	järnvägsviadukten,	Ginnlögs	väg 

• Trygghet

• Uppbruten	skala	trots	stor	
byggnadsvolym	och	stort	elevantal

• Möjliggöra	vuxennärvaro	(kvällar	
och	helger)	genom	att	parkstråket	blir	
en	plats	för	motion,	välmående	lev	etc	
för	hela	Bro.

• Utforma	byggnadsvolymer	i	
överensstämmelse	med		Framtidens 
förskola och skola,	ramprogram	UN	
2020

• Antagen	plan	mars	2022

• Möjliggöra	kostnadseffektiviseringar	
avseende	till	exempel	byggkostnader	och	
förvaltningskostnader.

• Optimal	markanvändning/	
resursanvändning	livcykelperspektiv

• Rekreativ	dagvattenhantering

• Skapa	en	plats	med	mer	biologisk	
mångfald

Ginnlögs väg

Ny gång- & cykelbro

IdrottssalSkola
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Den	ekonomiska	hållbarheten	är	befäst	i	ett	
önskemål	om	en	marknadsanpassad	byggprocess	av	
skolan.		Med	användning	av	volymmodulelement	
kan	byggkostnaderna	minskas	och	byggprocessen	
effektiviseras.	

Gestaltningsprogrammets	mål	är	att	kunna	visa	
på	hur	volymelementsbyggande	kan	generera	en	
intim	skala	och	hur	fasadens	bearbetning	kan	göras	
med	tanke	på	att	förminska	volymerna	på	en	stor	
skolbyggnad	med	idrottssal.

Utbyggnaden	av	rekreationsstråket	med	
dagvattendammar	genererar	jordmassor	vilka	på	
ett	resursanpassat	sätt	kan	bidra	till	en	bullerostörd	
skolgård	som	ytmässigt	uppfyller	kommunens	
riktlinjer	på	storlek/elev.	Gestaltningsprogrammet	
visar	på	hur	rekreationsstråketoch	skolgården	kan	
utformas	och	bli	en	rekreativ	attraktiv	plats	för	Bros	
invånare.

Den	nya	bebyggelsen	ska	kunna	utformas	med	
minsta	möjliga	påverkan	på	miljön.	Byggnaden	ska	
kunna	rymma	system	för	återanvändning	av	energi	
och	producera	energi.

Rekreationsparken	med	dagvattenanläggningen	
och	dess	genererande	jordmassor	ska	genom	detta	
gestaltningsprogram	visa	på	hur	parkmiljöer	kan	
skapas	vilka	ger	så	kallade	Ekosystemtjänster;	

• reglerande	genom	att	utveckla	en	
rekreationspark	som	bidrar	till	luftrening,	
bullerdämpning,	rening	och	fördröjning	av	
dagvatten

• kulturella	såsom	hälsa	och	inspiration,	stötta	
männsikors	välmående,	koppla	gestaltningen	med	
kulturhistorisk	bebyggelse	i	omgivningen

• stödjande	så	som	bidrag	till	biogeokemiska	
kretslopp	och	biologisk	mångfald	genom	
trädplantering,	genom	att	bygga	grodhotell,	
insektshotell,	fladdermusholkar,	öka	pollienering	
mm

Mål- ekonomisk hållbarhet Mål- miljömässig hållbarhet Mål- social hållbarhet, trygghet

Bro	tätort	har	en	småskalig	karaktär.	
Gestaltningsprogrammet	ska	visa	hur	man	kan	bygga	
en	välkomnande	skolmiljö,	en	stor	skola	i	nedbruten	
skala,	med	tydlig	huvudentré	och	med	välbearbetade	
detaljer	och	material.	

Trygghet	i	stadsmiljön	ska	öka	den	sociala	
hållbarheten	i	Bro.	Genom	strategiskt	placerade	
bostäder,	en	attraktiv	rekreationspark	och	ett	nät	av	
gång-	och	cykelbanor	stimulerar	vi	till	aktivitet	och	
möjliggör	vuxennärvaro	på	platsen,	även	kvällar	och	
helger.	Att	rekreationsparken	blir	en	social	plats	för	
motion	och	sociala	aktiviteter	för	invånarna	i	Bro.

Genom	att	utforma	byggnaderna	och	
landskapsrummen	väl,	kommer	parken,	skolan	och	
bostäderna	vara	en	resurs	för	invånarna	i	Bro	och	
bidra	till	ett	socialt	hållbart	samhälle.	

En	säker	skolväg	för	eleverna	skapas	genom	
trafikhanteringen	i	detaljplanen	och	detta	
gestaltningsprogram	ska	visa	hur	utformning	
av	belysning,	en	välstuderad	angöring	och	rum	
förstärker	säkerheten.	

Trygghetssträvan	ska	även	prägla	skolans	planlösning	
för	strategisk	vuxennärvaro	i	alla	ytor.

Rekreationsparken	med	omgivande	böljande	kullar	
och	skolans	starka	identitet	ska	bli	Bros	framtida	
Entré.	När	du	kommer	från	E18	eller	Kungsängen	och	
kör	ur	Kockbackarondellen	så	ska	du	mötas	av	livlig	
rekreationsyta	och	en	identitetstark	skolbyggnad.	

Inledning hållbar gestaltning Kockbacka gärde
Målsättning gestaltning
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Illustrationskartor	ur	FÖP	Bro	2040
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

En	fördjupad	översiktsplan	har	tagits	fram	för	Bro.	
Planen	lägger	särskilt	stor	vikt	på	områdena	social	
hållbarhet,	barnperspektiv,	ett	förändrat	klimat	och	
på	trafikens	brister	och	behov.	Av	den	fördjupade	
översiktsplanen	framgår	att	Broskolans	lokaler	ska	
utvecklas	mot	arbetsplatser	och	verksamheter	inom	
kultur	samt	att	Kockbackagärde	ska	bli	Bros	nya	entré	
och	vara	platsen	för	en	ny	skolbyggnad.

Uppdrag från SBU

• 	Utveckla	Kockbacka	gärde	för	skola

• 	Plats	för	utbyggbart	skolhus;	500	elever	+	möjlig	
expansion.

• Gång	och	cykelväg	till	Bro	IP

• En	koppling	till	Bro	IP	behöver	ordnas

Ur FÖP för Bro

• Utveckling	Bro	IP

• Rekreativa	blågröna	stråk

• Ny		skola		samt		småskaliga		service-,		frilufts-		
eller

• Idrottsanläggningar	och	rekreativ	dagvatten-
hantering	

• ”Småstad”

Bakgrund

Inledning- bakgrund
Beslut från politiken och riktlinjer från FÖP Bro 2040

Kockbacka	gärde	ligger	i	ett	
potentiellt	utbyggnadsområde	där	
utveckling	av	Bro	IP	föreslås	ske.	
Gärdet	ligger	precis	vid	en	viktig	
entré	till	tätorten.

Den	gula	markeringen	specifieras	
som	bebyggelseutvecking	och	den	
ljusblå	visar	på	utveckling	av	Bro	
IP.	Den	mixade	beteckningen	av	
blågrönt	syftar	till	utveckling	av	
blågröna	stråk.
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Förutsättningar på tomten

Avgränsningar

Området	har	tydliga	gränser	i	form	av	vägar	på	två	sidor,	
järnväg	mot	söder	och	brandstationen	i	öster.	Bebyggelsen	
runt	tomten	är	tydligt	uppdelad	i	olika	typologier.	Direkt	
mot	väster	ligger	ett	villaområde,	Gamla	Bro,	med	envånings	
villor	som	ansluter	mot	centrala	Bro.	I	nordväst	på	andra	
sidan	Enköpingsvägen	finns	enhetligt	utformade	trevånings	
lamellhus.	Villaområden	och	Rosenängens	förskola	ligger	
i	nordöst.	En	gammal	gård	ligger	som	närmsta	granne	
på	andra	sidan	Enköpingsvägen	och	här	står	de	två	
kvarvarande	magasinsbyggnaderna,	viktiga	byggnader	i	
Bros	kulturhistoria.

Platsen	med	Finnstarondellen	som	nod	kan	betraktas	som	
ett	möte	mellan	stad	och	land,	en	plats	där	själva	Bro	börjar	
och	slutar.	

På	andra	sidan	järnvägen	ligger	idrottsplatsen,	Bro	IP,	idag	
avskuren	från	enkel	kommunikation	till	fots	på	grund	
av	järnvägen-	Ny	Gång-	och	Cykelväg	över	till	IP	ingår	i	
detaljplanen.	Längs	Enköpingsvägen	och	Ginnslögs	väg	finns	
cykelbanor	och	det	är	enkelt	att	nå	platsen	med	bil.

Omgivning och möjligheter till förbindelselänkar

Del av ett småbrutet Mälarlandskap

Söder	om	Bro	passerar	grönkilen	Görnvälnkilen	parallellt	
med	Mälarstranden.	Kilen	är	av	både	regional	och	lokal	
betydelse	och	ger	tillgång	till	stränder,	strandpromenader	
och	naturområden.	Öster	om	Bro	utgör	Görvälnkilen	en	
tydlig	gräns	mellan	Bro	och	Kungsängen.

Det	nya	området	vid	Kockbacka	gärde	utvecklas	till	ett	
nytt	blågrönt	stråk	som	ger	plats	för	en	större	rörlighet	
och	rekreation.	Området	skapar	förutsättningar	för	nya	
naturvärden	som	förstärks	utmed	en	tidsaxel	och	med	
genomtänkt	skötsel.	Förslaget	öppnar	nya	förbindelselänkar	
för	såväl	människor	som	flora	och	fauna.	Platsen	kan	
tillsammans	med	andra	utvecklingsområden	i	Bro	bidra	
med	en	pusselbit	som	stärker	en	grön	infrastruktur	i	Bro	i	
anslutning	till	Görvälnkilen.

Planområdet	idag

Järnväg

Ginnlögs väg

Enköpingsvägen
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Kockbacka	gärde	är	i	blickpunkten	
när	man	kör	in	i	Bro	från	E18	
via	Kockbackaleden	och	när	
man	kommer	från	Kungsängen.	
Rekreationsstråket	med	skola	och	
bostäder	och	kommer	bli	den	nya	
entrén	till	Bro!

Entré till Bro från öster

Illustration	av	hur	skolbyggnaden	och	rekreationsstråket	skulle	kunna	se	ut	från	Enköpingsvägen	vid	Kockbackarondellen

Bostäder EnköpingsvägenSkola BullervallIdrottssal Skolgård
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Förutsättningar/ analys/karaktär

Kockbacka gärde utgör en rest av kvarvarande 
tätortsnära åkermark med djupa raka diken. idag är 
området omgärdat av vägar, tågspår och bebyggelse 
och platsen utgör en barriär i sig. All gång- och 
cykelrörelse sker utmed trafikerade vägar.

Tågspår och vägbanker ligger delvis högre än gärdet 
vilket förstärker upplevelse av platsens förlorade 
relation till omgivningen.  Mötet mellan Bro 
samhälle och nuvarande Kockbacka gärde är abrupt 
och bidrar till ett fragmenterat intryck vid sydöstra 
entrén till Bro. 

Riktlinjer/åtgärder/förslag rekreationspark

Att i samband med planering av ny skola och nya 
bostäder omforma den plana åkermarken till 
ett småskaligt mjukt modellerat landskap som 
säkerställer en dagvattenhantering för skolan och 
rening av dagvatten från östra Bro och samtidigt 
bli en attraktiv rekreationspark . Att i samband med 
planering av ny skola och nya bostäder ge fler positiva 
effekter på denna entréplats till Bro. 

Att planerad bebyggelse placeras i och relaterar 
till en omgivande park- och grönstruktur skapar 
goda förutsättningar för trivsel och trygghet och 
snabbare social etablering på platsen. Att koppla 
det nya området till ett större grepp för Bro där 
området utvecklas till en attraktiv entré skapar 
känsla av att direkt vara en del av Bro tätort och inte 
befinna sig utanför. Rätt anlagd och med långsiktigt 
genomtänkt skötsel går marken från ensartad till 
mångformig och artrik miljö som överbrygger och 
stärker kopplingen mellan urbana sammanhang och 
natur. Rekreationsparken blir en del av Bros grönblå 
infrastruktur som länkar till andra betydelsefulla 
målpunkter och grönområden, samt bidrar till en 
anslutning till Mälaren.

Analys landskapselement 
Förutsättningar på platsen vilka påverkar utformning av parken

Dagvattenstråket med träd och buskvegetation skapar 
nya habitat och mikroklimat som stärker ambitionen 
att utvecklas mot ett mer resilient samhälle. 

Gång- och cykelstråkens dragning genom området 
vitaliserar och skapar närvaro och rörelse i området 
vilket i sig borgar för trygghet. Belysning genom 
parken ska vara av miljöskapande karaktär och inte 
skapa störningar för djurlivet.

Parkeringar och anläggningar på mark utförs med 
välavvägd inblandning av växtlighet och grönska och 
med dränerande markbeläggning där så är lämpligt.

Den kuperade terrängen som föreslås byggs upp 
av massor som genereras från platsen och fylls på i 
den mån det behövs med massor från närliggande 
utvecklingsprojekt, exempelvis Trädgårdssstaden. 
Så korta transportsträckor som möjligt eftersträvas. 
Jordförbättringar framför att tillföra nya massor. 

Blå och grön struktur knyts med dagvattenhantering och 
rekreationspark samman till en integrerad helhet.

Laasby sea park, utanför Århus, Danmark
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Riktlinjer/åtgärder/förslag ny bebyggelse

• Anpassa	materialval	och	färgsättning	
till	befintliga	bebyggelse	såsom	
magasinsbyggnaderna	på	andra	sidan	
Enköpingsvägen	och	omgivande	landskap.

• Placera	den	nya	skolan	och	bullervallarna	
så	att	skolan	kan	ligga	i	blickfånget	från	
Enköpingsvägen	när	man	kör	in	i	Bro.

• Låta	skolan	vända	sin	entrésida	mot	
Finnstarondellen	på	ett	välkomnande	sätt

• Låt	hela	området	samspela	i	materialval	och	
formspråk	för	att	området	ska	upplevas	attraktivt,	
inbjudande	och	väl	sammanhållet	i	sin	karaktär.

• Se	till	att	bullervallarna	utformas	på	ett	
varierande	sätt.	De	ska	ha	en	varierad	
utsträckning	och	bilda	rumsligheter	mot	
parken	och	samtidigt	en	växlande	karaktär	mot	
Enköpingsvägen	och	järnvägen.

Anpassning omgivning och behov av elevplatser
Förutsättningar på platsen att ta hänsyn till

Axonometri	från	söder

Viktiga	siktlinjer

Sektion	A:A

A

A

Skola

Bostäder

Idrottssal
Möjlig utbyggnad

Enköpingsvägen

Ginnlögs väg

Dagvattenstråket

Äppellunden

Skolgård

Aktivitetspark
Yggdrasil

Tågspår
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Illustrationsplan
Skala 1:2000 (A3)

Om förslaget
Den	övergripande	idén	med	förslaget	är	att	låta	byggnaderna	gruppera	sig	längs	tomtens	
norra	kant,	samtidigt	som	landskapselement	i	form	av	vallar	föreslås	löpa	längs	tomtens	
norra	och	södra	sida.	Detta	för	att	skapa	förutsättningar	för	en	skolgård	med	godkända	
riktvärden	för	buller.	Norr	om	den	södra	vallen	skapas	ett	parkstråk	med	en	dagvattendamm		
som	löper	längs	den	södra	delen	av	tomten.	Denna	övergår	i	skolgård	i	den	norra	delen	av	
området.	

Skolan	föreslås	placeras	i	tomtens	norra	hörn	med	huvudentrén	vänd	mot	Finnstarondellen.	
Längs	en	slingrande	gata	föreslås	tre	längor	med	kedjehus.	Tanken	är	att	här	skapa	bostäder	
med	en	småskalighet	och	placering	som	ska	kännas	sammanhållen	med	rekreationsstråket.	
Rekreationsområdet	ska	vara	en	tillgång	för	de	som	bor	i	bostäderna,	skoleleverna	och	alla	
invånare	i	Bro.

Rekreationsparken	med	dess	dagvattenomhändertagande	dammar	utgör	fokus	och	grunden	
för	rumsligheterna	i	parken	tillsammans	med	bullervallarna	mot	Enköpingsvägen	och	
järnvägen.

Kockbacka Gärde - Skola LAV SBYI ARK
S T H L M V I S B Y

Detaljplan - Granskning, Situationsplan SVARTVIT  (1) / 2021-09-22
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Övergripande riktlinjer

• Skolan	ska	upplevas	välkomnande	och	ha	en	generös	
välkomnande	bilfri	entréplats.

• Utformningen	av	skolan	ska	medge	att	angöring,	
parkering	och	hämtning/lämning	kan	ske	från	ny	
rondell	på	Ginnlögs	väg	för	att	göra	entrézonen	bilfri.

• Se	till	att	entréer	och	ytor	där	barnen	vistas	har	
vuxenkontakt	från	insidan	och	är	överblickbara.

• Skolgården	ska	vara	överblickbar	och	ha	tydliga	
gränser	mot	Rekreationsstråket.

• Omsorg	i	utformningen,	sammanhållen	gestaltning	av	
rekreationsstråket,	skolan	och	bostäderna	i	materialval	
och	kulörer.

• Huvudentrén	placeras	mot	Finnstarondellen.	
Entréplatsen	framför	skolan	ska	utformas	inbjudande	
och	detaljrikt.

• Skolbyggnadsvolymerna	ska	ha	en	uppbruten	skala	i	
två–	tre	våningar.	Huvudprincipen	för	placeringen	av	
byggnaderna	är	att	de	ska	placeras	på	ett	tydligt	och	
konsekvent	sätt	i	förhållande	till	Enköpingsvägen	för	att	
skapa	ett	bullerskydd	för	skolgården.	

• Volymerna	ska	brytas	upp	för	att	skalan	på	byggnaden	
ska	minska.	Detta	kan	ske	med	förskjutna	huskroppar	
eller	med	separata	sadeltak.

Gestaltningsprinciper
Skola, skolgård & idrottssal

Gestaltningsprinciper
Skola, skolgård & idrottssal

Placera	skolbyggnaden	så	att	entréfasaden	vetter	mot	
Finnstarondellen	och	medger	en	välkomnande	plats	
framför	skolbyggnaden.	Sörj	för	att	byggnadens	placering	
samverkar	optimalt	med	bullervallarna	för	att	skapa	en	
bullerfri	skolgård.

Placering på tomt

Välkomnande	entré,	vy	från	Finnstarondellen 
.

Finnstarondellen Ginnlögs vägSkolaFörplats
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Proportioner

Parallella	sadeltak	bryter	upp	volymerna

Reliefverkan	adderar	detaljrikedom

Detalj	fasadvariation	och	monokromitet

Färgpalett,	ton-i-ton

Reliefverkan-	skalförskjutning

Alternativ ett: 
Monokromt

Alternativ två: 
Ton-i-ton

max 3

1
22°

45°

Stuprör

12

PANTONE 363 C
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PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Material & kulör

Fasadernas utformning

Byggnaderna	ska	utföras	med	målade,	i	huvudsak	panelklädda	fasader	
och	sadeltak	belagt	med	röd	plåt.	Undersida	takfot,	undersida	taksprång,	
taktassar	och	knutbrädor	där	sådana	förekommer	målas	i	samma	färg	som	
fasaden.	Skorstenar,	takkompletteringar	och	taksäkerhet	infärgas	gärna	i	
samma	kulör	som	taket.	

Elskåp	och	dylikt	infärgas	i	samma	kulör	som	fasaden.	

Kulören	på	fasaden	ska	samordnas	med	en	färgpalett	från	traditionella	
slamfärger.	Med	hjälp	av	paletten	kan	bebyggelsen	varieras	i	färg	men	ändå	
hållas	samman	till	en	helhet.	Traditionella	slamfärger	i	en	orange-röd-
rödbrun	skala.

