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Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort 
- Samråd 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i Upplands-

Bro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med 

PBL SFS 2010:900.  

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa bearbetningar och redaktionella 

ändringar innan förslaget skickas ut för samråd. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen 

är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och 

socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus 

på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och 

Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda 

fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild 

och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas. 

Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen ger bland annat riktlinjer för 

hur Kungsängens torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka 

kopplingar som behöver stärkas eller tillkomma mellan olika områden. 

Utvecklingen av Kungsängens stationsområde tas upp i ett eget avsnitt och 

visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för utveckling av 

kollektivtrafiken.  

Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 

Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 

miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2020. 

 Kommunstyrelsens preciserade direktiv för fördjupad översiktsplan för 

Kungsängen den 31 maj 2017 § 49.  
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 Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för del av 

Kungsängen den 25 september 2013 § 123. 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 

2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016 

Landsbygdsplan, antagen i juni 2017. 

 Kungsängen kulturmiljöer, WSP, 2019. 

 Trafiknätsanalys Kungsängen, Norconsult, 2018. 

 Ytdispositionsstudie Kungsängens IP, Codesign, 2019.  

 PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019 

 Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265. 

 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens 

vision.  

 RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018. 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun tar fram fördjupade översiktsplaner för Bro och 

Kungsängen 

Upplands-Bro kommun växer snabbt, och dagens höga exploateringstryck har 

ökat behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. 

Uppdraget om att ta fram en fördjupad översiktsplan för delar av Kungsängen 

gavs 2013. I maj 2017 antog Kommunstyrelsen specificerade direktiv för den 

fördjupade översiktsplanen, som innebar att uppdraget utökades till att 

innefatta hela Kungsängens tätort enligt översiktsplanens tätortsavgränsning. 

Det är detta uppdrag som nu har kommit till samrådsskedet. 

2018 tillkom ett uppdrag om att ta fram en fördjupad översiktsplan även för 

Bro. Arbetet med de båda fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt 

för att skapa en helhetsbild och ge bästa möjliga förutsättningar för båda 

tätorterna att utvecklas.  

FÖP Kungsängen är en fördjupning av ÖP 2010 
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Samrådshandlingen FÖP Kungsängen 2040 är en fördjupning av Upplands-Bro 

kommuns översiktsplan, ÖP 2010 och FÖP 2016. FÖP Kungsängen ersätter 

kapitel 11 i ÖP 2010 om Kungsängen, som alltså slutar att gälla. Övriga kapitel 

i ÖP 2010 påverkas såtillvida att samtliga plankartor ersätts av de nya 

plankartorna i de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen. En 

detaljerad redogörelse för vilka ställningstaganden som förändras om de nya 

planerna antas finns i planeringsförutsättningarna. I planeringsförutsättningarna 

redogör kommunen också för hur FÖP Kungsängen förhåller sig till 

riksintressen med mera. 

Förslaget som helhet innehåller tre delar: plandokument, 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 

Plandokumentet blir det politiskt beslutade dokumentet där 

utvecklingsstrategier, inriktningar och riktlinjer samt huvudsaklig mark- och 

vattenanvändning beskrivs. Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen utgör även en 

miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 

miljöbalken. I planeringsförutsättningarna redogör kommunen också för hur 

FÖP Kungsängen förhåller sig till riksintressen med mera. 

Med tätort menas här de delar av kommunen som ligger innanför de beslutade 

tätortsavgränsningarna i FÖP 2016 Landsbygdsplan. 

FÖP Kungsängen har särskild fokus på hållbarhet 

I de fördjupade direktiven för den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen 

slogs det fast att planen bör innehålla analyser och förslag till helhetssyn kring 

framtida behov av bland annat bostäder, verksamhetsmark, skola och omsorg 

för hela Kungsängen. Direktiven sa också att aspekterna social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet ska användas i arbetsprocessen, och att det tidigare 

beslutet om att låta Norra Stäksön ingå i tätortsavgränsningen ska 

vidareutvecklas med en behovs- och konsekvensbeskrivning i FÖP:en. 

Liksom i arbetet med FÖP Bro har arbetet med FÖP Kungsängen utgått från 

fyra teman: Social hållbarhet, barnperspektiv i planeringen och ett förändrat 

klimat samt Trafikens brister och behov. Dessa fyra teman identifierades i 

aktualitetsprövningen av ÖP 2010 som särskilt viktiga för kommunens 

utveckling, och är en konkretisering av aspekterna social, ekonomisk och 

ekologisk (miljömässig) hållbarhet. De fyra temana har varit utgångspunkter i 

arbetet och behandlats särskilt i PM, workshops och andra processer som varit 

underlag till FÖP Kungsängen.  

Varför är FÖP Kungsängen så kort?  

FÖP Kungsängen är 24 sidor lång. Planen är relativt kort för att göra den mer 

lättillgänglig och bidra till en tydligare styrning av den fysiska planeringen. Det 

ska vara lätt att se vad kommunen vill. Av samma anledning kommer alla ytor 

som pekas ut i plankartorna att göras tillgängliga som GIS-skikt om planen 

antas. 
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Allt underlag i form av planeringsunderlag, utredningar, PM och liknande finns 

tillgängliga för alla på kommunens hemsida när FÖP Kungsängen skickas ut på 

samråd.  

Vad är nytt i FÖP Kungsängen 2020? 

FÖP Kungsängen preciserar hur Kungsängens tätort kan växa på ett hållbart 
sätt 

FÖP Kungsängen ger genom plankartor och planeringsinriktningar riktlinjer 

för hur tätorten Kungsängen ska kunna växa på ett sätt som är miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt hållbart. Planen säger att Kungsängen ska fortsätta att 

förtätas centralt på ett sätt som stärker stadsmässigheten och underlaget för 

service, samtidigt som det är viktigt att bevara Kungsängens blandning av 

hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck i Kungsängen som 

helhet. De förtätningsprojekt som planeras eller genomförs under kommande år 

ska ha särskilt fokus på att ytterligare knyta ihop Kungsängens olika delar med 

varandra. Planering och utbyggnad av nya bostäder ska göras på ett sätt som 

tillåter att Kungsängen växer i hållbar takt så att utvecklingen av förskolor och 

skolor, grönytor och kommunal service hänger med.  

FÖP Kungsängen visar hur Kungsängens torg kan utvecklas genom fysisk 

planering 

FÖP Kungsängen har ett särskilt avsnitt om centrala Kungsängen och 

Kungsängens torg, och ger riktlinjer för hur torget kan utvecklas och stärkas 

som mötesplats. Planen föreslår att strukturen på torget ska förändras genom 

omdisponering av vissa byggnader på längre sikt, och att torget ska öppnas upp 

mer för både gående, cyklister och bilister. Centrumparkeringen behöver ses 

över och utvecklas, och kopplingen mellan centrala Kungsängen och Mälaren 

ska stärkas. Planen säger också att torget ska erbjuda fler lek- och aktivitetsytor 

för barn. 

FÖP Kungsängen förbereder kommunen för ett förändrat klimat 

Klimatet förändras och FÖP Kungsängen bidrar till att kommunen anpassar sin 

fysiska planering efter detta. Planen pekar ut ytor för rening och fördröjning av 

dagvatten och potentiella översvämningsytor. Den förtydligar också vilka ytor 

som ska utvecklas för att stärka den grönblå strukturen av natur och vatten, och 

slår fast att värdefulla ekosystemtjänster i kommunen ska värnas. I de fall där 

ekosystemtjänster försvinner vid exploatering av mark ska de kompenseras. 

Miljöer som riskerar särskilt höga temperaturer vid värmebölja ska 

kompletteras med mer grönska och annat som skapar skugga. 

FÖP Kungsängen visar hur stationsområdet och infrastrukturen ska utvecklas 

ytterligare 

Hela stationsområdet med alla dess funktioner behöver utvecklas för att 

kollektivtrafiken ska fortsätta fungera och vara attraktiv när kommunen växer. 

FÖP Kungsängen reserverar ytor för utveckling av stationen, bussterminalen 

och andra funktioner för att bättre möta behoven hos den växande befolkningen 
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och för alla kollektivtrafikslag. Ett antal nya vägkopplingar pekas ut för att 

binda ihop Kungsängens olika delar bättre och göra det lättare att röra sig 

mellan dem. Planen pekar också på vikten av att minska barriäreffekten av 

järnvägen och E18 och utveckla kopplingar för gående mellan Kungsängens 

centrum och Mälaren. Vidare ska kommunen verka för en komplett trafikplats i 

Kungsängen och utveckla entréerna till tätorterna.  

Barnperspektiv 

De fördjupade översiktsplanerna har påverkan på kommunens långsiktiga 

planering, och har därför naturligtvis inverkan på barns levnadsvillkor. FÖP 

Kungsängen har haft barnperspektivet som en särskild utgångspunkt, och ger 

flera förslag som har till syfte att förbättra den fysiska miljön för barn på längre 

sikt. FÖP Kungsängen föreslår till exempel att Kungsängens IP ska utvecklas 

vidare som en gemensam mötesplats för unga i kommunen, med fler idrottsytor 

och en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och yngre 

barn och deras vuxna. Planen säger att kommunen ska fortsätta utveckla 

målpunkter och tätortsnära natur, där barn och unga utgör en stor del av 

besökarna. De gena kopplingarna för gående mellan Kungsängens torg och 

Mälaren ska tydliggöras för att tillgängliggöra vattnet – avståndet är ett större 

problem för små barn än för vuxna. Kungsängens torg ska göra mer plats för 

barn genom fler lekytor och mer konstnärlig gestaltning, och kollektivtrafiken 

ska utvecklas vilket gynnar grupper som ofta åker kollektivt, där barn och unga 

ingår. Grönkilen ska värnas och Gröna Dalen utvecklas som rekreativt blågrönt 

stråk, vilket gynnar både dagens unga och kommande generationers. För dessa 

och många andra förslag i planen är barn och unga en av de särskilda 

målgrupperna för de åtgärder som föreslås.   

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Avdelningschef Övergripande 

samhällsplanering 

 

Bilagor 

1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen,  

FÖP Kungsängen 2040, den 11 maj 2020. 

2. Fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen – 

Planeringsförutsättningar, den 11 maj 2020. 

3. Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen – 

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning, den 2 april 2020. 

Beslut sänds till 

 Enligt remisslista. 
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Sammanfattning - Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar sam-
hällsutveckling och helhetssyn. Social, ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga  
arbetet och samhällsbygget.
Agenda 2030 och de globala målen är våra gemen-
samma, liksom de mål och utmaningar som finns i 
Stockholms- och Uppsalaregionen. 
FÖP Kungsängen innehåller därför även de fyra  
huvudmålen och fem av de sex största utma-
ningar som identifierats i den regionala ut-
vecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050. 
Och vi möter dem utifrån Kungsängens  
specifika förutsättningar. 

Kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling:

Utvecklingsinriktning Upplands-Bro tätorter 2040:

Vad vill vi uppnå? 
Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som 
ger plats!

Varför gör vi det såhär?
 
Våra utmaningar och mål är gemensamma!
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J

Totalförsvarets influens-
område

Rekreation, natur- och kultur-
miljö och areella näringar

Eko- sociodukt, förslag

Tätortsavgränsning

Järnväg - stråk och 
station

Torg, service och handel, befintlig 
och förslag

Målpunkt Mälaren

Målpunkt friluftsliv

Strategiska vägkopplingar, 
befintliga och förslag

Idrottsplats och aktivitetscentrum

Förslag kretsloppscentral 

Förslag trafikplats, tillbyggd eller ny halv.

Strategiska kopplingar gång- och cykel

Strategiska kopplingar båttrafik

Strategiska blågröna stråk = rekreativa 
grönytor och dagvattenhantering

Utvecklingsinriktning

Hur gör vi det?
 
Vi stärker kopplingen mellan Kungsängens 
olika delar
Vi  gör det lättare att orientera sig och pekar ut  
viktiga kopplingar mellan centrala Kungsängen, 
Brunna, Tibble och Rankhus. 

Vi utvecklar de gemensamma mötesplatserna 
Vi stärker gemensamma mötesplatser och aktivitets-
centrum, som Kungsängens torg och Kungsängens  
Idrottsplats. 

Vi ger större plats åt de små
Vi gör Kungsängen lättare och roligare för barn att 
vara och orientera sig i.

Vi gör strandpromenaden mer tillgänglig för alla 
Vi stärker kopplingen till Mälaren och sjöarna, och 
vill utveckla stråken längs Mälaren och Lillsjön- 
Örnässjön.

Vi utvecklar stationsmiljön
Vi lägger grunden för en stationsmiljö som är  
anpassad efter resenärernas behov. 

3Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-11.
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Hur översiktsplanerar vi för Kungsängens framtid?
Kort beskrivning av uppdraget
Under våren 2017 gav Kommunstyrelsen samhälls-
byggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Kungsängen. I uppdraget ingår att 
särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett 
förändrat klimat och trafikens brister och behov. 
FÖP Kungsängen ska förtydliga förutsättningarna 
och inriktningen på den fysiska utvecklingen 
i  Kungsängen på lång sikt. Planen ska se till helhet 
och sammanhang och underlätta för kommande 
processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och 
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i 
prioriteringar i kommunens tillväxt som främjar en god 
kommunal ekonomi. 

Planens relation till ÖP 2010 och FÖP 2016 
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en änd-
ring av gällande översiktsplan. Upplands-Bro har 
en kommunövergripande översiktsplan som heter  
ÖP 2010. Den antogs av kommunfullmäktige i  

december 2011 och aktualitetsförklarades i mars 2018.   
I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden 
kallad FÖP 2016. FÖP Kungsängen är en geografisk 
fördjupning och blir alltså ytterligare en ändring av 
ÖP 2010. Planförslaget innehåller ett antal nya plane-
ringsinriktningar. Dessa ersätter befintliga planerings-
inriktningar i kapitel 11 i ÖP 2010, ”Kungsängen”. 
En sammanställning av samtliga nya förslag och gäl-
lande planeringsinriktningar  i ÖP 2010 och FÖP 2016 
finns i dokumentet planeringsförutsättningar.

Avgränsning - tid och innehåll
Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot 
2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna  
tätortsavgränsningen för Kungsängen enligt  
FÖP 2016 med ett förslag till ändring. 

Relation till pågående planprojekt
De detaljplaneuppdrag som är beslutade vid tiden 
för samrådet värderas inte av samrådsförslaget utan  

hanteras som givna förutsättningar. Pågående plan-
uppdrag presenteras i samtliga strategikartor med 
ett eget lager. I ett fall föreslår FÖP Kungsängen att 
ändra tätortsavgränsningen på grund av pågående de-
taljplanearbeten.
I kapitlet om genomförande ges ett förslag till utbygg-
nadsordning. Där kan finnas motstridiga tankar jäm-
fört med den beslutade detaljplaneprioritering som 
gäller i dagsläget. FÖP Kungsängen ska dock se till en 
långsiktigt hållbar utveckling på en övergripande nivå.

Relation till pågående förstudier
För Kungsängens stationsområde och centrum görs  
en mer detaljerad förstudie. Olika scenarier ska be-
lysas för torgdelen med handel och samhällsser-
vice samt för bussterminal, infartsparkering och 
pendeltåg. Kopplingar och stråk som det mellan  
stationen och Kungsängens centrum studeras närmare 
och arbetet sker i samverkan med Trafikförvaltningen 
och Trafikverket. 

DEFINITIONER OCH TEMASYMBOLER:

Barnperspektivet:
Vi utgår från Barnkonventionen och att:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 
barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 
respekterad. 

Ett förändrat klimat:
Vi utgår från Klimatlagen och regeringens klimat-
mål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle 
som är anpassat till ett förändrat klimat och är fritt 
från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både 
människor, djur och natur. 

Trafikens brister och behov: 
Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens 
mål om att kollektivtrafikens andel av de motorise-
rade resorna ska öka och att skapa ett mer trans-
porteffektivt samhälle.

Social hållbarhet:
Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling inne-
bär att samhällets resurser fördelas på sätt som 
skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv 
genom utbildning, arbete och boende med tillgång 
till önskade kvaliteter. Det betyder också att den 
sociala sammanhållningen och samhörigheten 
med samhället stärks genom att fler görs delaktiga 
i samhällsutvecklingen. Och det innebär att män-
niskors behov och trygghet säkerställs.1

1 definitionen är lånad av Stockholms Stad 
(2015), Skillnadernas Stockholm – Kommissionen för 
ett socialt hållbart Stockholm.

4 Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-11.
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Varför är FÖP Kungsängen så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en  
tydligare styrning av den fysiska planeringen, och  
fokusera på de frågor som är viktiga att samråda med alla 
inblandade. Det ska vara lätt att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för  plan- 
förslagets avvägningar och hänsynstaganden är  
samlade i flera olika dokument som följer med som 
underlag:
 1. Planeringsförutsättningar:
Består av tematiska kartbilder över kommunen med 
gällande riksintressen, natur- och kulturvärden med 
mera samlat. Här finns också beskrivningar av avväg-
ningar och hänsyn samt tydliggörande av skillnader 
mellan ÖP 2010 och FÖP Kungsängen 2040.
 2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive miljö-
konskvensbeskrivning.
 3. Utvecklingsprogram för Gröna dalen.
 4. Kulturmiljöinventering för Kungsängen.
 5. Trafiknästanalys för Kungsängen.
 6. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning 
inklusive övergripande naturvärdesinventering.
 7. PM för statistik och analyser som underlag för en 
ökad social hållbarhet i den fysiska planeringen.
 8. PM för genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser 
(ur barnperspektiv bland annat). 
 9. Ytdispositionsstudie Kungsängens IP.

Här hittar du planeringsförutsättningarna: 
Länk till webben.

Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och  
Mälardalsregionen, och många frågor och utma-
ningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, in-
frastruktur och grönstruktur med andra kommuner, 
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna 
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställ-
ning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt. 
Allmänna och statliga intressen
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag 
att på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och 
statliga ställningstaganden om exempelvis skyddsvär-
da områden. När staten pekar ut geografiska områden 
som är av nationell betydelse för olika samhällsin-
tressen, kallas dessa för riksintressen.
Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
och planeringsförutsättningar. 
I planeringsförutsättningarna redogör kommunen 
för hur FÖP Kungsängen förhåller sig till riksintres-
sen med mera och resultatet av avvägningarna visas i 
plandokumentet. 

Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver 
samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen. 
En sammanställning av de mellankommunala intres-
sen som är aktuella i FÖP Kungsängen redovisas i 
planeringsförutsättningarna på sidan xx. I de utveck-
lingsstrategier och den mark- och vattenanvändning 
som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan 
dessa olika intressen. Detta gäller till exempel fyr-
spårsreservat längs Mälarbanan, värnandet av den re-
gionala grönkilen och utvecklingen av Norra Stäksön.

Relation till andra styrdokument
Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet 
och service. Social, ekonomisk och miljömässig håll-
barhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhälls-
bygget. De strategi- och styrsystem som finns inom 
kommunen har beaktats i planförslaget.

Planområde och tätortsavgränsning
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen för  
tätortsutvecklingen av Kungsängen. I kommunens 
landsbygdsplan FÖP 2016 justerades den något. Och 
nu sker detaljplanering för lagerverksamhet i ett om-
råden utanför tätorten. Därför justerar vi tätortsav-
gränsningen i enlighet med detta.
Precis som tidigare gäller detaljplanekrav inom  
tätortsavgränsningen, och all nybyggnad ska ske i 
överensstämmelse med gällande planer eller föregås 
av detaljplaneprövning.

Ändringar i tätortsavgränsning FÖP Kungsängen:
Utvidgad yta vid pågående planuppdrag ”Tång 2:5” 
samt en något minskad yta söder om järnvägen som 
utvecklas som befintlig areell näring på landsbygden.

Nytt förslag jämfört med 
gällande FÖP 2016 (beige fält).

Förslag FÖP Kungsängen.
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Kungsängen år 2040 - en sammanhållen tätort som följer landskapet
Kungsängen år 2040
Kungsängen ska utveckla fler av stadens 
kvaliteter
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmäs-
sig karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta drag 
skiljer Kungsängen från Bro, och är något som ska 
utvecklas vidare och stärkas. Stationsområdet ska an-
passas efter en större befolkning och fler funktioner. 
Vi ska fortsätta att förtäta i centrumnära lägen, med 
arkitektur som drar nytta av det kuperade landskapet 
och stärker platsens identitet. På detta sätt förstärks 
också befolkningsunderlaget för service, och Kungs-
ängens torg kan fortsätta vara det största torget i kom-
munen och en gemensam mötesplats för alla som bor 
här.

Kungsängen ska få spreta - men de olika delarna
ska hänga ihop
Kungsängen är blandat. Villor från olika tider samsas 
med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden, 
höghus med utsikt över Mälaren och inslag av äldre 
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och ägan-
derätter är alla representerade. Denna spretighet är 
något vi ska värna om. Men för att Kungsängen ska 
kunna växa på ett hållbart sätt är det viktigt att stärka 
den röda tråden och de sammanhållande funktionerna 
för Kungsängen som helhet. 
Orten är utdragen på längden och avstånden mellan 
Kungsängens olika delar kan upplevas som långa. I 
de projekt som pågår i ”mellanrummen” mellan om-
råden av tät bebyggelse ska fokus vara på kopplingar 
och sammanhang. I Kungsängen år 2040 har det nya 
området Rankhus bidragit till att stärka kopplingen 
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning 
i centrala lägen bidrar till att koppla ihop centrala 
Kungsängen och Tibble, samtidigt som Gröna Dalen 
bevaras och värnas som ett blågrönt stråk.

Ortens historia och karaktär
Kungsängen är kommunens största tätort med om-
kring 16 000 (2019) invånare och kommunens bredas-
te serviceutbud. I Kungsängen finns pendeltågstation 
och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik mellan 
Stockholm och Kungsängen. Fyrspårsutbyggnaden 
mellan Tomteboda-Kallhäll kan förbättra turtätheten 
ytterligare. De senaste åren har det byggts mycket i 
Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. De cen-
trala delarna förtätas alltmer.

En ung tätort uppvuxen kring pendeltågsstationen 
Upplands-Bro ligger centralt i Mälardalen och byg-
den har länge varit bebodd. Tätorten Kungsängen är 
dock en relativt ung samhällsbildning som vuxit fram 
vid järnvägsstationen. Området runt den nuvarande 
stationen var glest befolkat innan Kungsängen fick 
järnvägsförbindelsen. Ett fåtal byggnader fanns kon-
centrerade dels vid Kungsängens kyrka, dels kring det 
lilla sockencentrum som vuxit fram utmed den gamla 
landsvägen, vid gården Tibble. Området där nuva-
rande centrum ligger började bebyggas först i mitten 
av 1920-talet. År 1968 började de första pendeltågen 
rulla på järnvägssträckan Kungsängen – Södertälje.
Tätortens relativt unga historia med prägel av sen-
modernismens planeringsideal har resulterat i en 
karaktär av bostadsförort snarare än av småstad. 
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles. 
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och 
trafikmatas separat. Detta medför att många områden 
är ganska homogena, men också att det finns gott om 
gröna ytor och att trafiksäkerheten är hög. 
Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer bevarade i 
centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyg-
gelse finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och 
Ekhammars gård minner om den jordbruksbygd som 
centrala Kungsängen en gång var.

Kungsängen ska utnyttja sitt läge nära naturen 
och vattnet
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstatio-
nen, och det är gångavstånd från centrala Kungsängen 
till mälarstrand, sjöar, naturreservat, friluftsområden 
och bitvis dramatisk natur. I Kungsängen år 2040 
har vi dragit ytterligare nytta av närheten till naturen 
och vattnet. Nya och tydligare kopplingar gör att man 
snabbare och lättare kommer ner från centrum till 
strandpromenaden längs Mälaren, som har utvecklats 
med gång- och cykelväg. Gröna udden har utvecklats 
som mötesplats för samvaro, rekreation och lek vid  
Mälaren, ett stenkast från centrum. Rankhus är byggt 
på ett sätt som gör det lätt att ta sig genom det nya om-
rådet till målpunkterna längs vattnet. 

Vi står fast vid att grönkilen bör värnas och  
utvecklas
Mellan Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som 
är en grönkil av både regional och lokal betydelse. 
Vikten av att bevara centrala grönstråk både för klima-
tets, den biologiska mångfaldens och djurlivets skull, 
liksom för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är 
stor. Vi står fast vid ställningstagandet att grönkilen 
bör värnas och dess värden och funktioner utvecklas. 
När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte 
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som 
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kom-
mun att bo och leva i. Den gröna kopplingen i kartan 
visar att grönstrukturens värden och funktioner bör 
bevaras, stärkas och vidareutvecklas i samband med 
planeringen och exploateringen av områdena i nord-
västra Kungsängen. För att främja friluftslivet och 
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra 
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen före-
slås en eko- sociodukt över E18.
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Brunna

Rankhus

Stäksön

Görvälnkilen

Örnässjön

Lillsjön

Tibble
J

Tätortsavgränsning

Entréer till tätorten

Bebyggelse av olika slag

Grönområden rekreation och ekosystemjänster

Pågående detaljplaner vår 2020  (inom tätort)

Befintlig järnväg och stationsläge 

Eko- sociodukt, förslag

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel, befintliga och förslag

Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor   

och dagvattenhantering

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar

Totalförsvarets influensområde

Kungsängen 2040
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Kungsängens torg
Vid Kungsängens torg finns allt man behöver
Kungsängens torg är är det största centrumtorget i 
kommunen. Här finns mataffärer, apotek, System- 
bolag och tobaksaffär, optiker, garnbutik, klädaffär 
och flera restauranger, vårdcentral och tandläkare. 
Med pendeltågsstation, kommunhus och kulturhus, 
kommersiell service och ett nyrenoverat torg, har 
Kungsängens torg goda förutsättningar att stärkas yt-
terligare som den mest centrala mötesplatsen i kom-
munen. 
Kungsängens torg är ett mindre centrum nära större 
kommersiella handelsplatser som Jakobsberg och 
Barkarby. Torget behöver ha sin egen identitet där  
fokus inte bara är handel, utan också lek och samvaro 
för alla åldrar. Med en utbyggd stationsmiljö, en bättre 
orienterbarhet i de centrala delarna och en tydligare 
koppling till strandpromenaden och vattnet skulle 
Kungsängens centrum bli en mer levande och trivsam 
mötesplats än det är idag.

Det här ska vi göra:
Öka orienterbarheten
Torgets gestaltning ska anpassas för att tydliggöra 
centrums tyngdpunkter och stråk och få det att hänga 
ihop bättre. På sikt kan byggnader behöva ersättas och 
nya byggas för att ge möjlighet att utveckla handels- 
och serviceutbudet, skapa mer stadskänsla och öka 
orienterbarheten. Det ska också bli lättare både att gå 
och att köra bil i området.