Som	alternativ	till	ett	helt	monokromt	kulörkoncept	kan	ett		kulörkoncept 
med	kulörer	ton-i-ton	uppnå	liknande	gestaltningsmässaga	fördelar.		Då	
gäller	lika	som	ovan	men	att	kulörer	ton-i-ton	accepteras	på	fönsterbågar,	
dörrar	och	jalusier	och	andra	utvändiga	solavskärmningar.	Takmaterialet	
kan	med	fördel	utföras	i	avvikande	svart	kulör	om	det	är	aktuellt	med	
solpaneler.

En	god	detaljbearbetning	är	viktig	för	att	husen	ska	upplevas	som	
kvalitetsmässiga.	Elementskarvar	undviks,	och	i	fall	de	förekommer	ska	de	
tas	omhand	med	lister	och	inte	bli	dominerande.	Sockellivet	ska	komma	så	
nära	fasadlivet	som	möjligt.	Mötet	mellan	sockel	och	fasadliv	kan	tas	upp	av	
en	så	kallad	offerbräda.	På	de	större	fasaderna,	såsom	till	idrottshallen	och	
entréfasaden	kan	en	reliefbearbetning	minska	skalan	genom	att	man	t	ex	
utformar	en	lockpanel	med	dubbelt	så	breda	brädor	och	förstorade	lock.

Skalan	ska	vara	småstadsmässig		med	uppbrutna	volymer.		Större	volymer	
delas	upp	för	att	med	nedan	strategiskt	utvalda	lösningar	uppnå	mänsklig	
skala.	Husen	ska	utföras	med	sadeltak.	Takvinkel	ska	vara	mellan	mellan	
22-45	grader.	Proportionerna	mellan	takfotshöjden	och	”gaveln”	ska	vara	
1	till	max	3.	Det	vill	säga	om	byggnaden	till	exempel	är	8	meter	hög	till	
takfoten	så	är	bredden	på	den	volymen	som	taket	täcker	max	24	meter.

Eventuell	skolbyggnad	med	tre	våningar	förläggs	primärt	mot	
Enköpingsvägen.	Idrottssalen	ges	extra	omsorg	för	att	dess	volym	ska	
upplevas	få	en	mänskligare	skala.	Genom	detalbearbetning	och	lek	med	
reliefverkan	enligt	vidstående	referensbilder.

Bebyggelseskala och proportioner

Gestaltningsprinciper
Skola och idrottssal

Eds	Allé	förskola/	Marge

Campus	Horris	Hill	England/	Jonathan	Tuckey	Design

Sjöhusen	/	dinelljohansson
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Skolgården

Gestaltningsprinciper

Etapp 1

Skola

Idrottshall

Bullerplank

Idrottshall

Etapp 2

SkolaTillbyggnadGrundsärskola
Inhägnad gård grund-

särskola

Flexibel entréplats

Flexibel yta
Ytor kompletteras

med lekutrustning

Amfiteater

Bask
et, 

Skate

Vall m
ot Enköpingsvägen

Vall m
ot Enköpingsvägen

Bask
et, 

SkateNedsänkt idrottsyta

Nedsänkt idrottsyta

Amfiteater

T
il
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yg

g
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Skolgården placeras söder om skolbyggnaden för att få en naturlig koppling till det större parkrummet och för att ges skyddade väder- och bullerförhållanden. Den blir del av ett 
större gemensamt rum tillsammans med dagvattenparken i väst och aktivitetsparken i öst som skärmas av från Enköpingsvägen och spårområdet av böljande bullervallar. 
Skolgården ska ha flera väderskyddade platser för regn och sol. Närmast skolans entré finns en samlingsyta där personalen kan skriva in och ut elever för uppsikt och därmed 
trygghet. En amfiteater som kan fungera som uteklassrum utgör centrum för skolgården. Den omges av nedsänkta planteringsytor med perennprakt som även fungerar som 
regnträdgård. Mot bostadsgatan på skolgårdens södra del placeras en nedsänkt idrottsyta, i slänterna kan sittplatsytor anordnas. Skolgården planeras med platser för både rörelse 
och rekreation, såsom basket och skate, promenadslingor och sittytor på avskiljda platser . Ytorna ska vara anpassade för de tilltänkta elevernas ålder. Skolgårdens bullerfria zon 
ska, när skolan är fullt utbyggd, vara ca 27 000 kvm. 

Skolgården förbereds för att kunna byggas i två etapper. Ytorna närmast skolbyggnaden utformas flexibelt för att kunna uppfylla de behov respektive etapp skapar.

Etapp 1

I första etappen är skolan endast högstadie och ytorna närmast skolgården utrustas 
med hängytor, samlingsplatser, aktiva ytor med pingisbord, basket, bollplank och 
scen för spontana framträdanden. Ytorna för skolans planerade utbyggnad hålls fria 
från permanent utrustning och trädplantering och förses istället med temporära 
inslag såsom demonterbara pergolor, odlingslådor på gräsytor. Vissa ytor lämnas 
oprogrammerade för att kunna kompletteras i Etapp 2. Stort fokus läggs på att 
plantera träd och buskar som behöver tid att växa sig stora och rumsskapande. Ett 
bullerplank placeras mellan idrottshall och skola för att skapa god ljudmiljö.

Etapp 2

I en eventuell andra etapp byggs skolan ut och utökas med elever från 
förskoleklass upp till årskurs 6 samt grundsärskola. Skolgården utökas 
österut mot Enköpingsvägen. Ytorna närmast skolbyggnaden kompletteras 
med lämplig lekutrustning och inhägnad skolgård för de lägre årskurserna. 
Grundsärskolan får en inhägnad egen gård.  

Skolgårdens utformning

Etapper
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Bullervall mot Enköpingsvägen

Bullervallen bildar en grön vägg mot Enköpingsvägen 
sett från skolgården. För att klara lagkraven för en 
bullerskyddad skolgård kommer den bli tre meter 
hög från gatunivån på Enköpingsvägen. Skalan bryts 
ner på bullervallen genom en varierad beklädnad och 
uppbruten organisk form. Sydvästvända rumsligheter 
längs med vallen kan nyttjas som pedagogiska uterum 
och häng-samlingsplatser vår och höst. Bullervallen 
mot järnvägen är likaledes en förutsättning för att klara 
kraven om en rimlig ljudnivå, men gränsar inte till 
skolgårdsytan.

Vegetation skolgård

Vegetationen på skolan i form av träd och buskar ska 
planeras utifrån dess vinddämpande, men framförallt 
temperaturreglerande funktion. Grönskans betydelse 
för elevernas välmående, återhämtning och behov av 
rörelse ska beaktas dels i avseende av rastverksamhet, 
men också i samspelet fönstersättning- skolgård 
med tanke på hur grönskan kan upplevas från 
klassrummen.

Material skolgård

Markmaterial på skolgården ska vara marktegel och 
smågatsten, alternativt betongmarksten. Utrustning i 
trä och metall.  
 
Växtligheten utgörs av gräs- och ängsytor, blommande 
perennytor, blandlövskogdungar med ek, lönn, lind, 
hassel, avenbok  m.fl. Solavskärmningsvegetation mot 
södervända fasader bör vara snabbväxande trädtyper 
såsom poppel och pil.

Skolgården

Gestaltningsprinciper

Belysning

Kvällstid ska välavvägd ev rörelsestyrd belysning minska 
risken för skadegörelse i skolgårdens inre delar. Belysning 
på skolgården för de mörka årstiderna ska utformas 
med målsättning att den ska understödja skolgårdens 
olika funktioner, fungera som ledstråk, samt verka 
rumsskapande och trygghetsskapande,

Dagvatten från skolan

Dagvatten från skolmiljöns hårda ytor kan ledas till 
till exempel trädplanteringar, regnrabatter mm vilka 
samtidigt utgör skuggade fasader och ger solskyddade 
uteplatser.

Idrottsyta

Skolans förslagsvis nedsänkta idrottsyta som 
används för exampelvis fotboll och friidrott ska 
kunna ta hand om vatten vid skyfall men den 
medger också en överblickbar och via sina kanter 
en mer bollkontrollerad aktivitet vilken lättare kan 
samordnas med andra aktiviteter för en inkluderande 
rastverksamhet.

Flatås park / 02Landskap 
Exempel vägledande, rumsskapande belysning.

Basketkorgar föreslås på flera platser.

Sittplatser i grön slänt vid idrottsyta.
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Färgsättning på utrustning som 
samspelar med skolans fasader

Detaljer i trä som sampelar med 
skolans utformning, exempelvid 

cykeltak

Exempel på sammanbyggd  
bänk och mur. Möte mellan  

trä och natursten.

Skuggtåliga växter

Varierande stensättning ger platsen 
en mer livfull och ombonad känsla

Möbleringszoner med sammanhängande markmaterial samlar sittplatser, 
perennplantering och träd i stråk tvärs över skoltorget. 

Skoltorget

Gestaltningsprinciper

Material vid skoltorget

Markmaterial på skoltorget ska vara marktegel och smågatsten, 
alternativt betongmarksten. Utrustning i trä och metall.  

Växtlighet utgörs av perennplanteringar med skuggtåliga växter 
som ger fin årstidsvariation med särskilt fokus på vår och höst. 
Trädsorter på skoltorget kan exempelvis vara Björk, lönn, ek, 
dubbelblommande fågelbär.

Från Bro centrum-hållet och busshållplatsen på Ginnlögs 
väg nås skolan via ett entrétorg på skolbyggnadens norrsida. 
Här finns gott om cykelparkering och sittplatser för att 
exempelvis vänta på bussen. 

Skoltorg- förslag, skala 1: 500

N

Material markkompletteringar, möbler etc

Cykeltak, bänkar och övrig utrustning ska samspela med 
byggnadernas kulörsättning eller tillåtas ha sina naturliga egna 
färger såsom sten, trä, aluminium och tegel. 

Belysning

Belysning ska utformas med målsättning att uppnå ett 
välkommnande tryggt skoltorg. Till exempel lägre sittande 
belysningsarmaturer för att bryta upp platsen i flera rumsligheter 
samt koncentration på huvudentréen och välupplyst cykelparkering.
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gCykelparkering

Cykelparkering
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Vändzon RHP

Befintlig gång- & cykelväg

Enköpingsvägen

Ny gång- & cykelväg

Finnstarondellen
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Skolbyggnaden	ska	i	utförande	och	
disposition	medge	en	expansion	till	
ytterligare	500	elever.	

Utbyggnaden	ska	ha	samma	
kulörprinciper	och	arkitektoniskt	uttryck	
som	huvudbyggnaden.

I	illustrationsplanen	redovisar	den	
utbyggda	delens	egna	entréer.	Två	
stycken	från	söder	för	att	tillgodose	de	
eventuellt	yngsta	barnens	behov	av	en	
trygg	lugn	skolstart	vid	hämtning	och	
lämning	samt	en	större	dubbelsidig	i	
länkbyggnaden	vilken	binder	samman	
de	två	skolkropparna	och	också	bildar	
utrymnings	väg	för	skolbyggnaden	i	etapp	
ett.	

Vid	etapp	ett	kommer	ett	bullerplank	
behöva	byggas	för	att	uppnå	önskade	
mätvärden	längs	skolgårdsfasaden.

Utformning för möjlig expansion 
av elevplatser

Möjlig expansion

Gestaltningsprinciper

Etapp	1

Etapp	2

Idrottssal Bullerplank

Idrottssal

Skola

Skola Möjlig utbyggnad

Axonometrier	från	söder
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Etapp	2

Utgörs	av	tillbyggnader	för	en	expansion	av	antalet	elever	samt	med	en	grundsärskola	med	
utökade	ytor	för	hämtning	lämning.

Etapp	1

Utgörs	av	skola	med	skolgård	och	idrottshall	för	ca	500	elever.

Möjlig expansion

Gestaltningsprinciper
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Bostäder

Gestaltningsprinciper

Illustration	av	bostadsgatan
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Parhus	Ulvsunda/	Sandell	Sandberg 
Exempel	på	god	detaljbearbetning	 

i	fasadgenomförandet

Radhus/	Marge 
Exempel	på	sadeltak	med	gaveln	mot	gatan	

	Brunberg	&	Forshed 
Exempel	på	kulörvariation	mellan	husen	

Gestaltningsprinciper
Bostäder

• Omsorg	i	utformningen,	koppling	till	gestaltning	med	
rekreationsparken	och	skolan	i	materialval	både	vad	gäller	
vegetation,	markmaterial	och	i	viss	mån	byggnader.

• Entréer	placeras	mot	gatan.	Parkeringsplats	på	tomten,	
carport	och	förråd	ska	utformas	underordnande	i	
förhållande	till	bostadsbebyggelsen.	I	samspel	med	
bostäderna	men	enhetligt	med	genomgående	kulör,	i	
hela	bostadsområdet.	Förråd	och	växthus	placeras	på	
parksidan.

• Husens	tomter	mot	parksidan	avgränsas	med	en	
höjdskillnad	mot	parken	vilken	ska	ligga	på	en	lägre	
nivå.	Höjdskillnaden	innebär	att	insyn	minskas	utan	att	
utblickarna	för	de	boende	påverkas.	Mot	bostäderna	vid	
tomtgränsen	placeras	växtlighet,	se	sektion.

• Ej	bebyggd	tomtmark	bör	vara	belagd	med	i	huvudsak	
dränerande	material	såsom	växtlighet	,	grus,	plattor	med	
breda	fogar	av	dränerande	grusmaterial	etc.

• Bostäderna	är	i	två	våningar	och	utgörs	av	kedjehus	
el	liknande.	Huvudprincipen	för	placeringen	av	
byggnaderna	är	att	de	ska	placeras	på	ett	tydligt	och	
sammanhållet	sätt	i	förhållande	till	gatan	och	utgöra	ett	
konsekvent	men	med	hjälp	av	kulörer,	varierat	uttryck.	
Husen	ges	en	likartad	funktionell	uppbyggnad	för	att	
skapa	rationalitet	samtidigt	som	de	får	en	varierad	och	
individuell	utformning	till	det	yttre	och	olika	kulörer.	
Bostäderna	ska	ha	plats	för	minst	en	parkeringsplats	per	
tomt.	Parkeringsplatserna	placeras	mellan	husen	och	nås	
från	gatan.

Sektion	park-bostad-gata

TrädgårdAllmän	platsmark/
Park

Gränsskapande	buskage,	häck

Förgårdsmark Gata
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Möjlig tomtdisposition

• 26	st	enfamiljshus/
kedjehus	i	två	plan	med	
carport,	förråd,	uteförråd	
och	ev	ytterligare	
komplementbyggnad	(t	ex	
växthus).

• 4-6	rum	och	kök,	5	
personer	bostad

• Ca	140	kvm	BOA	+	ca	12,5	
kvm	förråd

• Avfall	och	källsortering	i	
fyrfackskärl	inom	spaljé	i	
tomtgräns

• Förgårdsmark	och	
trädgårdar	avgränsas	med	
häckar,	Material,	växtlighet:	
gräs/ängsytor,	grusgångar.	
Träd;	ek,	lönn,	lind,	hassel,	
avenbok		m.fl.	

• Plats	för	två	bilar	i	rad	på	
egen	tomt

• Övrig	parkering	vid	skolan.

Gestaltningsprinciper
Bostäder
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Växtlighet:	gräs/ängsytor,	grusgångar.	Träd;	ek,	lönn,	lind,	hassel,	
avenbok		m.fl.	Tomterna	avgränsas	sinsemellan	av	häckar	mot	
parken	avgränsas	trädgårdstomterna	med	höjdskillnad	vilken	
byggs	upp	av	en	stödmur	mot	parken	och	gränsen	förstärks	med	
en	häck	på	parksidan	(se	sektion	på	sidan	19).

Husen	ska	utföras	med	sadeltak.	Takvinkeln	ska	vara	
mellan	25-35	grader.	Carport	kan	ha	ett	enklare	
uttryck	än	huvudbyggnaden	och	en	mindre	takvinkel.	
Komplementbyggnader	såsom	carport,	förråd	ska	i	huvudsak	
ha	fasader	av	trä	och	underordnas	bostadshusens	volymer,	
formspråk	och	färger.	Avfallshantering	och	sopsortering	sker	
separat	på	varje	tomt	och	ska	förses	med	staket	runt	kärl	och	
utformas	uomsorgsfullt	i	samklang	med	övrig	kulörsättning.

En	god	detaljbearbetning	är	viktig	för	att	husen	ska	upplevas	
som	kvalitetsmässiga.	Elementskarvar	undviks,	och	i	fall	
de	förekommer	ska	de	tas	omhand	med	lister	och	inte	bli	
dominerande.	Sockellivet	ska	komma	så	nära	fasadlivet	som	
möjligt.	Mötet	mellan	sockel	och	fasadliv	kan	tas	upp	av	en	så	
kallad	offerbräda.

Proportioner och detaljer

Landskap

Byggnaderna	ska	utföras	med	målade,	i	huvudsak	panelklädda	
fasader	och	sadeltak	belagt	med	matta	takpannor	eller	plåt	i	svart	
kulör	för	att	solceller	ska	smälta	in.	Undersida	takfot,	undersida	
taksprång,	taktassar	och	knutbrädor	där	sådana	förekommer	
målas	i	samma	färg	som	fasaden.	Skorstenar,	takkompletteringar	
och	taksäkerhet	infärgas	gärna	i	samma	kulör	som	taket.	Elskåp	
och	dylikt	infärgas	i	samma	kulör	som	gatufasaden.	Fönster	kan	
vara	i	ton	i	ton	alternativt	avikande	kulör.

Kulören	på	fasaden	ska	samordnas	med	en	färgpalett	från	
traditionella	slamfärger	och	linoljefärger	i	en	naturlig	finstämd	
skala,	vit	och	svart	kulör	undviks.	Med	hjälp	av	paletten	kan	
bebyggelsen	varieras	i	färg	men	ändå	hållas	samman	till	en	
helhet.		Gemensam	avvikande	ton	på	entrédörrar,	fönsterbågar,	
dörrar	och	jalusier	och	andra	utvändiga	solavskärmningar.	

Kulören	på	carports,	plank,	staket,	spaljéer	och	takbrädor	
ska	vara	faluröd	el	liknande	för	att	hålla	samman	området	
arkitektoniskt.

Material och kulör

Exempel	på	fasader	mot	parken

Exempel	på	fasad	mot		gatan

Gestaltningsprinciper
Bostäder
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Träpanel

Gestaltningsprinciper
Komplementbyggnader såsom pumpstation, nätstation etc

• Omsorg	i	utformningen,	välavvägd	koppling	till	
gestaltning	av	rekreationsparken	och	skolan	i	materialval	
både	vad	gäller	vegetation,	markmaterial	och	byggnad.

• Komplementbyggnaderna	såsom	pumpstation,	
nätstation,	förråd	etc	placeras	så	att	möjlighet	finns	
för	avskärmning	mot	parken	är	möjlig	med	buskage	
etc.	Accessvägar	för	underhåll	utförs	i	material	lika	
omgivnade	vägar	och	stråk.

• De	tekniska	byggnaderna	kläs	med	beständigt	material	i	
jordkulörer	typ	grönt-brunt.	Detaljer	färgas	in,	tak	ska	ha	
lika	kulör	alternativt	material	som	fasaden.

• Plank	utförs	med	medveten	detaljering.	Det	höga	
bullerplanket	vid	skolan	utförs	med	djupa	nicher	som	
stabiliserande	konstruktion

Gult	tegel

Plåtbeklädnad

Grått	tegel

Exempel	på	kulörer	och	proportioner
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Gestaltningsprinciper
Landskapsrum & bostäder

Illustration	parkstråk	och	bostäder

Gestaltningsprinciper

Yggdrasil
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Illustration	parkstråk	och	bostäder

Gestaltningsprinciper
Landskapsrum & bostäder
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Parken

Landskapsrum

Med massbalans modelleras kullar och vattenstråk 
fram som fyller flera funktioner; ihop med vegeta-
tionen skapar de större och mindre rumsbildningar, 
visuell och ljudmässig avskärmning från förbipasseran-
de bil och tågtrafik och bidrar till en större variation 
som tilltalar olika arter av flora och fauna. Landskaps-
rummen ger utrymme för olika aktivitetsytor, plats 
för rofylld vistelse och social samvaro. De pedagogiska 
möjligheterna med naturmiljön kopplad till skolan är 
många. 