Göra plats för aktivitet och lek i stadsrummet
Att öka orienterbarheten handlar också om att skapa 
målpunkter, mötesplatser  och stadsrum som männ-
iskor dras till och känner igen. Kungsängens torg ska 
i framtiden erbjuda fler ytor som lockar till lek och ak-
tivitet. 
Att stärka torget med lekytor för barn, offentlig 
konst och lekfull arkitektur ska bidra till att göra  
Kungsängens torg till en mer levande och trygg plats 
där människor vill vara.

Torget ska utvecklas med en tydligare struktur, mer 
konst och lekytor för barn. Det ska finnas plats för 
bilarna, men inte på bekostnad av människorna. Den 
service som finns ska stärkas och få möjlighet att ut-
vecklas i takt med den växande befolkningen.

Utmaningar:
• Kungsängens torg är fragmenterat och svårt att 

få överblick över. I praktikten består det av flera 
mindre torg som skiljs åt av byggnader som står 
mitt i centrum. Det är svårt att orientera sig för 
såväl gående som bilister och det är otydligt var 
det kommersiella utbudet börjar och slutar.

• I dagens centrum finns inte tillräckligt med lo-
kaler för befintliga företag att utöka sin verk-
samhet. Inte heller finns det mycket plats för  
nyetableringar.

• Det är ont om parkeringsplatser i relation till be-
hovet. Samtidigt upptar de stor del av den centrala 
ytan och dominerar delar av torget. 

Inspirationsbilder från Lunds kommun, Konsul Olssons plats i Helsingborg och Kungsängens torg i julbelysning
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 PLANERINGSINRIKTNINGAR
• Utveckla Kungsängens torg till en attraktiv 

och livfull mötesplats med fler lokaler och 
bättre orienterbarhet.

• Skapa utrymme för fler arbetsplatser i cen-
trala Kungsängen, för ett levande näringsliv 
och torgområde.

• Bejaka konst, lekfullhet och varierande ut-
tryck när vi förtätar centralt.

• Ge barnen större plats i centrala  
Kungsängen genom fler lekytor, lekfull form-
givning och mer offentlig konst.

Skapa fler ytor för utökad kommersiell verksamhet
Om strukturen på det centrala torget förändras till det 
bättre kan förtätning göras som erbjuder fler lokaler 
till verksamheter. Bostadshus med verksamhetslokaler 
i botten och eventuella parkeringar i källaren är något 
som både skulle stärka underlaget för service och ge 
utrymme för fler verksamheter att etablera sig. 

Överbrygga Enköpingsvägen som barriär och 
stärka kopplingarna mellan centrala Kungsängen 
och Mälaren
Järnvägen ligger idag som en barriär mellan Kungs-
ängens torg och Mälaren. Bostadsområdet mel-
lan järnvägen och Strandvägen är ytterligare en  
barriär. 
För att stärka kopplingen mellan centrum och  
Mälaren behöver möjligheterna att minska järnvägens 
barriäreffekt utredas. ”Genvägarna” genom villaområ-
det ner till vattnet ska tillgängliggöras på ett sätt som 

Snedbilder Kungsängens torg- och stationsområde.

gör vattnet lätt att nå från centrum och förmedlar att 
strandområdet är till för alla. 
Strandvägen ska utvecklas till en strandpromenad där 
gående och cyklister har en lika självklar plats som 
bilarna.

Utveckla centrumparkeringen
Bilarna ska även fortsatt få plats vid Kungsängens 
torg, men den platsen behöver anpassas bättre till de 
olika behov som finns. Dagens centrumparkeringar tar 
upp stora ytor, samtidigt som många upplever brist på  
parkeringsplatser. Att hitta nya lösningar för parkering 
är en nyckelfråga för att Kungsängens torg ska kunna 
bli den sociala mötesplats som det har potential att 
vara.
Skapa nya kopplingar över och runt torget
Öppna upp för både gående, cyklister och billister att 
röra sig genom torgmiljön från Furuhällsvägen till 
Östervägen.
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Gångfartsområde = bil på gåendes villkor

Strategisk koppling bil, ny väg

Strategisk koppling gång och cykel, förstärks

Strategisk koppling gång- och cykel

Stationsläge

Målpunkter vid Mälaren
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Torg, service och handel
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Utvecklingsområde blågrönt stråk

Pågående detaljplan vår 2020
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Torg- och  
stationsområde
För Kungsängens stationsområde och centrum 
görs även en mer detaljerad förstudie. Olika 
scenarier ska belysas för själva torgdelen med 
handel och samhällsservice samt för busster-
minal, infartsparkering och pendeltåg. Kopp-
lingar och stråk som det mellan stationen och 
Kungsängens centrum ska studeras närmare. 
Kartan visar ytor, stråk och funktioner som 
FÖP Kungsängen i samrådsskedet pekar ut för 
vidareutveckling. 

Enköpingsvä
gen

Enköpingsvägen

Strandvägen

Gröna Udden

Småbåtshamn

Marina  
föreningshuset
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Kungsängens stationsområde
 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Reservera ytor vid Kungsängens station för 

utveckling av kollektivtrafiken. 
• Prioritera bytespunktens funktioner före an-

dra intressen.
• Reservera ytor för eventuell utökning av ter-

minaldäcket i Kungsängen över både Enkö-
pingsvägen och järnvägen. 

• Utveckla sekundärentrén i Kungsängen och 
området runt omkring. 

• Förbättra kopplingen till torget.

Kungsängen växer snabbt och behovet av  
ytor för kollektivtrafiken likaså
Många av de boende i Upplands-Bro pendlar dagligen 
till arbetet i andra delar av Stockholm. Kommunen är 
beroende av att pendeltågstrafiken och stationsområ-
det är väl dimensionerade för att klara ett växande an-
tal resenärer. Stationsområdet behöver därför utveck-
las för det framtida Kungsängen. 
I takt med att Kungsängen växer ses även busslinje-
nätet över. Fler bussar kräver mer plats vid stationen, 
och i området närmast pendeltågsstationen behöver 
flera olika funktioner få plats för att fungera bra som 
bytespunkt. Man ska kunna byta smidigt mellan buss, 
cykel, bil eller taxi och pendeltåg. Stråket till centrum 
behöver också vara tydligt och lättillgängligt. 

Utmaningar:
• Dagens bussterminal är redan idag trång och räck-

er inte till för framtidens busstrafik. Infartsparke-
ringen behöver också utökas.

• Kungsängens station har idag två entréer, men de 
ligger på olika nivåer och det är endast den västra  
entrén som är tillgänglighetsanpassad. 

• Järnvägsspåret är en betydande barriär mellan 
centrum och Mälaren. Nivåskillnaderna i landska-
pet bidrar till barriärkänslan.

Det här ska vi göra:
Reservera ytor vid Kungsängens station för ut-
veckling av kollektivtrafiken
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att kollektivtrafiken 
ska kunna fungera och vara ett attraktivt alternativ re-
serveras ytor för bussterminal, infartsparkering för bil 
och cykel, rastlokal för bussförare, stationsnära ser-
vice med mera. Vissa ytor vid stationen kan behöva 
omfördelas mellan olika funktioner. Bytespunktens 
funktioner ska prioriteras.

Reservera ytor för eventuell utökning av däcket 
för bussterminal
Dels över Enköpingsvägen, dels över järnvägen.  
Detta för att få plats med alla hållplatslägen för rese-
närer på samma plan för att underlätta byten. Buss-
platser och andra funktioner som inte rör resenärer 
kan eventuellt flyttas ner till Enköpingsvägen.

Reservera yta på Enköpingsvägen för eventuella 
funktioner för bussar
Delar av dagens infartsparkering närmast stationen 
kan eventuellt behövas för bussfunktioner. Hiss och 
trappa behövs mellan väg och däck. Infartsparkering-
en nordost om sekundärentrén bör kunna byggas ut.

Koppla ihop infartsparkering och övriga funktio-
ner på Enköpingsvägen bättre med områdena norr 
om vägen. 
Stråket upp till Kungsängens centrum behöver bli tyd-
ligare och mer lättillgängligt.

Snedbild Kungsängens stationsområde.
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Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel

Värna Gröna Dalen som blågrönt stråk och ge da-
len en förbindande funktion.
Gröna Dalen är ett öppet, samlande och centralt blå-
grönt stråk som förbinder Brunna, Rankhus, centrala 
Kungsängen och Tibbleområdet med varandra. Idag 
kan dalen upplevas som en barriär mellan områden, 
samtidigt som den har en viktig rekreativ funktion och 
på vissa ställen höga naturvärden. Vi behöver stärka be-
fintliga rörelsestråk och skapa nya mellan Brunna och 
centrala Kungsängen. Dalen behöver också utvecklas 
till en mer tillgängling och rekreativ miljö med nya 
dagvattenlösningar. De koloniområden med odling 
som finns idag ska utvecklas och om möjligt bli fler.

Bebyggelseutveckling
Högt exploateringstryck kräver en långsiktig  
strategi
Mycket har hänt i Kungsängen under de senaste tio 
åren. Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av 
långsiktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på 
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Under 2010-talet antogs flera detaljplaner i Brunna 
verksamhetsområde och Norrboda handels- och bo-
stadsområde. De har inneburit att ett stort antal nya ar-
betsplatser och bostäder har byggts i kommunen. Ut-
gångspunkten när vi blickar mot 2040 och 2050 är att 
vi ska stärka och komplettera Kungsängen med både 
småhus och flerbostadshus som anknyter till platsen 
och bidrar till att stärka helhetskänslan och orienter-
barheten. 
Utmaningar: 
• Kungsängen är en ort utdragen på både längden 

och bredden, med relativt stora avstånd mellan 
Brunna, centrala delarna av Kungsängen och 
Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en splittrad 
känsla i Kungsängen som helhet. 

• Kungsängens bitvis kuperade landskap, järnvägs-
spåret, E18 och Enköpingsvägen sätter de fysiska 
ramarna för hur Kungsängen kan växa och ut-
vecklas. 

• Klimatförändringarna ställer nya och högre krav 
på oss, både när det gäller befintlig och tillkom-
mande bebyggelse. I Kungsängen måste vi bygga 
på ett sätt som klarar skyfall, översvämning från 
Mälaren, höga temperaturer och risken för ras, 
skred och erosion. Det vi bygger ska också bidra 
till en miljömässigt hållbar livsstil.

• Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren 

till följd av ett stort bostadsbyggande i framför allt 
Norrboda. Det är ett högt tryck på förskola och skola, 
liksom på grönytor och servicefunktioner.

Det här ska vi göra:
Fortsätta att stärka stadsmässigheten centralt
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig 
karaktär med tät och hög bebyggelse. Den äldre, kul-
turhistoriskt värdefulla bebyggelsen från 1990-talet 
har kompletterats på senare år av höga punkthus som 
drar nytta av det kuperade landskapet och utsikten 
över Mälaren. För att ytterligare stärka Kungsängens 
identitet som tätort och understryka dess gynnsamma 
läge i regionen ska vi fortsätta att förtäta Kungsängen 
centralt. Bebyggelsen ska utformas på ett sätt som 
stärker stadsmässigheten och ger ett utökat underlag 
för service vid Kungsängens torg.

Använda de större förtätningsprojekten för att 
koppla ihop Kungsängens olika delar
För den fortsatta utbyggnaden bör fokus vara att läka 
ihop tätorten på ett sätt som minskar avstånden och bi-
drar till att Kungsängen blir en mer sammanhängande 
tätort. Kommande bebyggelse i till exempel Rankhus, 
Korsängen och Ekhammar behöver planeras väl för 
att bidra till att stärka den röda tråden,  öka orienter-
barheten och känslan av sammanhang. 

Låta bebyggelsen följa naturen och landskapet
Kungsängens tätort består av många områden med en 
kraftigt kuperad terräng. Det finns flera goda exempel 
i centrala lägen på där man har anpassat bebyggelsen 
efter naturen och nivåskillnaderna på ett sätt som be-
varar landskapets karaktär och naturvärden samtidigt 
som det bidrar till platsens identitet. När Kungsängen 
växer och förtätas ska vi i möjligaste mån låta byggna-
derna följa landskapets form och karaktär. 

Gröna dalens förbindande funktion, 
se vidare i utvecklingsprogram för Gröna dalen.
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Torg, service och handel

Större friluftsområden 

Bro IP utveckling

Torg, service och handel

Värna om och utveckla Kungsängens blandning
Blandad bebyggelse bidrar till social hållbarhet och 
ger en varierad stadsbild med många olika boendefor-
mer. Vi ser Kungsängens spretiga bebyggelse som en 
kvalitet som är viktig att bevara och utveckla. Centra-
la Kungsängen ska även fortsättningsvis vara ett myl-
ler av höga och låga hus, småhus och flerbostadshus, 
äldre och nyare bebyggelse, bostadsrätter, hyresrätter 
och äganderätter. Byggnader med högt kulturhisto-
riskt värde ska värnas och ny bebyggelse ska vara en 
balanserad blandning av flerbostadshus och småhus.

Planera för att Kungsängen ska växa i hållbar takt
Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat snabbt 
de senaste åren, framför allt i Norrboda. Befolkningen 
ökar när vi bygger nya bostäder, och det är viktigt att 
infrastruktur, skolor och service hänger med. Därför 
ska vi planera för ett byggande som går i hållbar takt. 
Det ger oss möjlighet att säkra kvaliteten på det som 
byggs och se till att tillväxten blir hanterbar.

Blanda bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivi-
tetsytor i större utsträckning
Kungsängen är i hög grad präglad av planeringsidea-
let med funktionsseparering som rådde under åren då 
tätorten expanderade som snabbast. Bostadsområdena 
ligger för sig, och Ekhammar är ett tydligt exempel 
med ett stort område med nästan bara skolor och 
sporthallar. I en tätort med mer blandade funktioner är 
avstånden kortare och det är mer liv och rörelse större 
delar av dygnet. Kungsängen skulle vinna på att i hö-
gre grad blanda bostäder, skolor och arbetsplatser. 

Bygga för en ökad folkhälsa
Vi vet att det finns skillnader i hälsa mellan olika grup-
per i befolkningen. Kön och socioekonomiska förut-
sättningar påverkar hälsan i hög grad och på olika sätt. 

Den fysiska planeringen har en viktig roll i att främja 
folkhälsan. 
Vi ska uppmuntra till aktivitet och rörelse genom att 
utveckla våra tätortsnära idrotts- och rekreationsområ-
den, som Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna 
udden. Vi ska skydda utsatta grupper vid värmeböljor 
genom att bevara och lägga till grönska och skugga 
vid skolor, äldreboenden och centrum. Vi ska fortsätta 
att utveckla våra viktiga gång- och cykelstråk för att 
bli ännu tryggare, så alla som vill kan ta sig runt i 
kommunen till fots och på cykel. 

 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Använd förtätningsprojekten för att stärka 

kopplingen mellan Kungsängens olika delar.
• Gör Kungsängen till en bättre integrerad 

tätort med lägre grad av funktionsseparering 
och fler kopplingar mellan olika områden.

• Planera för en utbyggnadstakt som är eko-
nomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

• Värna om Kungsängens blandning av hus-
typer, upplåtelseformer och arkitektoniska 
uttryck från olika tider.

• Låt bebyggelsen följa landskapet och utnytt-
ja Kungsängens närhet till natur och vatten.

• Värna Gröna Dalen som grönstråk och jobba 
medvetet med att ge dalen en förbindande 
funktion.

• Stärk mikroklimatet med skugga och grön-
ska på platser som är särskilt utsatta vid 
höga temperaturer, till exempel skolor, äldre-
boenden och centrum.

• Reservera ytor för dagvatten, översvämning-
ar och skyfall.

• Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare 
upplevelse och en större biologisk mångfald.

Diagram bygga för en ökad folkhälsa:
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Med hjälp av FÖP Kungsängen vill vi skapa  ett sam-
manhängande blågrönt nät som är lätt att röra sig ge-
nom. Vi ska fortsätta utveckla våra gröna stadsrum, 
parker och naturområden så de kan fungera som inne-
vånarnas utomhusvardagsrum och användas året runt. 
Planförslaget följer de riktlinjer och strategier som 
kommunens Grönplan och  utvecklingsprogram för 
Gröna dalen redan tagit fram. Flera åtgärdsförslag från 
dessa dokument har, eller håller på att, förverkligas.

Vad menar vi med ”förtäta”?
Att förtäta betyder i stadsplaneringen att man bygger 
nya hus inom befintlig bebyggelse. I tätortsmiljö kan 
det vara att bygga på obebyggda markplättar eller att 
bygga på antalet våningar på befintliga hus. Förtätning 
innebär alltid att det blir fler bostäder och människor 
på samma yta som förut. 
Att bygga på obebyggd mark utanför tätbebyggda om-
råden är inte att förtäta, även om den nya bebyggelsen 
gränsar till den befintliga och ligger inom tätortsav-
gränsningen. Stora projekt på obebyggd mark, som 
Rankhus, är inte förtätningsprojekt. 

Vad menar vi med ”stadsmässighet”?
När vi talar om ”stadsmässighet” menar vi ett stads-
rum som är aktivt under dygnets flesta timmar. Parker, 
torg och offentliga byggnader är en sammanbindande 
del av gatunätet och bidrar till en blandning av funk-
tioner och ett varierat socialt liv. Husens entréer vet-
ter direkt mot gatan. Det finns en mänsklig närvaro 
i fasadlivet med till exempel balkonger eller lokaler. 
Skalan anpassas efter den gående människan men bi-
lar är tillåtna i princip i hela gatustrukturen. Gatunätet 
är så kontinuerligt som möjligt och det finns flera sätt 
att röra sig mellan olika målpunkter. Det är nära till 
service, kultur, natur, vatten, kollektivtrafik, handel 
och bostäder.