Attraktiva gång- och cykelstråk genom parken skapar 
livgivande flöden och närvaro. Vallar, gång- och 
vattenstråk samspelar i ett organiskt formspråk där 
mindre broar tillgängliggör områdets olika delar och 
skapar vattenkontakt. 

Dagvattenstråket

Det nya dagvattensystemet ska rena både planområdets 
dagvatten och vatten som kommer till området 
i ledningar norrifrån. Dagvattnet leds dels från 
ny sedimentationsdamm norr om Ginnlögsväg, 
dels ansluts det renade vattnet från den befintliga 
Kockbackadammen. Vattenvägarna möts i en stor 
spegeldamm där systemets utlopp går via trumma 
under bullervallen.

Kring dessa dagvattenstråk tar parken sin form och 
knyter ihop blå och grön struktur till en integrerad 
helhet. Att promenera längs vattenstråket, som i en 
liten dalgång nedanför den grönskande bullervallen är 
en stor del av parkens rekreativa värde. Mindre öppna 
och slutna parkrum blir hållplatser på vägen med 
möjlighet till vila, häng eller aktivitet. 

Entré till parken görs huvudsakligen från tre håll; 
I norr från Stationsgatan, österifrån via det nya 
GC-stråket från brandstationen samt centralt från 
skolgården till parkens mitt. 

En plats för rekreation, rörelse och samvaro

Parkens målpunkt och riktmärke, trädet Yggdrasil planteras i form av kärrek, ett 
snabbväxande och stråkligt träd som också får vackra höstfärger. Natulekplats föreslås i 
anslutning till trädet.

En variation av långgräsäng och klippt gräs för vistelseytor och 
i sekundära gångstråk.

Skridskoåkning vid Yggdrasils fot på den vinterfrusna 
dammen.

Vattnet breddas stundom i mindre dammar på sin väg genom stråket med 
vallen som fond med omväxlande tät och gles vegetation. 

Enkla men väl gestaltade träbroar. 
Vårby brygga, Huddinge

Yggdrasils naturlekplats

I sydost breddas dagvattenstråket till ett 
större parkrum. Här möts två vattenvägar i en 
spegeldamm med möjlighet för skridskoåkning 
på vintern. Centralt i parken, invid dammen, 
planteras ett ståtligt träd, som blir landmärke 
och samlingsplats. Runtom trädet och dammen 
växer naturlekplatsen fram, med temat Yggdrasil, 
från den nordiska mytologin. Träd, stockar, 
stenar, lekvänliga buskage erbjuder en spännande 
lekmiljö som lockar till rörelse och upptäckarlust. 
I Yggdrasils närhet skapas picknickytor och 
grillplatser.
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Aktivitetsparken och äppellunden

I förslaget av parkens norra del, söder om bullervallen 
mot Enköpingsvägen och inloppet från Kockbacka-
dammen, kännetecknas utformningen av öppna gräs-
fält och mindre rum inbäddade av buskar och träd-
dungar. 

Den östra parkentrén från Enköpingsvägens gång- 
och cykelväg tar emot besökaren med blommande 
ängsmarker. Vidare i riktning mot skolan flankeras 
gångstråken av aktivetsytor i form av utegym och bas-
ketplaner samt en gräskulle, en liten höjd med fin utkik 
över parken och väl lämpad för friluftsaktivitet såsom 
pulkaåkning.  Strax söder om parkentrén och ängarna 
fortsätter i gräsytorna till en frodig äppellund.

Vegetation

Öppna ytor utmed parkstråket utvecklas som ängsytor 
för att gynna biologisk mångfald och samtidigt 
bidra till mindre skötselintensiva ytor. Vid utvalda 

platser för spontanlek, vistelse och picknick samt 
utmed gång- och cykelstråk hålls gräset kortklippt. 
Grupper av träd och solitärträd skapar en variation 
av växtkaraktärer och rumslighet. Främst väljs 
inhemska trädslag som lönn, ek, avenbok samt 
bärande träd och buskar som fågelbär, rönn och slån.

Vattenstråket utformas till stora delar av flacka och 
variationsrika strandmiljöer med fuktälskande 
och torktåliga växter, där gräsytorna växlar mellan 

klippta gräsytor för picknick och spontanlek och 
ytor som utvecklas med rik ängsflora. Öppna 
vattenstråk eftersträvas genom hela systemet. Utöver 
estetiskt tilltalande miljöer bidrar öppna vatten med 
livsmiljöer för växter och djur och en större buffert 
för fördröjning av dagvatten. Partier av vattenstråket 
får brantare slänter, något som dämpas visuellt och 
säkerhetsmässigt med avskärmande vegetation, 
stenar och kring delar av sedimentationsdammen; 
gärdesgård. 

Ekosystemtjänster med prioritet

• Vattenreglering

• Hälsa och inspiration

• Biologisk mångfald – värdefulla biotoper

• Biologisk mångfald – spridningsvägar

Skötselbehov

Större delen av parken ska planeras för extensiv 
skötsel.

Vårblommande äppelträd. Trumslagarbacken, Västerås. Karaktärsfulla solitärträd vid 
vattenstråket skapar dynamik i 
höjd och rumslighet. Korsängens 
vattenpark, Enköping

Årstidsvariation är viktig 
för biologisk mångfald, 
tidigblommande sälg gynnar 
humlor och andra pollinerare.

Utegym vid entrérummet till parken österifrån blir en god målpunkt 
eller start för joggingtur genom parken. . Röllingeparken, Åkersberga.

Aktivitetsparken

Yggdrasils naturlekplats

Östra  
parkentrén

Blomster- 
ängen

Äppel-
lunden

Parken



60 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  - KS 20/0607-58 Beslut om granskning - detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.)  : Gestaltningsprogram Granskning Kockbacka gärde

27

PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Bullervall och bullerplank
En del av parken

Vallen

En vall med bullerplank på krönet löper längs 
med spårområdet i sydväst och skärmar av 
landskapsrummet från tågtrafiken. Vallen får en 
omväxlande tät respektive glesare naturlik plantering 
med ett lägre buskskikt och träd som på sikt växer 
sig riktigt höga. Vallens norrslänt är böljande med 
varierande lutning och blir en del av parkrummet, 
den kan bitvis exempelvis användas som pulkabacke 
vintertid. 

B-b. Sektion genom bullervallen, parken och radhusen. Vallens södra slänt (mörkgrön) utformas för att försvåra för olovlig vistelse. 
Slänten in mot området (ljusgrön) blir en del av parken. 

A. Exempel på hur bullervallen längs Enköpingsvägens 
GC-väg kan kläs av tät vegetaion med täta landskapsväxter 
såsom slån och skapa en inbjudande biotop för småfåglar. 

Öppna vattenstråk. Med fina stenar och 
en torktålig flora ger vattenvägarna ett 
gott intryck även vid lågvatten.

 
På spårsidan av vallen planteras robusta och skötselsnåla 
buskar som ger fin årstidsvariation. 
 
En lägre vall, 3m hög, skyddar området från buller från 
Enköpingsvägen och ramar in parkens östra delar. Tåliga 
träd och buskar av typen brynzon med exempelvis slån, 
rönn, skogstry, skogsolvon och hägg täcker större delen av 
denna vall. Ett promenadstig tillgängliggör delar av den 
västra sidan

A

B

b
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Raster av träribbor med distans till innanliggande 
kontruktion, som spaljé för klätterväxter. 

Klätterväxter på träribbor. 

Planket 

Bullervallen mot spåret kompletteras med ett 
bullerplank uppe på vallens krön. Planket har en 
konstant övre nivå längst hela sträckan, 5 m ovanför 
nedanliggande spårmitt. Plankets totalhöjd varierar 
emellertid mellan 2-4 meter i och med den variende 
höjden på vallen. Detta, ihop med en variation av 
vegetation på vallen, ger en dynamisk, böljande rytm 
i landskapet och förstärker vallens roll som del av 
parkrummet. 
 
Planket utformas så att det sett från parken smälter in 
i vegetationen. Det kläs med ett glest raster av stående 
omålade träribbor. På parksidan planteras klätterväxter 
av blandande sorter som kan klättra upp på och klä in 
planket i bladgrönska. 

Elevation av bullervall och plank, vy från parkstråket. 
Plankets höjd varierar mellan 2 och 4 meter.  

Bullervall och plank fem meter ovan spårmitt, i detta exempel med tre meter hög vall och två meter plank

Bullervall och bullerplank
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EntréplatsBusshållp
lats

Enköpingsvägen

Ginnlögs väg

Bro centrum

Pendeltågsstation

Finnstarondellen

Kungs-
ängen

Skolväg, angöring och parkering

Skolan ska utformas för säker skolväg. Från 
Bro, norr om Enköpingsvägen, kan passage 
över Enköpingsvägen göras vid undergången 
ca 150 meter nordväst om Finnstarondellen. 
De gående/ cyklande kan sedan promenera 
till Finnstarondellen på gång och cykelväg 
och sedan ta övergångsstället över Ginnlögs 
väg. Entrén till skolan ska vara placerad så den 
genaste vägen blir att använda övergångsstället.

Barn som kommer med skolskjuts ska 
kunna lämnas av i bussficka precis vid 
skolans entréplats. För att samverka med 
förbipasserande cykeltrafik anordnas räcken 
och övergångsställe vid cykel- och gångvägen.

Vägar till skolan

Gående och cyklister från pendeln eller från 
Stationsvägen kan använda en nyanlagd gång- 
och cykelväg med övergångsställe invid den 
nya rondellen, där trafiken självmant saktar 
ner, de använder sedan den nyanlagda gång och 
cykelvägen till skolans entréplats.

Gående eller cyklister som kommer från 
Rosenängarna tar övergångsstället vid 
Finnstarondellen över Enköpingsvägen och når 
direkt entréplatsen. 

Barn som kommer från Kockbackahållet/ 
Kungsängen ska ha möjlighet att promenera/ 
cykla genom parken och nå skolan från sydväst.

Barnsäker och trygg skolväg

Hämtning och lämning sker med en 
lokal vägslinga runt parkeringen invid 
idrottshallen.

Hämtning och lämning

Angöring till skolan görs via den nya rondellen vid 
korsningen Stationsvägen/ Ginnlögs väg. Tung trafik 
angör skolans kök,  avfallsrum samt lastintag för 
övrigt direkt vid angöringsplatsen.

Barnsäker  väg till skolan och kring angöring och parkering

Översikt

Hämta/lämna, etapp 2. 
 Bild från trafik-utredning, Trivector.  

Trygga övergångsställen med planteringar i lämplig höjd 
för överblick och trafikseparering
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Skolväg, angöring och parkering

En tillgänglig parkeringsplats ska ligga 25 m från 
huvudentrén, för att uppnå detta finns platser i anslutning 
till angöringen för leveranser och sophämtning.

Parkering för skolans personal, korttidsparkering för 
föräldrar och besökande till idrottssalen sker invid 
idrottshallen. 

Ytterligare parkering finns norr om Ginnlögs väg. 

Parkering

Material och vegetation

Parkeringsytor och angöring RHP-plats utförs i dränerande 
material och med insprängda ytor för träd och buskvegetation 
där så är möjligt avseende siktlinjer och trafiksäkerhet. 
Genaste vägar ska förses med förstärkande material för att de 
gräsytor som planeras ska klara slitaget och se välvårdade ut.

Övergångsställen för gång-cykel kan uppföras upphöjda med 
avvikande material.

Fördjupad trafikutredning finns. 

Allmän parkering. Bild från trafik-
utredning, Trivector.  

Grön parkeringsplats med trädplanteringar och armerat gräs.
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Gator och stråk

Den nya gatan runt bostadsområdet utförs med 
trottoarzon mot parken i norr och mot bostäderna i 
söder.

Den nya gång- och cykelkopplingen till Bro IP utförs 
i sk kallad regional standard. Över spåren smalnas 
den av något.

Tre gång- cykelstråk går genom parken. Ett som 
löper längs Enköpingsvägen och blir den lugna 
passagen förbi den nya rekreationsparken. Ett löper 
från Brandsstationen, ansluter till bostadsgatan där 
trottaren breddas till GC-väg, blir en genväg för att 
komma till IP på södra sidan om järnvägen. En träde 
sträckning löper från Finnstarondellen, norr om 
skolan, tvärs över parken och under bron vidare mot 
stationen. Se vidstående illustration.

Utformning nya gator och nya cykelstråk

Bostadsgatan

Trygg miljö genom vuxennärvaro

• Körbana 
 
Sopbil och personbil kan   
mötas.

• Dagvatten 
 
Trädplantering med 
skelettjordmagasin.  
Släpp i kantstenen för ytlig 
avrinining in i planteringen

• Offentliga stråk 
 
Gångbana och GC-bana  på 
varsin sida om körbana.

• Snöupplag

På stödremsa och fickor avsedda 
för detta. Se diagram intill.

Fickor för snöupplag.
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Utöver GC-vägarna löper gångstråk av olika dignitet 
genom området. De mest gena gångstråken utförs 
som stenmjölsgångar från söder till norr. Dessa 
kompletteras med stråk av klippt gräs där de som 
behöver användas av driftfordon byggs upp på 
bärlager.

Promenadstråk i parken

Huvudsakliga gång- och cykelstråk

Gång och 
cykelstråk

Ny Gång- och cykelbro

Primära gångstråk, 
stenmjöl

sekundära gångstråk, 
klippt gräs på bärlager

Gångstråk av klippt gräs. Sådd gräsyta på 
bärlager.

Primära gångstråk genom parken av 
stenmjöl. 

Gator och stråk
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Parkering och inlastning 
Belysning för funktion och 
trygghet

Entréytor/samlingsplatser 
Belysning för välkomnande 
entréplatser, orienterbarhet

Belysning 
Trygg, funktionell och effektfull

Belysning genom parken ska vara av miljöskapande 
karaktär med fokus på upplevelsen av vattenrummet 
och stödja rumsskapandet längs den böljande 
bullervallen. Belysningen ska inte skapa störningar 
för djurlivet.

Den ska ha en trygghetsskapande effekt och genom 
att lysa upp och vägleda, samt, på vissa strategiska 
platser, vara avledande till skydd för skadegörelse.

Översiktlig belysningsplan

Föreslagna lägen för konst på allmän platsmark.

Primära gång- och cykelstråk 
Belysning för funktion, 
trygghet och orienterbarhet

Sport- och aktivitetsytor 
Belysning som bibehåller 
ytornas funktion året runt

Gångstråk i parkrum 
Belysning för trygg promenad 

Effektbelysning av stora träd, 
dammar, broar, konst mm

Området ska smyckas med konst på allmän 
platsmark. Tre platser föreslås lämpliga för detta 
ändamål;

- I den nya rondellen på Ginnlögsväg, vid infarten till 
området.

- Fäst på bullerplanket uppe på vallen, längs del där 
planket är 4 meter högt.

- I parkens centrala entré i närhet till Yggdrasil

Konst
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Medverkande

Medverkande från Upplands-Bro kommun:

Planarkitekt		 	 Lina	Wallenius

Planarkitekt		 	 Anna	Duarte

Planarkitekt		 	 Claudia	Wikse	Barrow

Exploateringsingenjör		 Lena	Aldenhed

Fastighetschef	 		 Frank	Renebo

Medverkande konsulter i framtagning av förslag på gestaltning:

		

	

		

	

Framtagning gestaltningsprogram

Illustration	av	parkstråket
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Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

Värdeutlåtande 
Blivande byggrätter inom Härnevi 8:10 och del av Kock-

backa 2:1 i Upplands-Bro kommun 
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1. Uppdragsbeskrivning _____________________________________________________________ 3 

2. Värderingsobjekt _________________________________________________________________ 5 

3. Marknadsförutsättningar ___________________________________________________________ 7 

4. Värderingsmetodik ______________________________________________________________ 15 

5. Värdering mark för bostäder, småhus ________________________________________________ 15 

6. Värdering mark för skoländamål ____________________________________________________ 21 

7. Slutsatser _____________________________________________________________________ 27 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Värderingsobjektet utgörs av blivande byggrätter för småhus i form av kedjehus samt skoländamål inom 
fastigheterna Härnevi 8:10 och del av Kockbacka 2:1 i Upplands-Bro kommun.  

Uppdragsgivare 
Värderingsuppdraget har erhållits av Upplands-Bro kommun via Lena Aldenhed. 
Syfte 
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet för blivande byggrätter för småhus i form av ked-
jehus samt skoländmål inom rubricerade fastigheter. Syftet med värderingen är att utgöra underlag inför en 
kommande markanvisning. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på den 
öppna marknaden. Värdeutlåtandet är avsett att nyttjas som internt beslutsunderlag inför försäljning.  

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är 2021-10-06. 

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-
jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare som 
för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Värderingsstandard 
Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 
två och tre nedan.  Uppdraget kommer att utföras i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Sta-
tements ("VPS") som ingår i RICS Valuation - Global Standards 2017("Red Book") och utfärdats av Royal 
Institution of Chartered Surveyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  
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Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella fastighetsmarknaden, 
samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett fullvärdigt sätt. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
Kommunalt huvudmannaskap förutsätts även i de fall som privata markägare initierar utveckling av nya bygg-
rätter som föranleder utbyggnad av allmänna platser m m. Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för 
gator/vägar på allmän mark ingår, d.v.s. är erlagda och såldes inte kommer att belasta köparen av marken 
(ingår även normalt i jämförelseköpen).   

Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen). 

Särskilda förutsättningar 
I enlighet med uppdragsgivarens önskemål värderas blivande byggrätter inom värderingsobjektet utifrån den 
teoretiska förutsättningen att detaljplan antagits och vunnit lagakraft. I dagsläget saknas dock lagakraftvun-
nen detaljplan för den i värderingen avsedda bebyggelsen.  

I värderingen förutsätts att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genomförbarheten av 
och för ekonomin i en exploatering. 

I värdebedömningen tas inte hänsyn till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.  

I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare 
avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Värdebedömningen förutsätter att parkering tillskapas med markparkering.  

Besiktning och värderingsunderlag 
Området som värderingsobjektet är beläget inom har översiktligt besiktigats under oktober 2021 av Hedvig 
Mathisson, Svefa.  
Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Skriftlig information från uppdragsgivaren 
• Illustration av påtänkt bebyggelse 

 
Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 
statistik från SCB med flera. 

Utöver ovan har Svefas ortsprissystem (Real Estate och LOP) studerats.  
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2. Värderingsobjekt 

Objektstyp och läge 
Värderingsobjektet, fastigheterna Upplands-Bro Härnevi 8:10 och del av Kockbacka 2:1, är beläget i Bro invid 
korsningen Ginnlägsväg/Enköpingsvägen. Värderingobjektet utgörs idag av jordbruksmark. I söder angrän-
sar berört område till järnvägsspåret, på andra sidan spåret finns idrottsanläggningen Bro IP och sydöst om 
objektet finns en brandstation. I övrigt utgörs närområdet huvudsakligen av bostadsbebyggelse med inslag 
av kommersiella och offentliga verksamheter.   

Spårbunden allmän kommunikation finns i form av pendeltågsstationen Bro station beläget drygt 1 km väster 
om värderingsobjektet. Bros lokala centrum är beläget inom gångavstånd från värderingobjektet där viss 
handel och service finns.  

 § 
Översikt över värderingsobjektet  

Lagfaren ägare 
Se bifogat fastighetsdatautdrag.  

Miljö 
Någon bedömning av omfattning och kostnader för eventuell miljösanering har inte genomförts. I värdebe-
dömningen har hänsyn inte tagits till en eventuell kostnad på grund av miljöbelastning (se vidare avsnitt 3 i 
bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Rättsliga förhållanden 
I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 
• Adressuppgifter 
• Planförhållanden 
• Servitut med mera 
• Inteckningar 
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• Taxeringsuppgifter 

I värderingen förutsätts att det inte finnas belastande rättigheter av betydelse för genomförbarheten av och 
för ekonomin i en exploatering. 

Planförhållande/planerad bebyggelse 
En ny detaljplan för värderingsobjektet är under framtagning. Detaljplanen skall möjliggöra bebyggelse med 
27 st enfamiljshus/kedjehus i två plan med carport, förråd, uteförråd och eventuellt ytterligare en komple-
mentbyggnad. Bostäderna planeras få en genomsnittlig boarea om ca 140 kvm och en tomt om ca 345 kvm. 
Förutom småhusen planeras det för en skola inom den norra delen av värderingsobjektet.   

  
Illustration på planerad bebyggelse enligt gestaltningsprogram 
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3. Marknadsförutsättningar 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Efter coronapandemins utbrott i Q1 2020 noterades – trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser 
och relativt begränsade restriktioner i samhället – en tydlig lågkonjunktur, med BNP om -2,8% för 2020. Un-
der inledningen av 2021 har noterats en återhämning, med BNP om +0,8% i Q1 och +0,9% i Q2. Tillväxten 
väntas ta fart i Q3 då lättade restriktioner medför ökad konsumtion, men återhämtningen väntas därefter gå 
in i en lugnare fas. Konjunkturinstitutets prognos (aug-21) ligger på +4,4% för 2021 och +3,6% för 2022. 

Återhämtningen vilar fortsatt på osäker grund då ökad smittspridning kan medföra återinförda restriktioner. 
Vidare kan den s.k. ”betongkrisen” få stora konsekvenser då viktiga investeringar riskerar att försenas. 

Riksbanken för en fortsatt expansiv penningpolitik för att mildra effekterna av coronapandemin och den rå-
dande lågkonjunkturen. Reporäntan ligger kvar på 0%, men vid behov finns utrymme för en mer expansiv 
penningpolitik. Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms någon höjning av repo-
räntan inte ske förrän tidigast mot slutet av 2024 (då även inflationen väntas stabiliseras kring 2%). 

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i ”icke-ar-
betsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. Stora 
krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur (vård/skola/omsorg). De offentliga finanserna är fortfarande 
starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i offentlig sektor kommer det sannolikt krävas en 
åtstramning av de offentliga utgifterna och finanspolitiken framöver (det finns emellertid utrymme för ofinan-
sierade investeringar om 40 mdkr i budgeten för 2022). 

Den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden har till viss del dämpats av en expansiv finans-/penningpo-
litik och statliga stödåtgärder. I takt med lättade restriktioner väntas den ekonomiska aktiviteten öka, vilket 
medför att Arbetsförmedlingens prognos justerats till 8,0% för 2021 respektive 7,4% för 2022 (återhämtning 
väntas vara relativt utdragen; dels p.g.a. en fortsatt osäkerhet avseende den ekonomiska återhämtningen, 
dels p.g.a. ett historiskt låg kapacitetsutnyttjande). Utsikterna för långtidsarbetslösa och nytillkomna till ar-
betsmarknaden är fortsatt svaga då efterfrågan inom branscher med viktiga ingångsjobb tydligt minskat 
(som handel och hotell/restaurang). 

Coronapandemin har påskyndat strukturomvandlingen av svenskt näringsliv. Automatisering/digitalisering 
väntas medföra en minskning med motsvarande drygt 1 000 000 arbetstillfällen fram till 2030. Samtidigt 
medför strukturomvandlingen – i kombination med den demografiska utvecklingen och utvecklingen av 
samhället i stort – att 1 300 000 arbetstillfällen tillskapas. 

Allt fler står allt längre från arbetsmarknaden vilket medfört en rekordhög långtidsarbetslöshet. För att 
skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt är det av stor vikt med ökad flexibilitet och rörlighet på arbets-
marknaden samt satsningar på utbildning (tillgång till utbildad arbetskraft är en av de stora utmaningarna 
och den viktigaste faktorn till en varaktig etablering på arbetsmarknaden, särskilt med hänsyn till den tek-
niska utvecklingen av näringslivet). 
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Kommunfakta – Upplands-Bro 

Befolkning 
Befolkningen i Upplands-Bro uppgick vid årsskiftet 2020/2021 till 30 195 invånare, en ökning med 2,9% sedan 
föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden redovisas i tabellen 
nedan. 

 

Flyttnettot under 2020 var +665 invånare inom kommunen. Vidare bedöms folkmängden i kommunen öka 
framgent och beräknas uppgå till ca 40 482 invånare till och med 2030.  

Källa: SCB 

Källa: SCB 

I nedanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras an-
delar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer som är mellan 0–9 och 30–39 är 
högre än riket i övrigt. 

Upplands-Bro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Befolkning kommunen 23 984 24 353 24 703 25 287 25 789 26 755 27 614 28 756 29 346 30 195
Befolkning 20-64 år 14 177 14 279 14 349 14 600 14 813 15 366 15 849 16 499 16 799 17 370
Tillväxt kommunen 1,3% 1,5% 1,4% 2,4% 2,0% 3,7% 3,2% 4,1% 2,1% 2,9%
Tillväxt 20-64 år 0,6% 0,7% 0,5% 1,7% 1,5% 3,7% 3,1% 4,1% 1,8% 3,4%
Tillväxt Sverige 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0% 0,5%
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Källa: SCB   

Medelinkomsten i Upplands-Bro är generellt något högre än riket i stort, något som gäller inom samtliga 
ålderskategorier utom åldersgrupperna 30-44 och 45-64, där medelinkomsten är något lägre än riket i stort.  

 

Källa: SCB   

Arbetslöshet  
Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2020 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 
arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Upplands-Bro till 8,1 % vilket kan jäm-
föras med Stockholms län som har en arbetslöshet om 7,9 % och riket i stort som har en arbetslöshet om 8,5 
%. 
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Upplands-Bro Sverige

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]
20-24 år 183,1 154,8 161,0
25-29 år 258,0 274,8 254,7
30-44 år 348,5 402,9 351,2
45-64 år 403,3 479,1 407,7
65+ år 275,0 305,5 261,0
Totalt 20+ år 330,1 376,4 322,7
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Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 
Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger på utbildning samt offentlig förvaltning och försvar.  

 

Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Upplands-
Bro på plats 12 i rankingen för 2020.    
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Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar Täby på 
plats 47 i rankingen för 2020.    

Marknadsförutsättningar – Skola / Förskola 
Fastigheter för vård/skola/omsorg är ett attraktivt segment på fastighetsmarknaden, med ett stort antal inve-
sterare som efterfrågar stabil avkastning till låg risk. 

Direktavkastningskraven har under senare år uppvisat en stadigvarande positiv (sjunkande) utveckling. 
Förutsatt ändamålsenliga lokaler och en demografisk utveckling på orten som borgar för god långsiktig ef-
terfrågan finns ett stort investeringsintresse, särskilt för nyproduktion med ”rätt” hyresgäst (offentlig sektor) 
och ”rätt” hyresavtal” (15-20-årsavtal, attraktiv kostnads-/ansvarsfördelning). Med hyresgäst från offentlig 
sektor erhålls vanligtvis ett något lägre direktavkastningskrav jämfört med om verksamheten drivs av en 
privat operatör. 

Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under se-
nare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata operatörer (ofta ”egenanvändare”) bli-
vit allt fler och vissa kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksam-
heten, snarare än i fastighetsägande). Objektets storlek styr vilket typ av köpare som är aktuell (mindre ob-
jekt => lokala aktörer / egenanvändare, stora objekt/portföljer => nationella aktörer / institutionellt kapital). 

För ”egenanvändare”, d.v.s. att fastighetsägaren också bedriver verksamheten i fastigheten, är det lokaler-
nas anpassning till aktuell/avsedd verksamhet det viktiga, inte driftnetto och direktavkastning (det finns inte 
någon avsikt att hyra ut lokalerna på den ”externa” marknaden). Det har också vanligt att privata aktörer 
uppför lokaler direkt till den egna verksamheten. 
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Det finns möjligen viss politisk risk med privata aktörer som ”ersätter” offentlig sektor. Med en alltmer kom-
mersiell marknad ses det inte som orimligt att det öppnas upp för fastighetsskatt och andra politiska risker 
som kan vara svår för investerare att hantera. 

Lokalhyresmarknaden är relativt begränsad (stor andel egenanvändare och lokaler som inte hyrs ut på den 
”externa” marknaden). Eventuella hyresavtal är ofta s.k. internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är 
satt utifrån marknadsmässiga villkor. Marknadsmässiga hyror varierar inom ett stort intervall beroende på 
lokalernas anpassning till aktuell verksamhet (funktionalitet), hyresavtalets löptid och ansvars-/kostnadsför-
delning, m.m. 

Marknaden är inte lika konjunkturberoende som för kommersiella lokaler. Den marknadsmässiga vakans-
/hyresrisken bedöms vara låg. På lång sikt styrs marknaden av elevunderlaget, som i sin tur är beroende av 
befolkningsutvecklingen och barnkullarnas storlek i närområdet. Det finns också ett stort behov av att ”fram-
tidssäkra” befintligt bestånd. Med myndighetskrav som ställer stora krav på lokalerna kan det komma att 
krävas investeringar för att säkerställa att lokalerna på sikt är ändamålsenliga för aktuell verksamhet. Då 
lokalerna ofta är uppförda direkt för aktuell verksamhet, eller specialanpassade i efterhand, kan kostna-
derna för omställning till annan verksamhet vara betydande. 

Tomtstorlek är en viktig faktor då det finns verksamhetsspecifika krav på ”friyta”; att tomten ska inrymma 
möjlighet till lek, rekreation samt fysisk/pedagogisk aktivitet. Vidare medför en stor tomt ett mervärde då det 
möjliggör för vidareutveckling av verksamheten (vanligt att om-/tillbyggnad av befintliga verksamheter). 

Ett centralt läge på den aktuella delmarknaden är inte nödvändigtvis är att föredra, ett mer ”lantligt” läge 
kan t.o.m. vara positivt då detta medför närhet till natur och lek-/rekreationsmöjligheter, enklare parkering 
o.d. 

Skol-/förskolefastigheter bedöms i praktiken vara opåverkade av coronapandemin och den rådande lågkon-
junkturen. Fastigheter med inriktning mot vård/skola/omsorg utgör fortsatt attraktiva investeringsobjekt med 
stor ”motståndskraft” vid lågkonjunktur och tider av ekonomisk oro (offentlig verksamhet, stabila hyresgäs-
ter, långa hyresavtal, låg vakans-/hyresrisk). 

Det finns ett stort intresse för byggrätter för skola/förskola, särskilt vid utveckling av nya stadsdelar. Pri-
serna kan variera inom ett stort intervall, delvis beroende på hur rationellt tomterna nyttas samt om det 
finns ett ”vinstmaximerande” syfte bekom försäljningen. En viktig faktor är huruvida det finns ett fastställt 
projekt/hyresavtal (alternativt egenanvändare) kopplat till själva byggrätten då denna typ av objekt inte för-
värvas på spekulation. 

Marknadsförutsättningar byggrätt – bostäder allmänt 

Behov 
Det underliggande bostadsbehovet är fortsatt stort i landets tillväxtkommuner. Dels för att möta prognostise-
rad befolkningsutveckling, dels för att hantera ett ackumulerat underskott på grund av tidigare otillräcklig 
bostadsproduktion.  

Bostadsmarknaden har utvecklats starkt från 2020 med ett bostadsbyggande som överstigit prognoserna i 
början på året före pandemin. Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent 
jämfört med ett år tidigare. Antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit 
stabilt. 
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Boverket bedömer bostadsbehovet till cirka 600 000 nya bostäder under perioden 2020-2029. Prognosen 
under december 2020 för året i sin helhet är ca 54 000 påbörjade bostäder. Prognosen för 2021 är ca 52 000 
bostäder, en nivå som är något för låg att möta bostadsbehovet (som enligt Boverket i genomsnitt uppgår till 
60 000 nya bostäder per år fram till 2029).  

Efterfrågan 
Låga bostadsräntor och en förväntan om fortsatt låga räntor framöver stimulerar efterfrågan. Samtidigt har 
det under senare år införts restriktioner som skuldkvotstak och amorteringskrav.    

Marknadstron är en viktig faktor för privatbostadsmarknaden, och därmed även för efterfrågan på projekt och 
mark. SEB:s Boprisindikator föll i april 2020 kraftigt med 67 punkter (den största förändringen sedan mät-
ningarna inleddes för 17 år sedan). Sedan hösten 2020 har dock hushållens förväntningar stabiliserats för 
att under 2021 vara upp på högre nivåer än innan Corona-pandemins utbrott. I augusti sjönk dock boprisin-
dikatorn som indikerar en minskad tro på fortsatta prisuppgångar.  

Okt 20 Nov 20 Dec 20 Jan 21 Feb 21 Mars 21 April 21 Maj 21 Juni 21 Juli 21 Aug 21 Sep 21 

58 55 50 54 57 61 63 66 65 62 39 41 

Byggrätter 
Efter en avvaktande marknad under förra våren i början av pandemin är efterfrågan på bostadsbyggrätter nu 
övervägande stark. Bland annat till följd av de hittills uteblivna effekterna från Coronapandemin inom seg-
mentet och en allmänt god utveckling på privatbostadsmarknaden. Försäljning av nyproducerade bostäder 
tar fart på flera håll vilket tillsammans med en hög marknadstro ger goda förutsättningar för nyproduktions-
projekt och en stark efterfrågan för bostadsbyggrätter. Efterfrågan är god vad gäller såväl byggklar mark som 
för markanvisningar i tidigare skeden. 

Vidare skapar den starka marknadsutvecklingen för nyproducerade hyresbostäder en ökad underliggande 
betalningsvilja på bostadsbyggrätter generellt sett. Aktörer som avser bygga hyresbostäder har en betal-
ningsvilja likställd eller överstigande betalningsviljan för bostadsrättsbyggare i flera områden och orter. Det 
statliga investeringsstödet har bidragit till en ökad efterfrågan för byggrätter upplåtna med hyresrätt under de 
senaste åren. Den höga byggtakten av hyresbostäder kan bidra till en minskad efterfråga på sikt, speciellt i 
mindre attraktiva lägen där efterfrågan kan mättas.   

Den starka utvecklingen på småhusmarknaden det senaste året (delvis drivet av lågt utbud) skapar goda 
förutsättningar för nya småhusområden i tillväxtorter och har ökat efterfrågan gällande byggrätter för grupp-
bebyggda småhus. 

Under juli 2021 avvisade mark- och miljödomstolen företaget Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta 
kalksten på Gotland. Under augusti nekade Högsta Domstolen prövningstillstånd, vilket innebär att bolaget 
kan komma att tvingas stänga ned sin verksamhet på Gotland i juni 2022. Anläggningen står i dagsläget för 
75 % av Sveriges cementförsörjning. Osäkerheten för betongföretagets framtida verksamhet har orsakat viss 
oro för eventuellt efterföljande konsekvenser för kommande byggprojekt.   
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Exploateringsförutsättningar värderingsobjektet 

Prisutveckling Upplands-Bro kommun 
Enligt Svensk Mäklarstatistik har prisutvecklingen på småhusmarknaden i Upplands-Bro kommun varit po-
sitiv med en ökning om ca 20,9 % den senaste 12-månadersperioden. Sett till den senaste 3-månaderspe-
rioden har priserna ökat med ca 3,3 %. 

Småhusmarknaden i närområdet 
I närområdet konstateras genomsnittliga prisnivåer det senaste året på ca 4 750 000 kr (ca 33 100 kr/kvm) 
för ett småhus med en genomsnittlig värdeyta om ca 136 kvm och med en genomsnittlig tomtstorlek om ca 
690 kvm. 

Sett enbart till kedjehus för samma period uppgår genomsnittspriset till ca 4 580 000 kr (ca 35 700 kr/kvm) 
med en genomsnittlig värdeyta om ca 130 kvm.  

 
Småhusförsäljningar i närområdet den senaste 12-månadersperioden  

Som komplement till ovan har även en sökning gjorts avseende försäljningar av obebyggda småhustomter 
vilka försålts sedan september månad 2018. Försäljningarna uppvisar ett genomsnittligt pris om ca 2 250 000 
kr för en tomt med en genomsnittlig areal om ca 1 880 kvm.  

Nyproduktionsprojekt avseende småhus 
I nedanstående tabell redovisas ett urval av nybyggnadsprojekt belägna i mer eller mindre jämförbara områ-
den, där försäljning pågår eller nyligen har avslutats.  
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Källa Booli Pro 

4. Värderingsmetodik  

Värderingsmetoder 
Värdering av denna typ av fastigheter sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser görs med no-
terade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbar mark. Som komplement kan även en indirekt 
ortsprismetod (exploateringskalkyl) användas där slutsatser om kvartersmarkens värde dras utifrån värdet 
efter en färdigställd exploatering minskat med beräknade återstående exploateringskostnader, försäljnings-
omkostnader etc.  

Normalt bör ortsprisnoteringar väga tungt vid fastighetsvärdering. När det gäller värdering av byggrätter är 
dock antalet jämförelseköp normalt mer begränsat och dessutom är informationen om prispåverkande 
bakomliggande villkor ofta begränsad och svåranalyserad. Bedömningar med ledning av exploateringskalky-
ler är visserligen behäftade med osäkerhet, främst vad avser exploateringskostnaderna, men metoden efter-
liknar köpares överväganden inför ett förvärv och bör trots osäkerheterna ändå ge en god indikation om 
byggrättsvärdet i normala fall.  

5. Värdering mark för bostäder, småhus  

Ortsprisundersökning byggrätter för småhus enligt direkt ortsprismetod 
Efter att ha studerat köp av mark för bostäder bedömer vi att det främst är följande köp/markanvisningar som 
lägesmässigt och i avseende till värdetidpunkt är jämförbara med värderingsobjektet (delområde 2). Köpen 
är redovisade exklusive anslutningsavgift för VA och exklusive gatukostnader inom kvartersmark om inget 
annat framgår. Eventuella extraordinära exploateringskostnader, t.ex. grundförstärkning m.m. är exkluderat 
i ovanstående material alternativt kommenterat särskilt.  

Värdebedömning enligt direkt ortsprismetod 
Nedan följer ett urval av jämförelseköp ur ortprismaterialet: 

Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpare & Säl-

jare 
Köpda-

tum Planförhållanden 
Byggrätt en-
ligt plan (alt 

st BTA) 
Köpesumma  

(kr/st alt BTA) 

2209 Vallentuna 
Kristineberg  

 
Vallentuna 
kommun 

augusti-16 
Markanvisningstävling för radhus-
bebyggelse inom kv. 11 i utveckl-

ingsområdet Kristineberg. 
  - 1 157 000 

Kommun Område Bostadsutvecklare Antal 
bostäder 

(st)

Andel 
sålda 

objekt (%)

Medelpris 
(kr)

Kr/kvm Medelboa 
(kvm)

Säljstart

Upplands-Bro Nya Bro Peab Bostad 10 100% 4 847 500 36 800 132 2020-04-24
Upplands-Bro Upplands-Bro Okänd 8 100% 5 295 000 36 000 147 2020-10-22
Vallentuna Bällsta Okänd 9 0% 6 358 300 52 100 122 2021-08-12
Upplands Väsby Brunnby Vik C4 Hus AB 33 36% 6 806 000 45 800 149 2021-09-08
Sigtuna Steninge Slottsby Blooc 10 90% 5 430 000 43 800 124 2020-11-27
Sigtuna Sigtuna Okänd 9 100% 7 500 000 54 300 138 2019-10-11
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2211 Vallentuna 
Kristineberg  

 
Vallentuna 
kommun 

augusti-16 
Markanvisningstävling för radhus-
bebyggelse inom kv. 20 i utveckl-

ingsområdet Kristineberg. 
  - 1 442 857 

2215 Vallentuna 
Kristineberg  

 
Vallentuna 
kommun 

augusti-16 
Markanvisningstävling för bebyg-
gelse av friliggande villor inom kv. 
17 och 19 inom den nya stadsde-

len Kristineberg i Vallentuna. 
  -  941 000 

3031 Huddinge 
Vårby  

House of Nor-
dic Projektut-
veckling AB 
Huddinge 
kommun 

april-17 

Detaljplan under framtagande fö-
reslås möjliggöra ca 130 bostäder 
i from av friliggande småhus, rad-
hus eller småbostadshus. Plane-
rar att uppföra ca 50 stycken rad-

hus. Pris om 7 900 kr/kvm ljus 
BTA. Område 2. 