Komplettera med ny bostadsbebyggelse 
På två ställen föreslår FÖP Kungsängen ny bebyggelse 
som varken finns med i ÖP 2010 eller ingår i något 
pågående detaljplanearbete. Det är ”hus i natur” i sko-
gen i sydöstra Brunna (1) och förtätning med ”hus i 
småstad” utmed Hjortronvägen (2). Vid Upplands-Bro 
gymnasiet föreslår vi att man utreder om det skulle 
vara möjligt att tänka sig bostäder där i en framtid och 
att gymnasiet flyttas till att ligga närmare torget (3). 

Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten, 
som tätortsnära skogar, grönska och vatten
Tätorternas grönområden konkurrerar med behovet av 
bostäder och vägar. Men naturen i och nära tätorter är 
viktig även för människan. 

Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är 
en grundprincip i kommunens fysiska planering. I nya 
detaljplaner är utgångspunkten alltid att hantera dag-
vattenfrågan inom planen. Möjligheterna till detta va-
rierar dock mellan olika detaljplaner, och det finns bris-
tande dagvattenhantering även i befintlig bebyggelse. 
Därför pekar vi ut större stråk som är viktiga att ut-
veckla för att dagvattenhanteringen verkligen ska vara 
klimatanpassad och robust. Vi kallar det strategiska 
blågröna stråk som integrerar ekologiska, rekreativa 
och estetiska funktioner. De ska fungera som en resurs 
och bidra till både förbättrad vattenkvalitet och attrak-
tiva och funktionella stads- och parkmiljöer.

Diagram ny bostadsbebyggelse och ekosystemtjänster:Diagram rekreativa dagvattenlösningar:
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Här ändrar FÖP Kungsängen användning för 
bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
1. Enköpingvägens östra verksamhetsområde
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde. 
Nu föreslås område för småskaliga service-, bostad- 
och kontorsbebyggelse samt att del av ytan avsätts för 
dagvattenhantering. Det är fortsatt viktigt att reservera 
mark för fyrspår på Mälarbanan.  Enköpingsvägen bör 
i denna sträckning utvecklas till mer av en småstads-
gata. Området utgör entré till Kungsängens tätort var-
vid gestaltningsfrågor behöver belysas särskilt vid en 
kommande detaljplaneläggning.

2. Enköpingvägens västra verksamhetsområde
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsom-
råde. Tas nu bort och prioriteras istället för att bevara 
dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.

3. Lillsjögården och 4.Tibble gård
Tidigare utpekat som utvecklingsområde för bostäder. 
På grund av dess höga kulturmiljövärden prioriteras 
detta inte som utbyggnadsområden fram till 2040. Det 
bör går bra att detaljplanlägga för mindre komplement 
med bostäder ändå i enlighet med befintlig kulturmiljö 
om intresse uppstår.

5. Jordbruksmark söder om järnvägen
Ligger i  ÖP 2010 inom tätortsavgränsningen och flyttas 
nu för att tillhöra landsbygden och fortsätta användas 
som jordbruksmark. Fyrspårsreservat för Mälarbanan 
gäller fortfarande och ryms inom tätortsavgränsningen.

Här pågår detaljplanering som ändrar använd-
ning för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
6. Norrboda verksamhetsområde
Tidigare utpekat för verksamhetsändamål och handel. 
Planändring pågår för att möjliggöra för mer bostads-
bebyggelse i området. 

7. Tång 2:5 
Planarbetet innebär en utvidgning av tätortsavgräns-
ningen. Planen syftar till att utöka Brunna industriom-
råde. Mark  tas i anspråk som i dagsläget är en del av 
Kungsängens Golfklubb och Görvälnkilen. 

8. Viby 19:3
Planen syftar till att ställa om fastigheten Viby 19:3 där 
Coop tidigare hade en butik i Brunna till ett område 
med bostäder och offentlig och kommersiell service.

9. Ekhammars gård
I ÖP 2010 är området utpekat för förslag till kom-
mundelspark. Arbete pågår med detaljplanprogram. 
Planen syftar till att ge möjlighet för markbostäder i 
området runt Ekhammars gård. 

Här pågår detaljplanering inom tidigare utred-
ningsområde i ÖP 2010:
(Pågående planer inom utvecklingsområde listas ej.)
10. Vattentornsområdet
Planuppdrag finns för att studera möjligheten att för-
täta med bostadsbebyggelse längs Bergvägen. 

11. Örnäs
Ett godkänt detaljplaneprogram finns för Örnäsom-
rådet som pekar ut både bostäder och verksamheter. 
Programmet omfattar cirka 200 lägenheter i ett om-
råde som totalt är 76 hektar. I ett tidigt skissarbete har 
verksamhetsdelen minskats och bostadsdelen ökats. 

12. Norra Stäksön 
I FÖP 2016 valde kommunen att införliva området i 
tätortsavgränsningen och ser på lång sikt en utbygg-
nad av Kungsängens tätort med blandad bebyggelse. 
Arbete med detaljplanprogram pågår. Olika alterna-
tiva scenarier med lämplig exploatering i relation till 
nödvändiga investeringar i form av infrastruktur och 

kommunal service utreds i programarbetet. 
En tillbyggnad av trafikplats Kungsängen på E18 för-
utsätts. Den gröna kopplingen mellan Stäksön och 
fastlandet ska beaktas och höga naturvärden på de 
norra delarna av ön skyddas och utvecklas. Områ-
det omfattas av riksintresse för Mälaren med öar och 
strandområden enligt 4 kap Miljöbalken. Rekreativa 
värden i form av befintlig ridstig samt ny vandrings-
led och strandpromenad pekas i FÖP Kungsängen ut 
oavsett när eventuell utbyggnad av bebyggelse sker. 
Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. 
Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter 
strandskydd i området. 

Diagram detaljplaner och ändringar jämfört med ÖP 2010:
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Målpunkter, näringsliv och service
I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna 
två externa handelsplatser: Brunna Park handelsplats 
och Skällsta. Handeln i Bro och Kungsängens centrum 
består till största delen av mindre dagligvaruhandel 
med lokal inriktning (Ica, COOP, apotek, tobaksaf-
fär, kemtvätt etc), medan handelsplatserna erbjuder ett 
större utbud och mer sällanköpshandel (Stora COOP, 
Willys, Biltema, Plantagen etc). De externa handels-
platserna är de lokala centrumens största konkurrenter 
om kunderna, samtidigt som de innebär att det totala 
utbudet inom kommunen blir större och mer varierat.

Kungsängen behöver både gemensamma och 
lokala målpunkter och service
Kungsängen är geografiskt uppdelat i fyra områden med 
relativt tät bebyggelse: centrala Kungsängen, Brunna, 
Norrboda och Tibble (dit man kan räkna Lillsjöområdet 
och Sylta). De olika delarna har sina egna målpunkter 
och närservice, men behöver också något gemensamt 
där människor från olika områden kan mötas.

Utmaningar:
• Kungsängens torg ska vara den gemensamma mö-

tesplatsen för alla invånare, samtidigt som det be-
hövs närservice på närmare håll i Brunna, Tibble 
och Norrboda. De lokala torgen konkurrerar i viss 
mån med Kungsängens torg, som behöver erbjuda 
något mer än närhandel.

• De relativt långa avstånden och den bristande 
kopplingen mellan Kungsängens olika delar inne-
bär en särskild utmaning i att identifiera och ut-
veckla de gemensamma målpunkterna.

Det här ska vi göra:
Utveckla Kungsängens torg som det gemensamma 
torget
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det 
viktigt med en gemensam mötesplats för alla boende 
i kommunen. Kungsängens torg är inte lika nära och 
lättillgängligt för alla, men det ligger vid pendeltågs-

stationen och är det naturliga navet i Kungsängen. Vi 
ska stärka torgets position och funktion som kommun-
centrum genom att utveckla stationsområdet, fortsätta 
att förtäta centralt, och på längre sikt genom föränd-
ring av torgets struktur.

Utveckla Kungsängens IP som en gemensam mö-
tesplats för unga i kommunen
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering 
i den geografiska mitten av tätorten. Den är relativt 
lättillgänglig från både centrala Kungsängen, Tibble, 
Brunna och Norrboda. Som sådan är den en unik plats 
i Kungsängen, och har utmärkta möjligheter att fort-
sätta vara ett nav för många unga i kommunen. IP ska 
fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor, en inklude-
rande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och 
yngre barn och vuxna. 
Barriäreffekten av E18 och Granhammarsvägen ska 
minskas och kopplingen till Gröna dalen ska stärkas 
med till exempel en gång- och cykelbro.

Snedbild Kungsängens IP och Norrboda. Bilder aktiviteter från Mostphotos.
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 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Låt Norrboda och Skällsta fortsätta vara 

kommunens nav för sällanköpshandel och 
volymhandel, och utveckla Bro och Kungs-
ängens torg som mötesplatser med vardags-
nära handel, restaurang, service och mötes-
lokaler.

•  Utveckla attraktiva närmiljöer som lockar till 
kortare resor och mer hemester*. Utveckla 
till exempel Gröna udden och Lillsjöns fri-
luftsgård till attraktiva och lättillgängliga ut-
flyktsmål.

Låta delar av Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde ge plats åt bostäder
Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde 
pekades ut i ÖP 2010 som ett nytt verksamhetsom-
råde. Detta har realiserats i viss mån, men det har visat 
sig att intresset för att etablera verksamheter i området 
väster om Brunna trafikplats (mellan Granhammars-
vägen och Pettersbergsvägen) är begränsat. Däremot 
är intresset för att bygga bostäder stort. Kommunen 
vill skapa goda boendemiljöer där i samklang med 
handelsområdet och befintliga bostäder. En annan 
form av stadsmiljö än den klassiska skapas tillsam-
mans med handelscentrumet. På grund av närheten 
till trafikplatsen och E18 ska faktorer som buller, luft-
kvalitet och kopplingar till övriga Kungsängen ägnas 
särskild uppmärksamhet i planarbetet. 

Fortsätta utveckla målpunkter och tätortsnära natur
Kungsängens vackra läge vid Mälaren och värden i 
form av naturrområden, kulturmiljöer, odlingslandskap 

och tätortsnära sjöar är en stor resurs för dem som bor i 
och besöker Kungsängen. Det är gott om samlingsplat-
ser som naturreservat, badplatser och friluftsområden. 
Dessa ska vi utveckla och tillgängliggöra ytterligare. 
Fågelskådning i Tibbleviken, entréer till naturreser-
vaten, en utvecklad strandpromenad och ett rekreativt 
blågrönt stråk i Gröna dalen är några exempel.
Utgångspunkten är alltid att kombinera miljömässiga, 
rekreativa och estetiska funktioner. Till exempel finns 
en utvecklingsplan framtagen för Tibbleviken som 
ska skapa mervärden för både kommuninvånare, be-
söksnäring och miljön. Genom att stärka landskapets 
vattenhållande förmåga och ge rening som minskar 
näringsbelastningen i Tibbleviken kan vi samtidig 
förbättra förutsättningarna för rekreation, fågelliv och 
biologisk mångfald.
För Lillsjöns friluftsgård finns en utvecklingsplan 
som förverkligas de kommande åren. Vägen dit från 
Kungsängen för både bil och gc-trafik samt parke-
ringsmöjligheter ska förbättras.  

Visionsbilder Lillsjöbadet, Upplands-Bro kommun och Topia Landskapsarkitekter.Bilder ur utvecklingsplan Tibbleviken, Upplands-Bro kommun och Ekologigruppen.

*Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten 
av hemmet.
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Infrastruktur
Vägstrukturen i Kungsängens tätortsområde är till stor 
del formad efter 1960- och 70-talens riktlinjer för tra-
fikplanering, med separering av olika trafikslag. En-
köpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk 
och i princip de enda biltrafikförbindelserna mellan 
tätortens olika delar. Vägarna är entrévägar till Kungs-
ängen från E18 och från Bro och Järfälla. 
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god fram-
komlighet. Fördröjningarna är försumbara med få un-
dantag. Brunna trafikplats har köbildning under rus-
ningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt, men det 
kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen 
vid stationen och framkomligheten kan bli besvärlig 
vid trafikplatserna. Dessutom riskerar Mätarvägen i 
Brunna industriområde att överbelastas med fullt ut-
byggd lager- och logistikverksamhet.

Kopplingarna viktiga när Rankhus byggs ut
Förändringar i vägnätet kommer att behövas för att 
knyta ihop exploateringsområden med befintligt väg-
nät. Det kan också behövas nya väglänkar för att få ett 
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre lin-
jedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar 
blir vägnätet också mer robust.

Det ska bli lättare att ta sig till vattnet och ut i 
naturen
Gång- och cykelvägnätet i Kungsängens tätortsom-
råde är relativt väl utbyggt och sammanhängande. På 
sina ställen finns det dock brister i nätet vad gäller ut-
formning och kopplingar till och mellan viktiga mål-
punkter. Det saknas till exempel tydliga gångstråk från 
Kungsängens centrum ner till vattnet, kopplingarna till 
Lennartsnäshalvön och Lillsjön-Örnässjön naturreser-
vat behöver stärkas, och det ska bli lättare att ta sig 
mellan Brunna och Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.  

Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i 

samhället. Detta minskar rörligheten och känslan 
av samhörighet mellan olika områden. Dessa bar-
riärer behöver överbryggas på olika sätt för att 
skapa ett mer sammanhållet samhälle.

• Entréerna till Kungsängen från E18 och Bro/Bål-
sta är otydliga.

• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logis-
tikverksamheten i Brunna industriområde kan 
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för 
alla tunga transporter.

• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elför-
sörjning av nya områden är ett reellt problem. 
Kommunen kan komma att behöva prioritera mel-
lan utbyggnadsområden.

Det här ska vi göra:
Knyta ihop områden genom att skapa nya kopp-
lingar i det lokala vägnätet.
Några nya vägkopplingar bör undersökas för att kny-
ta ihop samhället bättre och skapa alternativa vägar. 
Bland annat behöver Hjortronvägen öppnas upp för 
biltrafik för att skapa en alternativ väg över Gröna 
Dalen, och Rankhus första etapp måste kopplas ihop 
med Kungsängens trafikplats och Västra Rydsvägen. 
Senare etapper norrut behöver även kopplas ihop med 
Brunna.

Utveckla kopplingar för gående mellan Kungsäng-
ens centrum och Mälaren
Den direkta närheten till Mälaren är en av Kungsäng-
ens största värden. Idag är det lätt att ta sig ner till 
vattnet och badplatsen Gröna udden med bil, medan 
gångvägarna är väldigt otydliga. De gena kopplingar-

na från centrum till vattnet genom villaområdet behö-
ver stärkas för att tillgängliggöra Mälaren ytterligare 
för alla Kungsängenbor. 

Peka ut alternativ för eventuellt ny vägkapacitet 
för Brunna industriområde
För att öka vägkapaciteten för de omfattande tunga 
transporterna till den växande lager- och logistikverk-
samheten i Brunna bör alternativa förbindelser till 
E18 utredas. Alternativ kan eventuellt vara en ny tra-
fikplats eller en ny väg mellan Brunna och Kockbacka 
trafikplats.

Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet
En gång- och cykelbro föreslås över Granhammars-
vägen för att skapa en trafiksäker passage mellan 
Norrboda och Kungsängens IP. För att avlasta Petters-
bergsvägen och få ett robustare vägnät föreslås en ny 
vägkoppling mellan Granhammarsvägen och handels-
området.

Verka för en komplett trafikplats i Kungsängen
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få 
större kapacitet då tätorten växer. Den behöver också 
dubbelriktas.

Utveckla entréerna till tätorterna
Entréerna till Kungsängen är de punkter där man upp-
lever att man kommer in i tätorten utifrån. För boende 
i Kungsängen som kommer hem från jobbet eller re-
san är det kanske den punkt där man känner att man 
är ”hemma”. För att stärka Kungsängens identitet i re-
gionen pekar vi ut dessa entréer där gestaltningen och 
orienterbarheten är extra viktig.

Låta Enköpingsvägen bli mer av en stadsgata
För att utveckla en tydlig och välkomnande huvudgata 
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Brunna

Rankhus

Stäksön

Görvälnkilen

Örnässjön

Lillsjön

Tibble

J

Tätortsavgränsning

Entréer till tätorten

Strategisk koppling bil, ny väg eller öppnad genomfart

Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg eller 

öppnad genomfart eller förstärkt stråk

Strategisk koppling båt

Förslag eko-sociodukt

Ny halv trafikplats

Utökad hel trafikplats

Befintlig järnväg och stationsläge 

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel, befintliga och förslag

Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor  

och dagvattenhantering

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar

Grön koppling

Regionalt svagt grönt samband

Totalförsvarets influensområde

Infrastruktur  
Kungsängen
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Kvartersstruktur för både 
flerbostadshus och stadsradhus

Lokaler i vissa lägen för att 
skapa aktiva entrévåningar

Skalan är 2-4 våningar. Högre ryggar längs Enköpingsvägen

PRINCIPER 

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Överbrygga järnvägen, E18 och Granham-

marsvägen som barriär och koppla samman 
de olika delarna i Kungsängen med varandra. 

• Bygg ut laddinfrastruktur för en utökad elek-
trisk fordonsflotta.

• Utveckla ett väl definierat cykelnät för effek-
tiva cykelresor. 

• Ta vara på ortens natursköna läge vid Mä-
laren genom förbättrad tillgänglighet mot 
strand och vatten och utvecklade rekreativa 
gång- och cykelstråk.

• Öka tillgängligheten för gående och cyklister till 
service, pendeltågsstation, fritidsanläggningar 
och områden för rekreation och friluftsliv.

genom centrala Kungsängen bör hela Enköpingsvägen 
bli mer av en stadsgata. Det kan ske i den pågående ut-
vecklingen av områdena mellan Granhammarsvägen 
och Bygdegårdsvägen och järnvägen. Till exempel 
bör lokaler i entrévåningar prioriteras i strategiska lä-
gen. Se nedan för konceptdiagram ur planarbetet.