  -  7 900 

3032 Huddinge 
Vårby  

Möller & Part-
ners AB 

Huddinge 
kommun 

april-17 

Detaljplan under framtagande fö-
reslås möjliggöra ca 130 bostäder 
i from av friliggande småhus, rad-
hus eller småbostadshus. Plane-
rar att uppföra ca 30 radhus. Pris 
om 12 500 kr/kvm ljus BTA. Om-

råde 1. 

  -  12 500 

4322 Stockholm 
Husby  

Veidekke Bo-
stad AB 

Stockholms 
stad 

juni-18 
Markanvisning av ca 50 radhus-
tomter inom ett större markanvis-

ningsområde. 
  50  750 000 

4352 Österåker 
Valsjöskogen  

MA Living och 
Partners AB 
Österåkers 
kommun 

augusti-18 
Byggrätt för ca 12 småhustomter 
med minsta tomtstorlek om 275 

kvm. 
  12  541 667 

4353 Österåker 
Valsjöskogen  

MA Living och 
Partners AB 
Österåkers 
kommun 

augusti-18 
Byggrätt för ca 9 småhustomter 
med minsta tomtstorlek om 275 

kvm. 
  9  611 111 

4354 Österåker 
Valsjöskogen  

Projekt O&K 3 
AB 

Österåkers 
kommun 

augusti-18 
Byggrätt för ca 16 småhustomter 
med minsta tomtstorlek om 275 

kvm. 
  16  500 000 

4320 Järfälla 
Jakobsberg  

Möller & Part-
ners AB 

Järfälla kom-
mun 

januari-19 

Markanvisningsavtal har tecknats 
mellan Möller & Partners och Jär-
fälla kommun. Den berörda ytan 
består av tre områden med en 

sammanlagd area om 5 800 kvm. 
Bruttoarean är ca 10 850 kvm, 

fördelat på 150 – 200 lägenheter. 
Upplåtelseform är antingen bo-

stadsrätt i flerbostadshus, hyres-
rätt i flerbostadshus eller bostads-

rätt/äganderätt i radhus. 

  -  9 200 

4368 Järfälla 
Viksjö  

Olof Palmbäck 
AB samt Ek-
holmen Bo-

stad AB 
Järfälla kom-

mun 

februari-
19 

Markanvisning avseende bostads-
bebyggelse med ca 5 – 6 parhus, 
inrymmande ca 10 -– 2 bostäder 

upplåtna med bostadsrätt. 
  10 1 050 000 

4561 Nacka 
Orminge  

M&P II AB 
Nacka kom-

mun 
septem-
ber-19 

Markanvisningstävling för bo-
stadsbebyggelse med radhus 

samt förskola. 
  - 920 000 

4757 Järfälla 
Viksjö  

Besqab 
Järfälla kom-

mun 
november-

19 

Besqab har erhållit markanvisning 
för uppförande av småhusen-

heter, markpris för radhus är pris-
satt till 6 450 kr/kvm ljus BTA, 

markpris för parhus är prissatt till 
7 200 kr/kvm ljus BTA. 

 8 700  6 450 

4805 
Österåker 

Valsjöskogen 
etapp 1 

 
Inkluderande 

Fastigheter AB 
Österåkers 
kommun 

septem-
ber-19 

Markanvisningstävling avseende 
6 byggrätter för småhus i kuperad 

terräng. 
  6  518 519 
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4759 Järfälla 
Viksjö  

Besqab 
Järfälla kom-

mun 
november-

19 

Besqab har erhållit markanvisning 
för uppförande av småhusen-

heter, markpris för radhus är pris-
satt till 6 450 kr/kvm ljus BTA, 

markpris för parhus är prissatt till 
7 200 kr/kvm ljus BTA 

 8 700  7 200 

4808 Uppsala 
Gunsta  

ALM Småa 
bostad 

Uppsala kom-
mun 

oktober-20 Markanvisning avseende ca 90 
småhus.   - 1 100 000 

4809 Uppsala 
Gunsta  

ALM Småa 
bostad 

Uppsala kom-
mun 

oktober-20 Markanvisning avseende ca 90 
småhus.   -  725 000 

5001 Vallentuna  
Ormsta  

Kams Ormsta 
AB 

Vallentuna 
kommun 

 

Oktober-
20 

Reservationsavtal för direktanvis-
ning för parhus.  16 1 107 000 

        

5142 Västerås 
Sätra  Byggtitanerna 

Västerås stad maj-21 
Markanvisning inom etapp 1, lott 

2B för området Sätra. Byggherren 
avser bygga 21 radhustomter 

  21 1 000 000 

5250 Nacka  
Älta  Bonava  

BoKlok maj-21 Köp av byggklar mark för småhus 
och småskaliga flerbostadshus.  42 3 100 000 

59284 Botkyrka  
Hallunda Gård  

Titania AB 
Botkyrka kom-

mun 
januari.20 Markanvisning för flerbostadshus 

samt småhus.  - 7 000 

5156 Västerås 
Geddeholm  

TB-gruppen 
Bostad 

Västerås stad 
augusti-20 

Förvärv av fastighetsbildande 
småhustomter, köparen avser 

upphöra parhus/kedjehus 
  10  920 000 

Köpare är i största utsträckning bygg- och exploateringsföretag samt bostadsbolag.  

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av några mer relevanta jämförelseobjekt: 
 
[5001, Vallentuna, Ormsta, juli 2020]  
Under oktober månad 2020 tecknade Vallentuna kommun ett reservationsavtal för direktanvisning av 
mark i detaljplanen för Ormsta-Stensta till bolaget Kams Ormsta AB. Berört område har en areal om 
ca 4 555 kvm och ligger angränsande till bolagets fastighet Vallentuna Ormsta 1:40. Enligt kommande 
detaljplan kommer berörd mark komma att omfatta 16 byggrätter. Bolaget ska i första hand bygga 8 
parhus. Bolaget har erbjudit en preliminär köpeskilling om 17 716 438 kr för området, vilket motsvarar 
en preliminär köpeskilling om ca 1 107 000 kr/byggrätt. Slutgiltig köpeskilling kommer att regleras en-
ligt index (värdetidpunkt 2020-07-01) i kommande överlåtelseavtal. 
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[59284 - 59285, Botkyrka, Hallunda Gård, januari 2020]  
Ett tillägg till tidigare ramavtal gällande utveckling med bostäder inom Hallunda Gård har tecknats mel-
lan Botkyrka kommun och Titania AB. Enligt tidigare avtal, daterat 2018-02-01, skall bolaget få förvärva 
byggrätten för bostäder med upplåtelseform bostadsrätt inom Hallunda 4:34 och Odalåkern 1 till ett 
överenskommet markpris om 7 000 kr/kvm ljus BTA. Ramavtalet innebär att samtliga kostnader för och 
i samband med framtagande av detaljplanen bärs av Titania. Utgångspunkten för planarbetet är att 
området skall inrymma ca 500–700 bostäder fördelade över radhus, stadsradhus, kedjehus och ett 
mindre antal lägre flerbostadshus (3–4 våningar). Budgeten för planarbetet bedöms preliminärt uppgå 
till ca 2 500 000. Det nya tilläggsavtalet reglerar fördelningen av upplåtelseformen hyresrätt till maximalt 
50%. Ersättningen för byggrätten för hyresrätter skall enligt det nya avtalet uppgå till 5 000 kr/kvm ljus 
BTA medan markpriset för bostadsrätter kvarstår vid 7 000 kr/kvm ljus BTA. I projektet ingår förutom 
bostäder även ombyggnad av Tomtbergavägen till en stadsmässig gata samt uppförande av kommu-
nala verksamheter såsom förskola och äldreboende. Exploatören skall bekosta utbyggnaden av allmän 
plats inklusive Tomtbergavägen.  

  
 
[4368, Järfälla, Viksjö, februari 2019] 
Under februari månad tecknades ett markanvisningsavtal mellan Järfälla kommun och Olof Palmbäck 
AB samt Ekholmen Bostad AB avseende del av fastigheten Järfälla Viksjö 9:1. Markanvisningen är 
villkorat av godkännande av en ny detaljplan som skall medge en ny bostadsbebyggelse med 5 - 6 
parhus, inrymmande ca 10 - 12 lägenheter, och eventuellt en gemensamhetslokal. Bostäderna skall 
upplåtas med bostadsrätt. Överenskommen köpeskilling uppgår till 1 050 000 kr per lägenhet vilket ger 
en total summa om 10 500 000 kr. Därtill tillkommer de kostnader kopplade till utredning och projekte-
ring av framtagning av detaljplan. Kommunen utför projekteringen av kommunala anläggningar inom 
allmän plats med undantag för det utegym som exploatören skall anlägga inom kommunal mark. Ex-
ploatören skall bekosta utbyggnad av samtliga, för berörd fastighet erforderliga, ny-, om- och tillbyggnad 
inom allmän platsmark, exempelvis för gata och GC-väg.  
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Resultat ortsprismetod 
Efter att prisförhandlingar under våren 2020 till stor del skjutits på framtiden till följd av det då osäkra mark-
nadsläget har nu ett flertal uppgörelser noterats från andra halvåret av 2020 och framåt i en klart stabilare 
marknad. Det finns en god underliggande efterfrågan på mark i olika skeden. Särskilt inom utvecklingsområ-
den där det sker satsningar vad gäller utbyggnad av infrastruktur.  Sedan hösten 2020 har privatbostads-
marknaden och marknadstron övervägande utvecklats positivt. Vidare säljs nyproducerade bostäder förhål-
landevis bra på flera håll.  

Osäkerheten kring framtiden (vad gäller tillväxt och sysselsättning mm.) kvarstår dock och kan i förlängningen 
påverka och begränsa nyproduktionsmarknaden i viss mån. Viss osäkerhet bedöms även föreligga med an-
ledning av den så kallade betongkrisen och eventuella konsekvenser för bostadsbyggandet som det skulle 
kunna medföra. 

Utbudet vad gäller framtagna byggrätter/detaljplaner bedöms ligga kvar på en nivå under behovet (sedan en 
längre tid).  

Med förhållandevis få uppgörelser under första halvåret 2020 bedöms de nyligen träffade uppgörelser från 
hösten 2020 och framåt som särskilt intressanta. De senaste uppgörelserna från december 2020 och hittills 
under 2021 indikerar en prisuppgång på bostadsbyggrätter i relation till tidigare noteringar på senare tid (även 
före Corona-pandemin).  

Redovisade ortspriser uppvisar en prisnivå varierande inom intervallet ca 500 000 – 1 400 000 kr per små-
husbyggrätt. Inget objekt har erhållits inom Upplands-Bro kommun. Ett objekt som bedöms som särskilt in-
tressant är det nyligen tecknade reservationsavtalet i Ormsta i Vallentuna kommun. I jämförelse med värde-
ringsobjektet är jämförelseobjektet beläget på ett likvärdigt avstånd från spårbunden kommunikation, avser 
en förtätning av befintligt bostadsområde samt avser likt värderingsobjektet en byggrätt för par-/kedjehus.  

I övrigt bedöms jämförelseobjekten i Järfälla, Botkyrka och Österåker som mer eller mindre jämförbara med 
värderingsobjektet.  

Utifrån jämförelsematerialet i stort bedöms marknadsvärdet för tomter, avsedda för gruppbebyggda småhus 
inom exploateringsområdet som helhet, med ledning av ortsprismaterialet i sin helhet till                                                  
ca 900 000 – 1 100 000 kr per kedjehustomt.  
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Värdering enligt indirekt ortsprismetod 
I detta avsnitt redovisas en förenklad exploateringskalkyl för mark med lagakraftvunnen detaljplan utifrån 
redovisad projektbeskrivning i avsnitt 2. I värdebedömningarna beaktas den kartläggning över möjliga intäkter 
som presenterats under avsnitt 3. 

Utifrån antaganden om intäkter och kostnader kan sedan följande förenklade kalkyl ställas upp: 

 

Resultat 
Med ovan givna förutsättningar indikerar exploateringskalkylen ett marknadsvärde för värderingsobjektet 
om ca 1 000 000 kr per kedjehustomt. Totalt ges ett marknadsvärde för värderingsobjektet om       
ca 27 100 000 kr.   
 

  

Exploateringskalkyl - Härnevi 8:10 m.fl.

Etapp Kedjehus 
+ Marknadsvärde efter planläggning och exploatering (kr/tomt) 4 900 000

- Plankostnader och fastighetsbildningskostnader (kr/tomt) 0
- Markkostnader, anläggningar inom kvartersmark (kr/tomt) -300 000
- Entreprenad- och byggherrekostnader (kr/tomt) -3 000 000
- Marknadsföring/försäljning (kr/tomt) 0
- Summa produktionskostnader (kr/tomt) -3 300 000

= Netto (kr/tomt) 1 600 000

- Projektvinst / risk (kr/tomt) 560 000
Byggrättsvärde (kr/tomt) 1 040 000

Förväntad byggrätt (antal tomter) 27
Genomsnittlig exploateringstid efter lagakraftvunnen plan (år) 1,0
Real kalkylränta (%) 3,5%
Nuvärde (kr/tomt) 1 004 831
Totalt bedömt värde för projektet (kr) 27 130 435
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6. Värdering mark för skoländamål 

Ortsprisundersökning byggrätter för skoländamål enligt direkt ortsprismetod 
Efter att ha studerat köp av mark för skoländamål bedömer vi att det främst är följande köp/markanvisningar 
som lägesmässigt och i avseende till värdetidpunkt är jämförbara med värderingsobjektet. Köpen är redovi-
sade exklusive anslutningsavgift för VA och exklusive gatukostnader inom kvartersmark om inget annat fram-
går. Eventuella extraordinära exploateringskostnader, t.ex. grundförstärkning m.m. är exkluderat i ovanstå-
ende material alternativt kommenterat särskilt.  

Nedan följer ett urval av jämförelseköp ur ortprismaterialet: 

Köp 
Nr. 

Kommun 
& Område Areal Köpare & 

Säljare 
Köpda-

tum Planförhållanden 
Byggrätt en-
ligt plan (alt 

st BTA) 
Köpesumma  
(kr/st alt BTA) 

Köpesumma  
(kr/kvm mark-

areal) 

2282 Huddinge 
Visättra  

Wästbygg 
Projektut-

veckling AB 
Huddinge 
kommun 

mars-17 

Tomträttsupplåtelse 
avseende byggrätt 
för förskola inrym-

mande ca 125 plat-
ser. 

 1 200  3 333  

2298 Järfälla 
Jakobsberg  

Hemfosa 
Järfälla kom-

mun 
januari-17 

Markanvisning för 
skoländamål till 

Hemfosa. Skolan av-
ses omfatta ca 4 200 
kvm lokalyta och in-
rymma ca 420 ele-

ver. 

  -  2 000  

2354 Järfälla 
Veddesta  

Serneke Ved-
desta AB 

Järfälla kom-
mun 

april-17 

Markanvisning till 
Serneke för Ved-

desta etapp tre. Mar-
kanvisningen avser 
bebyggelse för bo-

städer, kontor, hotell, 
handel, idrott, frisk-
vård m.m. Samman-
taget bedöms explo-
ateringen omfatta ca 

90 000 - 150 000 
kvm ljus BTA. Mark-
priset avser lokaler 

för skola. 

  -  2 000  

3033 Haninge 
Handen  

Turbinen 
Fastigheter 

AB 
Haninge 
kommun 

april-17 

Det markanvisade 
området delas upp i 
Fastighet 1 och Fas-
tighet 2. På F1 skall 

förskola för minst 
120 barn byggas och 
på F2 skall F-6-skola 

för minst 350 barn 
byggas. 

  -  2 000  

3046 Nacka 
Tollare  

Turako skol-
fastigheter 

AB 
Nacka kom-

mun 

januari-17 Tomträttsupplåtelse 
för skoltomt.   -  2 250  

3060 Nacka 
Älta Centrum  

Wallenstam 
Nacka kom-

mun 
januari-17 

Dp för skola med 
byggrätt om 2200 

kvm BTA 
 2 200  2 841  
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3139 Upplands Väsby 
  

AB Väsby-
hem 

Upplands 
Väsby kom-

mun 

juni-17 

Optionsavtal gäl-
lande marköverlå-
telse och exploate-
ringsavtal avseende 
ca 3 000 kvm bostä-
der upplåtna med hy-
resrätt och ca 1 000 

kvm för skoländamål. 

 1 000  2 800  

3155 Huddinge 
centrala  5 060 

Huddinge 
Samhällsfas-
tigheter AB 
Huddinge 
kommun 

januari-18 

Försäljning av fastig-
het som nyligen 

planlagts att medge 
förskoleändamål i två 

plan. 

    634 

3678 Järfälla 
Barkarbystaden 3  

Byggvesta 
AB 

Järfälla kom-
mun 

maj-18 
Markanvisning för 

skollokaler inom bo-
stadskvarter i 

Barkarbystaden 3 
  -  2 500  

4188 Sollentuna 
Sollentunamässan  

Borätt och 
Seniorgården 

Sollentuna 
kommun 

mars-18 

Markanvisningstäv-
ling för huvudsakli-
gen bostäder. Pris-

nivå avser lokaler för 
förskola. 

  -  2 000  

4280 Nacka 
Tollare  3 015 

Cikoria Sam-
hällsfastig-
heter AB 

Bonava Sve-
rige AB 

septem-
ber-18 

Byggrätt om ca 1 1 
78 kvm BTA ovan 
mark i två plan. 

 1 178  3 396  1 327 

4282 Stockholm 
Sätra  

Sätra Cent-
rum Fastig-

heter AB och 
GreenDoor 
Sätra AB 

Stockholms 
stad 

april-18 Markanvisning för 
skola samt kultur.   -  2 500  

4340 Järfälla 
  

Järfälla-Ved-
desta Mark I 

AB 
Järfälla kom-

mun 

augusti-18 

Ramavtal avseende 
exploatering med bo-
städer, kontor, hotell, 
skola. Förutom mark-
priset skall exploatö-

ren bekosta all ut-
byggnad av allmän 
plats inom exploate-
ringsområdet genom 
erläggande av gatu-

kostnadsavgift. 

  -  2 200  

4390 Huddinge 
Snättringe  6 120 

Huddinge 
Samhällsfas-
tigheter AB 
Huddinge 
kommun 

februari-
19 

Överlåtelse av kvar-
tersmark för skolän-

damål. 
    634 

4549 Österåker 
Valsjöskogen  

Slättö 
Österåkers 
kommun 

decem-
ber-18 

Markanvisningstäv-
ling för minst 120 för-
skoleplatser. Tomt-
rättsavtal upprättas 

med vinnande anbud 
som baseras på ett 

markvärde om 6 000 
kr/kvm BTA och en 

avgäldsränta om 4% 
under första avgälds-

perioden. 

  -   240  

4633 Stockholm 
Karlsviks strand  

Småa AB 
Stockholms 

stad 
septem-
ber-19 

Småa erhöll markan-
vining för bostäder, 
förskola och lokaler. 
Priset för skolbygg-
rätten är satt till 4 
500 kr/kvm BTA i 

prisläge september 
2019. 

  -  4 500  
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4751 Österåker 
Husby 

 21 
043 

Turaco Skol 
fgh 

Österåkers 
kommun 

februari-
18 

Efter markanvisning 
erhöll Turaco ett 

tomträttsavtal vilket 
innebär med 4 % 

ränta ett markvärde 
om 10 670 Tkr mot-

svarande ca 510 
kr/kvm TA i mark-

värde. 

 5 000  2 134   507 

4787 Täby 
Ella gård  

Actus Täby 
AB 

Täby kom-
mun 

januari-20 
Försäljning av mark 
för skoländamål till 
befintlig arrendator. 

  430  3 256  

4862 Huddinge 
Mellansjö/Svartvik  

Hoivatilat AB 
Huddinge 
kommun 

april-20 
Dp för en skolbygg-

rätt om ca 1 000 kvm 
BTA, inrymmande 7 

avdelningar. 
 1 000  3 800  

4912 
Järfälla 

Barkarbystaden III, 
kvarter 

 
Sveaviken 
Bostad AB 

Järfälla kom-
mun 

maj-19 

Markanvisningstäv-
ling avseende en 

byggrätt om totalt 25 
000 kvm BTA förde-
lat över ca 272 bo-
stadsrätter (varav 5 
lokaler), 79 student-
bostäder, en förskola 

om 6 avdelningar, 
samt 9 lokaler i bot-
tenvåning. Tävlingen 
genomfördes till en 

fast prissättning. 
Inget exploaterings-
bidrag kommer att 
tillkomma köparen. 

  -  2 500  

4928 
Norrtälje 

Övre Bryggårdsgär-
det 

 
Famera 

Skola 1 AB 
Norrtälje 
kommun 

septem-
ber-20 

Markanvisningsavtal 
avseende en grund-
skola för F-9 med ca 

850 elever. 
 8 333  3 000  

4978 Österåker 
Svinninge  3 116 

Fondamentor 
AB 

Österåkers 
kommun 

decem-
ber-20 

Direkt markavis-
ningsavtal mellan 

Österåkers kommun 
och Fondamentor 
AB. Priset för skol-

byggrätten är satt till 
3000 kr/kvm BTA 

motsvarande ca 674 
kr/kvm TA.  

  700  3 000   674 

Köpare är i största utsträckning bygg- och exploateringsföretag samt bostadsbolag.  

Nedan följer en mer utförlig beskrivning av några relevanta jämförelseobjekt: 

[4549, Österåkers kommun, Valsjö, december 2018] 
Slättö VII AB har under december månad 2018 tilldelats markanvisning rörande fastigheten Österåker Trå-
sättra 1:879 innehållandes byggrätt för Skoländamål från Österåkers kommun. Fastigheten ligger i utveckl-
ingsområdet Tollare. Markarealen uppgår till 7 063 kvm. Inom fastigheten ska enligt avtalet en förskola upp-
föras som minst rymmer 125 förskoleplatser. Villkoren i markanvisningstävlingen var bl.a. att fastigheten 
ska upplåtas med tomträtt. Vidare ska tomträttsupplåtelsen under första avgäldsperiod utgå från ett mark-
värde om 6 000 kr/kvm BTA och en avgäldsränta om 4 %, vilket ger en tomträttsavgäld om 240 kr/kvm och 
år en första 10 årsperiod. Med en total bedömd byggrätt om ca 2 000 kvm BTA ges en årlig avgäld om 
480 000 kr. I tomträttsavtalet justeras tomträttsavgälden utifrån godkänt bygglov. Ansöker och beviljas nytt 
bygglov vid ett senare tillfälle som medger Tomträttshavaren en större byggrätt ska tomträttsavgälden just-
eras med motsvarande 6 000 kr/kvm BTA.  
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[4862, Huddinge, Mellansjö/Svartvik, april 2020] 
Under våren 2020 genomförde Huddinge kommun en markanvisningstävling avseende en skobyggrätt inom 
fastigheten Marmormjölet 9. Detaljplanen medger en byggnad med maximalt två våningar och med en total 
byggrätt om 1 000 kvm BTA. Skolan bedöms vara dimensionerad för 7 avdelningar. Skoltomten, vilken är 
belägen inom ett villaområde, har en areal om 4 300 kvm. Totalt inkom 10 anbud till kommunen där ibland  
Hoivatilat AB vilka utsetts till vinnare. Tävlingen genomfördes till en fast prissättning om 3 800 000 kr, mot-
svarande 3 800 kr/kvm BTA. Exploatören ska i enlighet med villkor i markanvisningstävlingen miljöklassa 
projektet enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad och minst uppfylla kraven för certifieringsnivån ”Silver”. 
Ingen allmän plats kommer byggas ut i samband med exploateringen.  

    

[59649–59650, Haninge, Jordbro, mars 2021] 
I mars 2021 markanvisades mark inom Jordbro centrum (etapp 3). Köpet avser del av fastigheten Kalvsvik 
11:9. Syftet med omvandlingen av området inom Jordbro centrum är att stärka centrumfunktionerna samt 
säkra plats för fler bostäder och kulturliv. Marken ska komma att planläggas för i huvudsak bostadsändamål. 
Rivning av befintligt centrum inom etapp 3 ska göras först när ny centrumbebyggelse är uppförd i etapp 2. 
Kommunen ska ombesörja projektering av all allmän platsmark inom detaljplanen. Vid försäljning av marken 
ska köpeskillingen baseras på byggrätten vid blivande detaljplan. Priset är överenskommet till 4 200 kr/kvm 
BTA för bostäder och 2 750 kr/kvm för förskolelokaler. Prisläget är 2021-03-31 och ska regleras i relation till 
prisförändringar på marknaden fram till och med tillträdet. SBB kommer erlägga exploateringsbidrag då om-
rådet och detaljplanen kan förutsätta om, ny eller tillbyggnad av allmänna anläggningar. 
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[59522, Österåker, Svinninge, december 2020] 
Under februari 2021 godkände kommunstyrelsen i Österåkers kommun ett markanvisningsavtal avseende 
fastigheten Svinninge 1:345 mellan kommunen och Fondamentor AB. Den gällande detaljplanen, som vann 
laga kraft i maj 2015 tillåter förskoleverksamhet. Markarealen uppgår till 5 300 kvm och på tomten får uppfö-
rande om max 700 BTA uppföras. Avtalet ger bolaget möjlighet att under avisningstiden förvärva fastigheten 
till en köpeskilling om 2 100 000 kr vilket motsvarar en 3 000 kr/kvm BTA och 673 kr/kvm TA. 

  

Resultat ortsprismetod 
Ovan redovisat ortsprismaterial uppvisar ett markpris varierande huvudsakligen inom intervallet ca 2 000 – 
4 000 kr/kvm ljus BTA. Enstaka markanvisningar/köp i mer centrala lägen är uppgjorda på högre nivåer.  

Till särskilt intressant bedöms vara den senaste uppgörelsen i Österåker, Svinninge. Fastighetens egen-
skaper samt läge bedöms i stort vara jämförbart med värderingsobjektet, dock är jämförelseobjektet beläget 
något längre bort från allmän spårbunden kommunikation. Markanvisningsavtalet mellan Norrtälje kommun 
och Famera Skola 1 AB som ägde rum i september 2020 visar på relativt hög betalningsvilja för mark med 
skoländamål.  

I övrigt skall nämnas att ortsprismaterialet avser både byggrätter för skol- och förskoleändamål. Betalnings-
viljan för skolor i relation till förskolor brukar vara något högre med anledning av en något högre skolpeng för 
grundskoleelever.  

Vidare avser flertalet av jämförelseobjekten som återfinns i den nedre delen av intervallet skolbyggrätter som 
ingår i större exploateringsprojekt som även innefattar byggrätter för bostäder och handel. Detta innebära i 
många fall att en byggherre ser till den totala projektekonomin i första hand varav enstaka nyckeltal för olika 
ändamål kan avvika från vad som får anses vara marknadsmässiga nivåer för en fristående skolbyggrätt. 
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Utifrån ovan och jämförelsematerialet i stort bedöms marknadsvärdet av en skolbyggrätt inom värderingsob-
jektet uppgå till ca 3 000 kr/kvm BTA.   
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7. Slutsatser 

Marknadsvärde (byggrätter) 
Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms marknadsvärdet av byggrätter inom Upplands-Bro Här-
nevi 8:10 och del av Kockbacka 2:1 och förutsätt särskilda förutsättningar vid värdetidpunkten 2021-10-06 
sammantaget enligt tabell nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

För värdebedömningen gäller vidare de särskilda förutsättningar, vilka redovisats under avsnitt 1 ovan. 

 

 

 

Stockholm 2021-10-06 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Foton 
Bilaga 2 Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 
Bilaga 3 Allmänna villkor för värdeutlåtandet

Byggrätt, ändamål Bedömt byggrättsvärde  
kr/kvm ljus BTA alt kr per tomt 

Kedjehustomt  1 000 000 

Skoländamål 3 000 
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Bilaga 1 
Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:1 2020-11-12 2019-03-28 14:48 2021-09-23
Nyckel: 010342174
UUID: 909a6a45-684b-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bro
Distrikt: Bro
Nr: 215058

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2020-12-07 201705
Lantmäteriförrättning pågår 2021-07-24 211265

ADRESS
Adress
Begoniaslingan 21, 2A
197 36 Bro

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6600032.9 650692.0
2 6599270.2 651398.8
5 6599674.3 650196.1
7 6599557.9 650051.0
8 6599671.9 649942.6
9 6599413.3 650347.3
10 6599190.6 650710.9

AVSKILD MARK
Beteckning
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 6:100, 6:101, 6:102, 6:103, 6:104, 6:105, 6:106, 6:107, 6:108, 6:109, 6:110, 6:111, 6:112, 6:113, 6:114, 6:139
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18
Beskrivning: Ej sammanläggning/avstyckning

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 855 615 kvm 855 615 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
C/O Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN
Köp: 1971-12-15 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.

1/1 1972-01-12 72/62

ANTECKNINGAR, INTECKNINGAR och AVTALSRÄTTIGHETER
Fastigheten är gravationsfri.

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
VÄG Last Officialservitut 2005-12-21

Senast ändrad: 2006-04-25
0139-05/40.1

UTRYMME Last Officialservitut 2009-12-15 0139-07/8.5
UTRYMME Last Officialservitut 2009-12-15 0139-07/8.6
UTRYMME Last Officialservitut 2009-12-15 0139-07/8.7
UTRYMME Last Officialservitut 2009-12-15 0139-07/8.8
UTRYMME Last Officialservitut 2010-02-24 0139-09/2.1
UTRYMME Last Officialservitut 2010-02-24 0139-09/2.2
UTRYMME Last Officialservitut 2010-02-24 0139-09/2.3
UTRYMME Last Officialservitut 2010-02-24 0139-09/2.4
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 2013-05-29 0139-13/9.1
VATTEN- OCH AVLOPP Last Ledningsratt 2020-11-12 0139-2019/10.2
VÄG Förmån Officialservitut 0139-84/2.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt Senast ändrad: 2018-12-21 0139-85/2.2
Anmärkning: REGISTRERAD SOM 03-85:145.1 I C-LÄN
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-83/10597.1
VÄG Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2008-01-14 01-IM5-83/10598.1
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-83/10599.1
VÄG Förmån Avtalsservitut Senast ändrad: 2003-03-19 01-IM5-83/10600.1
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-83/12666.1
VÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-84/3075.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Förmån Avtalsservitut 01-IM5-84/5505.1
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: JÄRNVÄGSSTRÄCKAN KUNGSÄNGEN-BÅLSTA DELEN BRO 1997-01-13

Laga kraft: 1997-02-13
Genomf. start: 1997-02-14
Genomf. slut: 2002-02-13
Senast ajourföring: 2018-06-18

0139-P97/0213
0139 9502

Detaljplan: KOCKBACKA DETALJPLAN 1 2004-11-23
Laga kraft: 2004-11-23
Genomf. start: 2004-11-24
Genomf. slut: 2014-11-24
Registrerad: 2005-04-26
Senast ajourföring: 2012-03-28

0139-P04/1123
0139 NR 0208

Delområde för andra anm.: ÄNDRADE BESTÄMMELSER SE AKT 0139-P12/1
Ändring av DP: KOCKBACKA TILLÄGG 2012-02-01

Laga kraft: 2012-03-02
Genomf. start: 2012-03-03
Genomf. slut: 2017-03-02
Registrerad: 2012-03-16
Senast ajourföring: 2012-03-28

0139-P12/1
0139 0208Ä

Delområde för andra anm.: URSPRUNGLIG PLAN SE AKT 0139-P04/1123
Övriga bestämmelser Datum Akt
Vägplan: FÖR OMBYGGNAD AV VÄG E18 TRAFIKPLATS KOCKBACKA SAMT
FÖRÄNDRING AV VÄGHÅLLNINGSANSVAR

2015-03-04
Laga kraft: 2015-04-09
Giltig till: 2020-12-31
Registrerad: 2019-01-10

0139-P2019/1
01TRV TRV 2014/80342

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN 2008-11-25

Laga kraft: 2008-11-25
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2021-09-20

0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713
NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2006-10-08 L2017:2474
Fornlämning Registrerad: 2006-10-08 L2017:2475
Fornlämning Registrerad: 2006-10-08 L2017:3503

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
LANTBRUKSENHET, BEBYGGD ENBART MED
EKONOMIBYGGNAD (122)
137602-5
Taxeringsdel som avser del av registerfastighet ich ingår i
sammanföring

2020

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
11 543 000 SEK 570 000 SEK 10 973 000 SEK 3855631 kvm
Ingående värden Värde Areal
Skogsmark 2 793 000 SEK 31 ha
Skogsmark avvr. 1 130 000 SEK 179 ha
Skogsimpediment 66 000 SEK 21 ha
Åkermark 6 333 000 SEK 87 ha
Betesmark 651 000 SEK 29 ha
Ekonomibyggnad 570 000 SEK
Övrig mark 84 ha
Samtaxering för registerenheter
UPPLANDS-BRO KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:1
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 2:11
UPPLANDS-BRO HÄLLKANA 1:1
UPPLANDS-BRO SVARVVIKEN 1:2
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 2:1
UPPLANDS-BRO ASPVIK 1:4
UPPLANDS-BRO LEJONDAL 2:2
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 6:12
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:18
UPPLANDS-BRO FRÖLUNDA 6:5
UPPLANDS-BRO LILLA TINGSVIKEN 1:1
UPPLANDS-BRO SVARVVIKEN 1:1
UPPLANDS-BRO BRO-RÅBY 3:128
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 5:11
UPPLANDS-BRO STORA TINGSVIKEN 1:1
UPPLANDS-BRO TÅNG 2:3
UPPLANDS-BRO FINNSTA 1:2
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
c/o Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Skog med avverkningsrestriktioner 301316060
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
1 130 000 SEK 179 ha 104
Värde före ev. justering
1 360 000 SEK
Värderingsenhet ekonomibyggnad 205191045
Taxvärde Riktvärdeområde
570 000 SEK 1012
Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår
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TAXERINGSINFORMATON
686 000 SEK
Byggnadsyta Byggnadsvolym Byggnadskategori
4248 kvm (11) Djurstall, maskinhall mm,

värdeår före 1980
ekonomibyggnader (60)

Under byggnad Beskaffenhetsklass Beskaffenhetspoäng
Nej Enklare (3)
Värderingsenhet betesmark 205190045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
651 000 SEK 29 ha 1012
Värde före ev. justering Beskaffenhet
783 000 SEK (4) 30 % lägre avkastning och

kvalitet än normalt i
värdeområdet

Värderingsenhet åkermark 205189045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
515 000 SEK 8 ha 1012
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
619 000 SEK (4) Sämre än normalt (3) Otillfredsställande
Värderingsenhet åkermark 205188045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
5 818 000 SEK 79 ha 1012
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
7 000 000 SEK (3) Normal godhet (2)

Tillfredställande/Självdränerad
Värderingsenhet skogsimpediment 205187045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
66 000 SEK 21 ha 104
Värde före ev. justering Beskaffenhetsklass
79 000 SEK
Värderingsenhet skog 205186045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
2 793 000 SEK 31 ha 104
Värde före ev. justering Bonitet
3 360 000 SEK 6.9
Virkesförråd, barr Virkesförråd, löv Godhetsklass
199 kbm/ha 32 kbm/ha (C) Normal godhet
Taxeringsenhet Taxeringsår
LANTBRUKSENHET, BEBYGGD ENBART MED
EKONOMIBYGGNAD (122)
146634-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar del av
registerfastighet.

2020

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
4 075 000 SEK 223 000 SEK 3 852 000 SEK 605615 kvm
Ingående värden Värde Areal
Skogsmark 1 786 000 SEK 23 ha
Skogsimpediment 3 000 SEK 1 ha
Åkermark 2 063 000 SEK 24 ha
Ekonomibyggnad 223 000 SEK
Övrig mark 38 ha
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0100
UPPLANDS-BRO KOMMUN
c/o Fakturaskanning 1503
Ekonomiavdelningen
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet ekonomibyggnad 218602045
Taxvärde Riktvärdeområde
223 000 SEK 1012
Värde före ev. justering Justeringsorsak Värdeår
252 000 SEK 1989
Byggnadsyta Byggnadsvolym Byggnadskategori
100 kvm (32) Maskinhall,

gårdsverkstad och liknande,
värdeår 1980 --

Under byggnad Beskaffenhetsklass Beskaffenhetspoäng
Nej Bättre (1)
Värderingsenhet åkermark 218601045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
2 063 000 SEK 24 ha 1012
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
2 332 000 SEK (2) Bättre än normalt (2)

Tillfredställande/Självdränerad
Värderingsenhet skogsimpediment 301063721
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
3 000 SEK 1 ha 104
Värde före ev. justering Beskaffenhetsklass
3 000 SEK
Värderingsenhet skog 300671790
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
1 786 000 SEK 23 ha 104
Värde före ev. justering Bonitet
2 018 000 SEK
Virkesklass Virkesförråd Godhetsklass
6 199 kbm/ha
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ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Gemensamhetsanläggningar
UPPLANDS-BRO HUSBY GA:1
Samfälligheter Andel
UPPLANDS-BRO BRO PRÄSTGÅRD S:1 14,3212%
UPPLANDS-BRO HUSBY S:2 14,3212%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:3 21,2278%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:7 14,3212%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:8 14,3212%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:9 2,4572%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:1 21,2278%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:2 14,3212%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:3 21,2278%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:4 14,3212%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:5 2,4572%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:6 67,5142%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:7 67,5142%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:8 47,0000%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:3 14,3212%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:4 14,3212%

SKATTETAL
SKATTETAL I HÄRNEVI SKIFTESLAG:2346/6750 MTL

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Sammanläggning 1954-06-11 01-BRE-287
Anläggningsåtgärd 1984-02-16 0139-84/2
Fastighetsreglering 1984-06-29 0139-84/9
Ledningsåtgärd 1985-03-28 0139-85/2
Fastighetsreglering 1988-09-29 0139-88/21
Fastighetsreglering 2003-03-19 0139-03/2
Fastighetsreglering 2005-12-21 0139-05/40
Ledningsåtgärd 2006-02-23 0139-06/2
Fastighetsreglering 2006-04-25 0139-05/42
Fastighetsreglering 2007-02-01 0139-06/35
Fastighetsreglering 2008-01-08 0139-07/2
Gränsutmärkning fullföljd 2009-03-03 0139-06/35
Anläggningsåtgärd 2009-06-23 0139-08/31
Anläggningsåtgärd 2009-12-15 0139-07/8
Anläggningsåtgärd 2010-02-24 0139-09/2
Ledningsåtgärd 2013-05-29 0139-13/9
Ledningsåtgärd 2015-12-08 0139-15/10
Gränsutmärkning fullföljd 2019-12-16 0139-06/35
Ledningsåtgärd 2020-11-12 0139-2019/10

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
A-BRO KOCKBACKA 2:1 1982-10-01 0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 1:10, 4:11, 4:16, 6:10, 7:13, 8:14
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA 1:1
UPPLANDS-BRO KOCKTORP 2:1
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KARTA DIREKT
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:10 2018-07-27 2004-11-17 13:00 2021-09-23
Nyckel: 010341950
UUID: 909a6a45-676b-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Bro
Distrikt: Bro
Nr: 215058

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2020-12-07 201705

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM)
1 6599755.9 650146.1

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 18 498 kvm 18 498 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
556049-0483
FASTIGHETS AB L E LUNDBERG
601 85 NORRKÖPING
Köp: 1999-12-31 Andel: 1/1
Köpeskilling: 67 567 SEK Avser även annan fastighet

1/1 2000-09-21 00/4370

ANTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: VÄG 1983-11-11 83/12666

INTECKNINGAR
Totalt antal inteckningar: 1
Totalt belopp:  200 000 SEK
Nr Information Belopp Inskrivningsdag Akt
2 Skriftligtpantbrev 200 000 SEK 2004-11-17 04/49154

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
TELE (A) Last Ledningsratt 2004-01-08

Senast ändrad: 2021-05-10
0139-03/30.1

TELE (B) Last Ledningsratt 2004-01-08
Senast ändrad: 2021-05-10

0139-03/30.2

TELE (C) Last Ledningsratt 2004-01-08
Senast ändrad: 2021-05-10

0139-03/30.3

TELE (D) Last Ledningsratt 2004-01-08
Senast ändrad: 2021-05-10

0139-03/30.4

TELE (E) Last Ledningsratt 2004-01-08
Senast ändrad: 2021-05-10

0139-03/30.5

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2020-11-13

0139-09/14.1

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2020-11-13

0139-09/14.2

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2020-11-13

0139-09/14.3

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2020-11-13

0139-09/14.4

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2020-11-13

0139-09/14.5

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2020-11-13

0139-09/14.6

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2020-11-13

0139-09/14.7

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2020-11-13

0139-09/14.8

TELE Last Ledningsratt 2010-06-28
Senast ändrad: 2020-11-13

0139-09/14.9

STARKSTRÖM Last Ledningsratt 2013-05-29 0139-13/9.1
VÄG Last Avtalsservitut 01-IM5-83/12666.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Naturvårdsbestämmelser Datum Akt

2008-11-25
Laga kraft: 2008-11-25

0125-P08/1125
01LST 5210-2001-65713

Vattenskyddsområde: ÖSTRA MÄLAREN
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Registrerad: 2011-06-01
Senast ajourföring: 2021-09-20

NVR-ID/ÖVR-ID: 2026890

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
OBEBYGGD LANTBRUKSENHET. (110)
137517-5
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2020

Taxvärde Taxvärde byggnad Taxvärde mark Areal
209 000 SEK 209 000 SEK 18498 kvm
Ingående värden Värde Areal
Åkermark 209 000 SEK 2 ha
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form

FASTIGHETS AB L E LUNDBERG
601 85 NORRKÖPING

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Övriga aktiebolag

Värderingsenhet åkermark 216376045
Taxvärde Areal Riktvärdeområde
209 000 SEK 2 ha 1012
Värde före ev. justering Brukningsvärde Dränering
180 000 SEK (3) Normal godhet (2)

Tillfredställande/Självdränerad

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Samfälligheter Andel
UPPLANDS-BRO BRO PRÄSTGÅRD S:1 0,7642%
UPPLANDS-BRO HUSBY S:2 0,7642%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:3 0,7642%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:7 0,7642%
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI S:8 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:1 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:2 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:3 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:4 0,7642%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:6 8,2286%
UPPLANDS-BRO KOCKBACKA S:7 8,2286%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:3 0,7642%
UPPLANDS-BRO NYGÅRD S:4 0,7642%

SKATTETAL
Skattetal Typ av skattetal
72/1125 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Ägostyckning, Littera: HF 1911-04-18 01-BRE-56
Fastighetsreglering 1973-06-08 01-BRE-458
Fastighetsreglering 1998-03-09 0139-98/1
Ledningsåtgärd 2004-01-08 0139-03/30
Ledningsåtgärd 2010-06-28 0139-09/14
Ledningsåtgärd 2013-05-29 0139-13/9

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
A-BRO HERNEVI 8:10 1952-06-27 01-

DNR387/1952
A-BRO HÄRNEVI 8:10 1982-10-01 0139-82/6

URSPRUNG
UPPLANDS-BRO HÄRNEVI 8:1
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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1 Inledning 
 

AFRY har på uppdrag av Upplands Bro kommun tagit fram förstudie för ny gång- och 
cykelbro över järnväg. 

Gång- och cykelbron ska verka som en koppling mellan det planerade 
detaljplaneområdet Kockbacka gärde där en skola planeras och Bro idrottsplats på den 
sydvästra sidan järnvägen.  

Förstudien omfattar byggherrens alla krav och önskemål samt kartlägger 
förutsättningar som kommer påverka den kommande projekteringen. 

 

Figur 1. Ny gång- och cykelbron ska gå från punkt A till B. Detta för att knyta samman ny 
stadsdelen med idrottsplatsen på andra sidan järnvägen, på ett trafiksäkert sätt. 

 

Detta PM har fokus på teknik och genomförande. Upplägget är valt utifrån 
Trafikverkets mall för PM Byggnadsverk. 
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2 Sammanfattning 
 

Det är möjligt att bygga en ny gång- och cykelbro parallellt med befintlig vägbro. Den 
kan exempelvis genomföras som en träfackverksbro på stöd av betong på pålar. Brons 
längd och stödlägen är mer eller mindre låsta lika befintlig bro och järnvägens 
säkerhetszon. På grund av den stora höjdskillnaden, som krävs för att passera 
järnvägen samt att lutningar ska uppfylla tillgänglighetskraven (1:20), blir bron väldigt 
lång och därmed kostnaden hög. 

Att bredda befintlig vägbro är i princip omöjligt. Maximalt 1,5 m breddning skulle vara 
möjligt, men bara om det samtidigt gjordes begräsningar för tung trafik att inte 
trafikera breddningen och ytterligare räcken infogas. 

Det ska beaktas att det finns trafiksäkra alternativ, utan någon ny gång- och cykelbro, 
genom befintlig gång- och cykeltunnel under järnvägen strax nordväst. Den ger en 
omväg om c:a 200-300 m (beroende på start- och målpunkt), men samtidigt en 
mindre höjdskillnad c:a 5 höjdmeter. 
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3 Befintliga byggnadsverk 
 

Här beskrivs befintliga byggnadsverk i den närmaste omgivningen. 

 

Figur 2. Översikt över byggnadsverk som påverkar ny GC-bro. 

 

3.1 Vägbron 2-1707-1 över järnväg 
Bro 2-1707-1 över järnvägen befinner sig c:a 2 km väster om platsen för ny GC-bro. 
Påverkar främst projektet genom att detta är närmsta alternativa bilväg över järnväg, 
som kan nyttjas vid tillfällen Ginnlögs väg behöver stängas av. 

 

3.2 GC-tunnel 3500-5050 under järnväg 
Två GC-tunnlar 3500-5050-1 respektive 3500-5050-2, vid Bro station. Ägs och 
förvaltas av Trafikverket. Påverkar inte projektet. 

 

3.3 GC-tunnel 3500-5049-1 under järnväg 
Byggdes 1999. Ägs och förvaltas av Trafikverket. 21 m lång, 5 m invändig bredd och 
fri höjd 2,5 m. Denna tunnel är ett fullt möjligt alternativ som ger 200-300 m längre 
gångväg (beroende på start och målpunkt), men mindre höjdskillnad, jämfört med 
nytt broförslag. 
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3.4 Vägbro Ginnlögs väg över järnväg 
Vägbron byggdes sent 90-tal (ritningar daterade 1997). Bron ägs och förvaltas av 
Upplands-Bro kommun. Fri brobredd är 7,5 m, total brolängd 189 m, längd innan 
vägyta når anslutande mark är ytterligare 40 m (sydvästra) respektive 80 m 
(nordöstra). Bron går i vertikalradie, som gör sikten kort. Bro är inte trafiksäker för 
oskyddade trafikanter. Ny GC-banan är tänkt parallellt med denna, som breddning 
eller ny fristående bro. 

Bron är en armerad betongbro i 6 fack och har 5 pålade mellanstöd i betong. 
Sydvästra landfäste 1 är plattgrundlagt. Nordöstra landfäste 7 är pålat. Bakom 
landfästet är marken förstärkt med bankpålar, till ungefär 30 m bakom brofogen. På 
plats kan det tydligt noteras att det hade behövts större utbredning av bankpålar, då 
vägbanan har satt sig bakom gränsen för bankpålar. 

Bronstvärsnitt och pelare har fått en arkitektonisk design, genom rundade balkform på 
undersidan, stöd med matrisform och dubbelkonform. 

 

Figur 3. Befintlig vägbro Ginnlögs väg över järnväg. Ny GC-banan är tilltänkt parallellt hitom i 
bild. 
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3.5 GC-bro över järnväg vid pendeltågsdepån 
C:a 1,5 km sydost om nytt broläge finns en befintlig stålfackverksbro över järnvägen. 
Påverkar inte projektet, men kan vara ett referensobjekt. GC-banan till brons 
anslutningar har större lutningar (troligen 1:12) än dagens tillgänglighetsregler 
föreskriver (1:20). Se figur 6 under avsnitt 5.2. 
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4 Kravanalys 
Kravanalysen ska omfatta krav för att uppnå önskad produkt. Samtliga identifierade 
krav som inte ingår i regelverken ingår i kravanalysen. Gällande regelverk är Upplands 
Bro ”Teknisk handbok, Gata, park och trafik” och där anropas Krav Brobyggande 
(TDOK 2016:0204). För tillgänglighet (lutningar) och räckesutformning gäller även 
Boverkets BBR (BFS 2011:6). 

Nedan följer en sammanställning av de krav som identifierats i kravanalysen för 
respektive konstruktion. 

 

4.1 Krav för ny GC-bro 
Kraven är oavsett om det blir breddning av befintlig vägbro eller ny fristående bro 
bredvid. 

Ett övergripande krav är att ny bro/breddning ska gå över järnväg och lyftas på plats, 
för att Upplands-Bro kommun ska vara Byggherre. Eventuell tunnel under järnvägen 
kräver att Trafikverket är Byggherre. 

Område Krav 

Gestaltning  Bron ska anpassas till sin omgivning och i synnerhet 
tillsammans med befintlig vägbro. 

 Bron ska rymmas inom detaljplanen. 

Utformning  Teknisk livslängd 120 år för stål och betong. Vid 
överbyggnad i trä ska den dimensioneras för teknisk 
livslängd minst 80 år. 

 Fri brobredd ska vara 3,25 m. 

 Räckeshöjd ska vara minst 1,4 m och handledare ska 
placeras på 0,9 m höjd över beläggningen. 

 Fri höjd över järnväg ska vara minst 6,5 m (lika vägbron). 

 Brostöd får inte placeras närmare spår än befintlig vägbros 
stöd. Fritt minst 4,2 m för nedspår (nordost) respektive 
minst 3,5 m för uppspår (svdväst). 

 Fri höjd över framtida lokalgata samt befintlig serviceväg 
minst 4,8 m. 

 Fri höjd över GC-banan, nära landfäste 1, minst 3,0 m. 

 Befintlig vägbro och breddning/ny bro ska rymmas inom 
bredd enligt gällande detaljplan (c:a 18 m). 

 Nya bro får inte skada eller påverka befintliga 
grundläggning. 

 Ny grundläggning får inte skada ledningar. VA ledningar 
finns mellan stöd 2 och 3. Data finns bakom landfäste 1. 

 Beläggning ska vara astfalt. 

 Avvattning ska samlas upp i stuprör som leds längs 
bropelare. 
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 Broöverbyggnad ska ytbehandlas röd, RAL 440-4. 

 Bron ska förses med belysning, enligt XXX (kompletteras av 
Upplands Bro). 

 Synliga betongytor ska förses med klotterskydd. 

Bärförmåga  Bron ska dimensioneras för: 

 Gång- och cykellast enligt SS-EN 1991-2, kap 5.3.2.1 för 
dimensionering av gångbroar bör en jämnt fördelad last 
qfk beaktas: qfk = 5,0 kN/m2, qfk = 2,5 kN/m2 när 
betraktas tillsammans med horisontal last.  

 Servicefordon enligt SS-EN 1991-2, kap 5.3.23, axellaster 
80 + 40 kN. 

Miljö  Ny bro/breddning ska ha ett helhetsperspektiv och hela 
brons livstid ska beaktas. 

Arbetsmiljö  Montage av broöverbyggnade över spår ska ske vid planerat 
trafikfri tid. 

Produktion  Arbete ska planeras för inte orsaka någon 
tågtrafikpåverkan. 

 Vägtrafik längs Ginnlögs väg kan få stängas av kortare 
perioder, efter samråd med beställaren. 

 GC-banan framför landfäste 1 kan få stängas av kortare 
perioder, efter samråd med beställaren. 

 Bron ska lyftas eller lanseras in i broläget. 

 Innan byggnadsverket tas i drift, dock senast vid 
slutbesiktningen, ska en huvudinspektion utföras. 

Ekonomi  Ny bro/breddning ska ha ett helhetsperspektiv och hela 
brons livstid ska beaktas. 
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5 Skisser 
 

Förslagsskiss är framtagen för det mest troliga alternativet, enligt bilaga. Nedan följer 
förenklade skisser, dels utdrag från förslagsskisserna samt andra alternativ. 

5.1 Alternativ 1, ny fristående träbro 
För att inte skapa nya barriärer så måste ny bro bli minst lika lång som befintlig. På 
sydvästra sidan finns en GC-väg och en serviceväg, som också gör att bron måste 
vara minst lika lång. På nordöstra sidan ska framtida lokalgata gå under något av 
brospannen 4-5 eller 5-6. Vid fyllning för anslutande kon på nordöstra sidan måste 
kompletterande bankpålar installeras, lika befintligt. Av estetiska skäl är det bra att 
båda broarna har samma vertikalprofil. Exakt samma profil kan det inte bli i nordost, 
då vägbron har en lutning som inte uppfyller BBR tillgänglighetskrav (1:20), ny GC-
bana måste därför bli lite flackare i nordost. 

Samtliga stöd behöver borrade pålgrundläggning, som ska anpassas så den inte 
riskerar att skada befintliga grundläggning. 

 

Figur 4. Utsnitt från Förslagsskiss. Preliminär geometri för att uppfylla ställda krav. 

 

 

Figur 5. Bild från Martinsons trä, vid montage av träbro över Bergastigen, Degerhamn. 6 stycken 
sådana segment av något olika längder skulle behövas för bro vid Kockbacka gärde. 
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5.2 Alternativ 2, ny fristående stålfackverksbro 
Jämför befintlig bro 1,5 km åt sydost.  

Brolängd blir lika träbron, enligt figur 4 i avsnitt 5.1, då även detta alternativ styrs av 
att inte skapa nya barriärer. Konstruktionshöjden, balkhöjd under farbanan inte blir 
lika hög för en stålbro och därmed kan den utföras något flackare än 1:20. 

 

 

Figur 6. GC-bro 1,5 km sydväst om aktuellt broläge. Denna bro har lutningar 1:12, som inte 
uppfyller dagens krav max 1:20. Utseendet är dock snarlikt alternativet. 
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5.3 Alternativ 3, breddning av befintlig bro 
Befintlig betongbro är en smäcker rundad betongbalk med konsoler. Med enkla 
överslag kan konstateras att maximalt 1,5 m breddning är möjlig, med hänsyn till 
konsolplattans bärförmåga. Vid noggrannare analys måste även vridning och moment i 
huvudbalken beaktas. Vid platsbesök kunde böjsprickor ses från marken i undersida 
balk (upp till 0,3 mm är normalt), men att det syns är ett tecken på att ingen extra 
bärförmåga finns tillgänglig. Ovan nämnda breddningar förutsätter att tung trafik ej får 
trafikera annat än mittersta c:a 6,0 m. Nytt räcke i vägbanan måste i sådana fall vara 
ovanpåliggande. Detta för att inte skada tätskiktet alternativt ännu mer omfattande 
ombyggnationer. 

 

Figur 7. Utdrag från ritning 127, befintlig vägbro. Enbart marginell breddning är möjlig och den 
måste även följas av nya räcken. Området med breddning eller gamla kantbalken får enbart 
belastas av GC-trafik eller servicefordon. 

 

 

Figur 8. Befintlig vägbro är smal och har skymd sikt, som gör den olämplig för oskyddade 
trafikanter utan åtgärder först. 
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PM Byggnadsverk, GC-bro Kockbacka gärde 

5.4 Alternativ 4, ingen bro 
Om GC-bana går över ny bro blir sträcken c:a 300 m. Möjlig GC-väg via befintlig GC-
tunnel, enligt Figur 9, blir c:a 600 m. Höjdskillnad för omvägen blir mindre, knappt 4 
m istället för nästan 9 m för broalternativet. Om man skulle välja att inte bygga någon 
bro blir trafiksäkra omvägen c:a 200-300 m, beroende på start- och målpunkt. 

För att få cyklister som har andra målpunkter än idrottsplatsen att ta denna omväg 
måste anslutningarna på södra sidan göras bättre och tydligare, annars är risken stor 
att de väljer den trafikfarligare vägbron. 

 

Figur 9. Översikt med avstånd. Dels hela bron, inklusive lutande sträckor på fyllning, 300 m. Dels 
alternativvägen mellan gärdet och idrottsplatsen. 

5.5 Avfärdade alternativ 
Ett annat alternativ, som har avfärdats på projekteringsmöte, är att enbart upplåta 
befintlig bro för GC-trafik samt buss i linjetrafik. Biltrafik skulle då behöva omdirigeras 
till vägbron 2 km åt nordväst. 
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PM Byggnadsverk, GC-bro Kockbacka gärde 

6 Konsekvensanalys 
 

För samtliga alternativa utformningar av ny GC-bro enligt ovan har en 
konsekvensanalys utförts. Analysen avser konsekvenser för det studerade alternativet 
och jämförelse med andra alternativ.  

 

6.1 Alternativ 1, ny fristående träbro 
 

Område Konsekvenser 

Gestaltning 
 Kommer förändra och se annorlunda ut, då blandade 

konstruktioner kan se konstigt ut. 

 Som enskild konstruktion kan den utformas för att uppfylla 
krav. 

Utformning 
 Samtliga krav ska kunna gå att uppfylla.  

Bärförmåga 
 Samtliga krav ska kunna gå att uppfylla.  

Miljö 
 Ingen större påverkan på närmiljön. 

 Klimatkalkyl ger stor fördel till träbro som har minimalt CO2-
avtryck, särskilt i jämförelse med stål och betong.  

Arbetsmiljö 
 Brostöd kan byggas med erforderligt avspärrat arbetsområde, 

förutom närmast spår där skyddsåtgärder måste vidtas. 

 Lyft av broelement kan göras på ett säkert sätt. Lyft över spår 
måste göras vid trafikavstängt tillfälle. 

Produktion 
 Kortare trafikavstängningar kommer behövas, för tåg vid lyft 

över spår och för biltrafik vid schakt nära landfästen. 
Gångtrafik vid landfäste 1 måste erbjudas alternativ väg. 

 Om brobygget dröjer tills kvartersmarken börjar bebyggas 
behöver detta beaktas.  

 Om brobygget sker före kvartersmarken börjas bebyggas 
måste förstärkningsarbeten beaktas för 
kranuppställningsplatser. 

Ekonomi 
 Troligen den lägre investeringskostnaden, av de alternativen 

som uppfyller kraven, men ändå relativt hög. 
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PM Byggnadsverk, GC-bro Kockbacka gärde 

6.2 Alternativ 2, ny fristående stålfacksverksbro 
 

Område Konsekvenser 

Gestaltning 
 Kommer förändra och se annorlunda ut, då blandade 

konstruktioner kan se konstigt ut. 

 Som enskild konstruktion kan den utformas för att uppfylla 
krav. 

Utformning 
 Samtliga krav ska kunna gå att uppfylla. 

Bärförmåga 
 Samtliga krav ska kunna gå att uppfylla. 

Miljö 
 Ingen större påverkan på närmiljön. 

 Relativt högt CO2-avtryck i en klimatkalkyl.  

Arbetsmiljö 
 Brostöd kan byggas med erforderligt avspärrat arbetsområde, 

förutom närmast spår där skyddsåtgärder måste vidtas. 

 Lyfta av broelement kan göras på ett säkert sätt. Lyft över spår 
måste göras vid trafikavstängt tillfälle. 

Produktion 
 . Kortare trafikavstängningar kommer behövas. För tåg vid lyft 

över spår. För biltrafik vid schakt nära landfästen. Gångtrafik 
vid landfäste 1 måste erbjudas alternativ väg. 

 Om brobygget dröjer tills kvartersmarken börjar bebyggas 
behöver detta beaktas. 

Ekonomi 
 Högre investeringskostnad än träbron, men borde kunna ge 

något längre livslängd (120 år jämfört med 80 år).  
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PM Byggnadsverk, GC-bro Kockbacka gärde 

6.3 Alternativ 3, breddning av befintlig vägbro 
 

Område Konsekvenser 

Gestaltning 
 Kommer påverka gestaltningen något till det sämre. 

Utformning 
 Kommer ej kunna uppfylla önskad brobredd eller maxlutning 

1:20. Övriga krav kan uppfyllas. 

Bärförmåga 
 Kommer påverka tillåten last för vägtrafiken. Tung trafik 

måste antingen förbjudas eller begränsas till 6 m i mitten av 
bron. 

Miljö 
 Ingen större påverkan på närmiljön. 

 Relativt högt CO2-avtryck i en klimatkalkyl. 

Arbetsmiljö 
 Bilning av befintlig kantbalk, för att få fram motgjutningsyta, 

kräver försiktighetsåtgärder. 

 Arbete med facket över kontaktledningen kräver 
försiktighetsåtgärder. 

Produktion 
 Kommer kräva avstängning av vägtrafik över en längre tid.  

 Kommer behöva något längre och fler tågfria tider. 

 Kommer kräva större säkerhetsåtgärder för gåendes vid 
landfäste 1. 

Ekonomi 
 Totalkostnaden billigare än nya broar, men sett till pris per 

kvadratmeter är denna nog dyrast (och uppfyller ej kraven) 
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PM Byggnadsverk, GC-bro Kockbacka gärde 

6.4 Alternativ 4, ingen bro 
 

Område Konsekvenser 

Gestaltning 
 Ingen påverkan. Befintlig vägbro påverkas ej. 

Utformning 
 Kraven är uppfyllda, förutom den om röd färg, om GC-tunneln 

åt nordväst beaktas.  

Bärförmåga 
 Kraven är uppfyllda, förutom den om röd färg, om GC-tunneln 

åt nordväst beaktas. 

Miljö 
 Bästa lösningen för miljön.  

Arbetsmiljö 
 Ingen bro. 

Produktion 
 Ingen produktion. 

Ekonomi 
 Ingen brokostnad. Anslutande GC-vägar, men de hade ändå 

behövts till nya kvartersmarken.  
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PM Byggnadsverk, GC-bro Kockbacka gärde 

7 LCC-analys 
 

Nedan redovisas än så länge bara grova överlag på investeringskostnad och 
kommentarer för driftkostnader samt återanskaffningstider. 

Jämförelsetal och utgångspunkt: 

Träbro: 30 000 kr / kvm. Antagit. 

Stålbro: 35 000 kr / kvm, inklusive stöd och grundläggning. Utifrån ny bro i 
Kungsängen som kostade c:a 40 000 kr/kvm och tillägget att en större bro kommer få 
något lägre kvm-pris.  

Betongbro 30 000 kr / kvm. Antagit. 

Fyllning sydvästra sidan (ingen förstärkning): 10 000 kr / kvm (GC-banans yta, slänter 
ingår i kvm-pris). Antagit. 

Fyllning nordöstra sidan (med bankpålar): 15 000 kr / kvm. Antagit. 

 

 Investeringskostnad Kommentar 

Träbro 3,25 m 23 000 000 kr 80 års livslängd, tätare ommålning, mindre 
CO2-avtryck 

Stålbro 3,25 m 26 000 000 kr 120 års livslängd, något glesare ommålning 

Breddning 1,5 m 10 500 000 kr Uppfyller inte kraven. Små underhållsbehov. 

Ingen bro 0 kr 200-300 m omväg via befintlig tunnel under 
järnväg. 
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PM Byggnadsverk, GC-bro Kockbacka gärde 

8 Underlag för val av utformning 
Baserat på genomförda skisser och analyser föreslås följande konstruktioner som 
huvudspår för kommande projekteringsskeden.  

 

8.1 Alternativ 1, ny fristående träbro  
Bron föreslås utföras som alternativ 1, ny fristående träbro.  

8.1.1 Gestaltning 
 Inte optimalt att blanda olika broar bredvid varandra. 

 Bortsett blandningen kan den anses passa in. 

8.1.2 Utformning 
 Alla krav på utformning kan uppfyllas. 

8.1.3 Bärförmåga 

 Alla krav på utformning kan uppfyllas. 

8.1.4 Miljö 

 

8.1.5 Arbetsmiljö 
 Merparten kan förberedas på verkstad. 

 Försiktighet ska vidas vid arbete nära och ovan spår. 

8.1.6 Produktion  
 Kan utföras utan att behöva stänga av de olika trafikslagen mer än korta 

stunder. 

8.1.7 Ekonomi 

 Lägsta investeringskostnaden, av de alternativen som uppfyller kraven 
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Uppdrag  
Kommunen avser att utveckla området för skola som skulle kunna rymma upp till cirka 1000 
elever med en koppling till BRO IP.  
Kommunstyrelsen har 2020 godkänt en överenskommelse med fastighetsägaren för att få 
rådighet över marken.   
Åkermarken är högsta klassen i Stockholmsområdet. Det behöver klargöras att åkermarken 
får bebyggas enligt miljöbalken. Ett dikesföretag finns på platsen och måste tas omhand. 
Dagvatten från angränsade områden löper genom platsen och ska säkerställas fortsatt 
funktion. Höga bullervärden måste lösas samt utreda en säker trafiksituation. 
 

Att bebygga platsen har stöd i översiktsplanen, men ändamålet är inte överensstämmande, 
dock har en skola stöd i förslag till fördjupad översiktsplan för Bro.  
Det är viktigt att med en utformning av skola och gård som är anpassade efter platsen. 
Utformning av byggnad görs parallellt med planprocessen.  
Detaljplanen beräknas antas i december 2021.  
Området som planeras att användas för skol- och idrottsändamål och bostäder är ca 150 000 
m2(15 hektar) stort och utgörs idag nästan uteslutande av jordbruksmark. 
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1 Omfattning 
Förprojektering av gators utformning samt dagvattenhantering för nytt skol- och 
bostadsområde i Kockbacka/ Bro. Områdets tänkta befattning består av skola, skolgård, 
dagvattenpark, gata som ansluter till Ginlögsväg, Gång- och cykelbanor och parkeringar. 
 
Kompletterande underlag till denna PM är de utredningar som har utförts inför framtagande 
av Detaljplanen. 
 

1.1 Handlingar 
 

• Situationsplan, daterad 2021-09-22  
• Sektion A-A, B-B, C-C, daterad 2021-09-22  
• Gatusektion, daterad 2021-09-22  

 
• PM Geoteknik, Norra Kockbacka gärde, daterad 2021-09-22  
• PM Geoteknik, Söder Kockbacka gärde, daterad 2021-09-22 
• PM Geoteknik, Bullervallar Kockbacka gärde, daterad 2021-09-22  
• Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) inkl bilagor, daterad 2021-09-22 

 
• Uppdatering dvu Kockbacka gärde TFF, daterad 2021-09-22 
• Dagvattenutredning Kockbacka gärde del 2, daterad 2021-09-22 
• Bilaga 1. Exempelbilder blågröna parkstråk 

 
• Trafikutredning Kockbacka gärde ver 1, daterad 2021-09-22 

 
• PM Utredning av buller och vibrationer, daterad 2021-09-22 

 
• Gestaltningsprogram , daterad 2021-09-22 

 
2 Förutsättningar 

• Planuppdrag 
• Grundkarta 
• Befintliga ledningar (ledningskollen.se) 
• Översiktsplan Upplands-Bro kommun 
• Jordartskarta från Svensk Geologisk Undersöknings hemsida SGU.se 
• Kartunderlag och fastighetsinformation från lantmäteriet.se 
• Trafikdata för spårtrafik hämtat från Trafikverkets hemsida 
• Kockbacka – Huskonturer och bullervallar, Visbyark, daterad 2021-02-22 
• PM 2021_Trafikalstring Kockbacka gärde, Trivector, daterad 2021-02-25 
• Skissförslag, Visbyark, daterad 2021-08-17 

2.1 Dimensioneringsförutsättningar 
Lokalgatan inom bostadsområdet utgår från Upplands Bro tekniska handbok. 
Hastighetsgränsen inom området förutsätts bli 30 km/h samt även längs Ginlögsväg. 
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Boggibuss används som dimensionerade fordon i kurvor. Två snöupplag anläggs längs 
lokalgatan. Sopbilen och brandbilen behöver en vändzon med diameter på 12 m. 

2.2 Koordinat- och höjdsystem 
• Koordinatsystem: SWEREF 99 18 00 
• Höjdsystem: RH 2000 

2.3 Styrande underlag 
Följande dokument har legat till grund för denna projektering: 

• VGU Krav 2020 
• VGU Råd 2020 
• VGU Tätort 
• Strukturplan 
• RiBuss 2019 
• Upplands-Bro Tekniska handbok Gata- park- trafik, och Teknisk handbok VA 2019 

och 2020. 
• Parkeringslexikon 
• Yttranden från samråd 
• Översiktsplan Upplands-Bro samt fördjupad översiktsplan. 
• Fältplanering och utförande SS-EN 1997-2, Geoteknisk fälthandbok, Rapport 1:96 

samt SS-EN-ISO 22475-1 
• Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001 
• Jordartskarta från Svensk Geologisk Undersöknings hemsida SGU.se 
• Kartunderlag och fastighetsinformation från lantmäteriet.se 
• Trafikdata för spårtrafik hämtat från Trafikverkets hemsida 

 
3 Teknik 
3.1 Geoteknik 
Projekteringsförutsättningar har Säkerhetsklass 2 och GK2 gäller för jordbruksmark samt 
gång- och cykelbron, Miljöprovtagning är beställd. Hur marken ska förstärkas och 
grundläggas kartläggs till genomförandet vid framtagande av geoteknikerns 
rekommendationer för grundläggning. 
Vägar och parkeringsytor borde vara möjliga att utföra utan alltför stora sättningar. 
En mindre uppfyllnad ovanför befintlig markyta kommer det också vara möjligt att 
lastkompensera med lättfyllning. Vid större uppfyllnader kommer nog jordförstärkning av 
leran att krävas. Grundvattentrycket i friktionsjorden under leran visar på fallande 
grundvattennivåer i sydostlig och sydlig riktning och marken sluttar också svagt i den 
riktningen. Hänsyn tas till detta och den att framtida dagvattenhantering ska ledas i den 
riktningen. 
Fundamenten bör grundläggas på östra sidan. På västra sidan är undersökningarna inte 
ännu utförda där fundamenten ska placeras. Vidare grundligare undersökning är beställd. 
Alla undersökningar, mätningar och beräkningar som har utförts i projektet ligger på en 
översiktlig nivå och rekommendationerna är också preliminära utifrån den information som 
finns tillgänglig. När höjdsättning och placering av övrig infrastruktur finns framtagen kommer 
fler ostörda provtagningar genomföras. 
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3.2 Dagvatten och VA  
En exploatering av dagens jordbruksmark kommer att innebära mer hårdgjorda ytor (som 
tak, vägar, skolgård osv.), även de intilliggande områdenas dagvatten löper genom området 
och hänsyn till ökad hårdgjord yta måste tas även här. 
Den ökade andelen hårdgjorda ytor innebär att avrinningen av dagvatten kommer att 
förändras jämfört med nuläget. En pumpstation kan komma behövas norr om Ginlögsväg. 
Nya VA-ledningar inom området läggs som nya i lokalgatan och ansluts till det befintliga VA-
nätet dim 300. De befintliga 300mm VA-ledningar tas bort) 
 

3.3 Spillvatten 
Befintliga ledningar i Kockbacka gärde ersätts med en ny dragning och nya ledningar dras 
från bostäder och skola längs lokalgata och ansluts till det befintliga ledningsnätet. 
Förslagsvis ansluts vid där de befintliga ledningarna S300/S400 möts vid Ginlögsväg samt 
där den befintliga ledning S500 går under Mälarbanan. 
Spillvattnet ansluts med självfallsledning. 
Idag finns kapacitet för att ta om hand tillkommande spillvatten från planområdet.  
 
3.4 El 
Nya elledningar kommer dras längs lokalgatan samt ny nätstation kommer uppföras. 

 
3.5 Trafik 
Lokalgatan ges en hastighet på 30 km/h. Sektionen är totalt 13 meter bred varav körbanan är 
5,5 meter. Gångbanan/förgårdsmarken på västra sidan är 1,5 meter bred. På östra sidan om 
körbanan anläggs en gång- och cykel-bana som är 3,0 meter bred. Mellan körbana och 
gång- och cykelbanan är det trädplantering i skelettjord samt belysningsyta som tillsammans 
är 3 meter bred.  
Korsningar gång- och cykelbana och tvärgator ska konstrueras vidare. Ingen parkering sker 
på denna gata. I den här gatan kommer ledningstråket ligga.  

 
. 

 
 

 
 
 
 
 
 
       
     

      Lokalgata från blivande rondellen i Ginlögsväg och skolan, boende samt park 
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3.5.1 Körspår 
Körspårsanalys har utförts för typfordon avfall på samtliga gator och varuleveranser 12 m på 
gatorna och vändplanen vid skolan. Det har också säkerställts att räddningsfordon, brandbil 
12 km kan komma fram. 
Körspårsanalys har också utförts på vändplaner vid skolan för personbil.  
Simuleringen är gjord för samtliga vägar inom det aktuella området. 
Vid dimensionering av rondeller har körspår med boggibuss varit dimensionerande. 
 
3.6 Gång- och cykelbro 
Gång- och cykelbron ska verka som en koppling mellan det planerade detaljplaneområdet 
Kockbacka gärde där en skola planeras och Bro idrottsplats på den sydvästra sidan 
järnvägen.  
 
Att bredda befintlig vägbro är i princip omöjligt. Däremot är de möjligt att bygga en ny gång 
och cykelbro parallellt med befintlig vägbro. Den kan exempelvis genomföras som en 
träfackverksbro (alt stål) på stöd av betong på pålar. Brons längd och stödlägen är mer eller 
mindre låsta lika befintlig bro och järnvägens säkerhetszon. På grund av den stora 
höjdskillnaden, som krävs för att passera järnvägen samt att lutningar ska uppfylla 
tillgänglighetskraven (1:20), blir bron väldigt lång och därmed kostnaden hög. 
 
3.6.1 Krav från Trafikverket  
Ett krav från Trafikverket är att den nya bron som ska gå över Mälarbanan ska lyftas på plats 
i sin helhet för att undvika många trafikstörningar, för att Upplands-Bro kommun ska få vara 
Byggherre måste Trafikverkets krav på kompetens uppfyllas. Samarbete pågår. 

Alternativ 1, ny fristående träbro vs Alternativ 2, Ny fristående stålfackverksbro.  
Skillnaden mellan alternativen är att Klimatkalkylen ger stor fördel till träbro som har minimalt 
CO2-avtryck, särskilt i jämförelse med stål och betong.  

Alternativ 2 stålfackverksbro kommer ha högre investeringskostnad än alternativ 1 träbron, 
men borde kunna ge något längre livslängd (120 år jämfört med 80 år) 

3.7 Höjdsättning 
Höjdsättning av gator utgår ifrån anpassningar till befintlig mark, enligt krav och följer de 
anslutande gatornas höjder och lutningar. Lutningar är också dimensionerade för anpassning 
till befintliga dagvattenledningar. 

3.8 Sophantering 
Samtliga en familjs- hus planeras ha egna 4-fackssopkärl, angöring till skolans sophantering 
är utformad enligt krav. 

3.9 Kollektivtrafik 
Två nya busshållplatser för lokaltrafik uppförs på Enköpingsvägen norr om Finnstarondellen, 
anslutande gångbanor och övergångar anläggs.  

Skolbussens angöringsområde anläggs längs med Ginlögsväg på den södra sidan närmast 
skolans huvudentré. (Se nedan) 
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3.9.1 Angöringar 

 
Godstrafik 
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Biltrafik 

 

3.10 Akustik / Bulleråtgärder 
De nya fastigheterna (bostäderna, en ny skola med tillhörande skolgård samt idrottssal) kommer 
exponeras för trafikbuller från närliggande vägar samt Mälarbanan. Utmed både väg och Mälarbanan 
planeras bullervallar samt bullerplank för att sänka ljudnivån från trafiken. Detta påverkar både 
bostäder och skolans uppförandetid då ljudnivån vid fasad och utemiljö måste sänkas. 

Vallen utmed järnvägen planeras bli 5 m hög medan den mot Enköpingsvägen planeras bli 3 m. 
Bostäderna utformas som radhus med två våningar. Det finns goda möjligheter att skapa enskilda 
uteplatser för varje bostad där riktvärdena uppfylls och därmed uppfylla trafikbullerförordningen. 
Bullerplanket mellan skolbyggnad och idrottshall är en förutsättning för att nå riktvärdet 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå på skolgården intill den södra fasaden av skolbyggnaden. 

Det finns inget riktvärde för ljudnivå från trafik vid skolfasad, så länge man uppfyller riktvärden som 
gäller för inomhusnivå. 

 
3.10.1 Planerade åtgärder 
För att riktvärdena för buller på skolgården ska uppfyllas så måste bostäder och bullervallar vara i 
uppförda innan skola kan tas i bruk. 

 

4 Fortsatt arbete vid detaljprojektering 
Tidplan: 

• Fastställa utbyggnadstakt samt utbyggnadsordning av allmänna anläggningar i samarbete 
men skoluppförandet. 

VA: 

• Fastställa VA-flöden genom området samt anslutning från närliggande områden. 
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• Anslutningspunkter från fastigheter ska identifieras. Detta påverkar VA- placering 
under mark. 

Väg: 

• Höjdsättningar av gator för att optimera masshantering vid schaktarbeten och fyll samt 
avvattningssystem bör finjusteras med hjälp av tvärlutningsjusteringar. 

• Justera gatukorsningarnas radier efter tillgängliga radier på kantstenar  
• Cirkulationsplats, Busshållplatser och parkeringsytor 

Angöringsytor 

Landskap: 

• Utredning av exakt placering av belysning 
• Växtlighet (ekologisk planering) 
• Dagvattenfördröjning/rening och utformning 
• Parkytor, lekplatser och uppehållsytor 
• Gångstråksområden 
• Identifiera och utforma av bullervallar och plank 
• Identifiera och Utforma av skelettjordar med plantering 

Bro: 

• Framtagande av Avsiktsförklaring, samverkansavtal och genomförandeavtal med 
Trafikverket. 

• Detaljprojektera funktion och utformning.  

Geoteknik: 

• Säkerhetsställa grundläggningskraven för bro, bullervallar, dagvatten och gata. Identifiera 
grundläggningsprincip. 

 

5 Tidplan 
Skedesplan för att driva arbetet effektivt i stora drag. 

• Nytt säkerhetsstaket byggs längs fastigheten mot Mälarbanan, krav från 

Trafikverket. 
• Parallellt föreslås att man bygger en tillfällig byggväg, placering längs Mälarbanan.l 
• Säkerställa att de befintliga krondikenas avvattning samt dagvattendammar i området 

funktioner inte påverkas. Detta görs genom att säkerställa ny dragning av 
dagvattendiken och dammar för att avleda vatten från området och omkringliggande 
områden. Krav från Länsstyrelsen.  
Efter ny dragning och godkänd driftsättning kan arbetet med att fylla igen befintliga 
dikena påbörjas. 

• Markförstärkningar påbörjas, för både dammar men även vid bullervall, ev.gata mm 
• Uppbyggnad av nya bullervallar kan påbörjas 
• Gång- och cykelbro påbörjas efter markförstärkning är utförd vid brofästena. 
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• Transformatorstation kan påbörjas snarast. Inkoppling kan ske när nytt ledningstråk 
är lagda längs nya lokalgatan. 

• Pumphuset kan påbörjas snarast. Anslutningen till de befintliga ledningar kan 
driftsättas när nya dagvattendiken och dammar är klara. 

• Lokalgatan utformas upp till AG-nivå, (asfaltgrus) inkl. Skellettjordar, spångar, 
vändplan osv. 

• Finplanering, gångstråk, lekutrustning och övrig plantering utförs 
• Exploatering av skolfastigheter kan påbörjas. (utförs av andra) 
• Exploatering av bostadshus kan påbörjas. Bostadshusen skall vara resta för att 

kunna ta skolan ibruk pga agerar som bullerskärm. (utförs av andra) 

 

6 Ekonomi 
Beslutsunderlag för investering, redovisas separat 
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Fiskartorp 

Handlingarna kommer vid ett senare tillfälle.
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