Minska barriäreffekterna av järnvägen, Gran-
hammarsvägen, Enköpingsvägen och E18
Planförslaget vill utreda möjligheter att skapa nya 
kopplingar för både bil och gång- och cykel över 
järnvägen. Dels en överdäckning vid Kungsängens 
centrum och dels en ny väg under järnvägen vid Tibb-
ledammen. Den befintliga järnvägsundergången vid 
Lennartsnäsvägen ska utvecklas för gång- och cykel-
trafik. En ny gc-bro över Granhammarsvägen föreslås 
mellan Norrboda och IP. 
I samband med att Rankhusplanen byggs ut föreslås 
två nya bilvägar under E18, dels vid Gröna dalen och 
dels väster om trafikplats Kungsängen. Den senare 

lämpar sig idag endast för gc-väg men det bör utredas 
vidare om möjlighet finns för biltrafik på lång sikt. I 
samband med Stäksönplanen utvecklas kopplingar på 
två ställen under E18 till Norra stäksön.
Skapa en eko- sociodukt över E18
För att främja friluftslivet och möjligheterna till tät-
ortsnära rekreation och förbättra det svaga gröna sam-
bandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt 
över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen. 
Förslaget går också att utveckla i samband med en 
eventuell ny halv trafikplats. En eko- sociodukt utfor-
mas för att både fung era som en passage för djur av 
olika slag, vara som en livsmiljö i sig själv och även 
tillåta männ iskor att passera.
Det finns en stor potential i att motverka barriäreffek-
terna från E18 här och sammanbinda de två naturom-
rådena och naturreservaten. Det är en stor investering 
som behöver samordnas med alla intressenter i områ-
det, såväl kommun som region och stat. 

Principskisser planarbete Korsängen, Upplands-Bro kommun. Referensbild stadsgata i Aspudden och socio- ekodukt från Holland och Järfälla. Bilder: Joop van Houdt, Rijkswaterstaat och Trafikverket.
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan och omfattas av kravet enligt 6 
kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedöm-
ning. Kommunen utvidgat arbetet till att göra en hållbar-
hetsbedömning. Den uppfyller miljöbalkens krav men 
låter även sociala och ekonomiska aspekter konsekvens-
bedömas. Arbetet har genomförts stegvis och skett inte-
grerat och parallellt med kommunens planarbete. 
Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i 
större utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört 
med nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömäs-
sigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Planförslaget 
och planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda 
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt 
eller ekonomiskt perspektiv. Hållbarhetsbedömningen 
utgår från att planförslagen och föreslagna planerings-
inriktningar beaktas i fortsatt detaljplanering.  

Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar ut-
veckling har utvärderats med hjälp av en värderos. Det  
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar 
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Ekonomisk hållbarhet
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget 
vara mer hållbart jämfört med nollalternativet för alla 
studerade aspekter. När det gäller arbetsmarknad och 
näringsliv samt befolkning och bostadsmarknad om-
fattar båda alternativen utveckling av bostäder, verk-
samheter och service samt att tillgängligheten till pen-
deltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer 
dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör na-
tur- och kulturvärden. 
Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och närings-
liv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Kungs-
ängen. Genom att planförslaget redovisar en priorite-
ring gällande utbyggnadsordning bedöms planförslaget 
också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och 
robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger 
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollek-
tivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.

Social hållbarhet 
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folk-
hälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möj-
ligheterna till fysisk aktivitet och rekreation och ökar 
tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer. 
Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gäl-
lande Kungsängens torg för att öka trygghet och till-
gänglighet och Kungsängens IP pekas ut som plats för 
olika typer av aktiviteter som ska attrahera olika mål-
grupper. I planförslaget anges också hur förbättring av 
områden kan ske samtidigt som de förtätas. 
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget 
vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två 
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmil-
jöer är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i 
lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande 
samspel mellan landsbygd och tätort saknas.  

Miljömässig hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart när det gäller 
klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och vat-
tenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa 
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsätt-
ningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. 
Detta beror bland annat på att planförslaget har tydli-
gare planeringsinriktningar än nollalternativet, gällande 
till exempel utbyggd laddinfrastruktur och stärkt mik-
roklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling 
av kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning 
av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall och en 
prioritering gällande utbyggnadsordning. 
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyg-
gelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda 
ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för 
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten 
Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktning-
arna följs. 
Planförslaget bedöms också vara mer hållbart gällande 
ekosystem och biologisk mångfald. Detta då planför-
slaget har nya planeringsinriktningar om att befintliga 
naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3 
och 4 ska grönkompenseras. 
För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara något 
mindre hållbart än nollalternativet då svaga samband 
som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas yt-
terligare. En ekodukt planeras dock över E18 och ef-
fekten behöver studeras vidare. 
När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft 
och risker bedöms planförslaget och nollalternativet 
vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan 
komma att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp 
till luft och risker.  
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Genomförande - hur ska FÖP Kungsängen bli verklighet?
FÖP:en uttrycker kommunens långsiktiga  
viljeinriktning
De fördjupade översiktsplanerna för tätorterna ut-
trycker kommunens långsiktiga viljeinriktning för den 
fysiska planeringen. Det är ett politiskt dokument som 
antas av kommunfullmäktige.  
Den fördjupade översiktsplanen blickar långt fram i 
tiden, väger in både nationella, regionala och lokala 
intressen och tar bredare hänsyn än detaljplaneringen. 
Om den politiska viljeinriktningen ändras på ett bety-
dande sätt ska översiktsplanerna också ändras i enlig-
het med detta. Detta för att ge en förutsägbarhet och 
kontinuitet i planeringen för invånare, myndigheter 
och andra aktörer som berörs av kommunens fysiska 
planering. 

Det här ska vi göra:
Bygga inifrån och ut
Börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk 
infrastruktur, centrumnoder och service. Det förslag 
till utbyggnadsordning som finns på nästa sida grun-
dar sig på följande principer:
• Nära pendeltågsstation.
• Nära stadsdelscentrum.
• Nära kollektivtrafikstråk.
• Inom befintlig infrastruktur i form av VA-och 

vägnät.
• Ingen ny tätortsbebyggelse utanför tätortsav-

gränsningarna.

Prioritera detaljlpaner som bidrar till att uppfylla 
kommunens mål
I de flesta planer och projekt finns visioner om att 
skapa vackra miljöer, goda bostäder eller livskraftiga 
verksamheter. 

Men för att ett projekt ska vara hållbart räcker det inte 
med att projektet i sig har ett attraktivt innehåll. Allt 
nytt vi bygger kommer att ha påverkan på de männ-
iskor och det samhälle som redan finns. När vi lägger 
pengar och resurser på att bygga nytt måste det nya 
bidra till att vi uppnår våra mål om en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. 

Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättning-
arna när vi släpper fram nya detaljplaner
Att det råder en generell bostadsbrist i Stockholms län 
innebär inte att behovet är konstant av alla typer av 
bostäder. Tvärtom vet vi att efterfrågan på olika typer 
av bostäder är beroende av konjunkturen.  
För Upplands-Bro är detta något vi måste ta särskild 
hänsyn till, då kommunen ligger långt ut i länet och 
därmed  har en mer konjunkturkänslig bostadsmark-
nad än mer centrala delar av Stockholm. För att få 
ett hållbart genomförande som följer efterfrågan ska 
kommunen ta sin del av ansvaret för att ge bästa möj-
liga förutsättningar för nyproducerade bostäder. 
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släppa fram 
planer i rätt tid. De detaljplaner som är under genom-
förande samtidigt ska erbjuda olika boendeformer, 
inte konkurrera med varandra inom samma segment. 
Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det också viktigt 
att nyproduktionen erbjuder olika boendeformer och 
hustyper för olika faser i livet. 

Bygga bostäder som människor vill bo i
Vi ska fortsätta att bygga bostäder som människor vill 
ha. Det innebär bostäder som är prisrimliga, ligger 
nära kollektivtrafik och service och ger goda boende-
miljöer. Bostäder som uppfyller dessa kriterier kom-
mer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på 
bostadsmarknaden.

Grönkompensera när vi tar naturmark i anspråk
Vid nybyggnation är det nästan alltid så att den mark 
som tas i anspråk innehåller naturmark eller annan 
form av grönska och naturvärden. Det kan vara moti-
verat att låta natur och växtlighet ge vika för nya bo-
städer, verksamheter eller något annat som är viktigt 
för invånarna och kommunen, men vi ska alltid kom-
pensera för det. När naturvärden försvinner ska nya 
naturvärden tillföras i form av grönkompensation. 

Följa upp den långsiktiga planeringen
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. För att be-
vaka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp 
hur väl viljeinriktningarna i FÖP Kungsängen följs i 
efterföljande politiska beslut, planering och genom-
förande. Uppföljningen kommer också att ge oss en 
indikation på hur väl FÖP Kungsängen fungerar som 
politiskt styrdokument. 

 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg inifrån och ut. Börja med det som är 

närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, 
centrumnoder och service. Antagande av 
detaljplaner  måste anpassas efter behov 
och efterfrågan.

• Områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska 
bevaras. I områden med naturvärdeklass 3 
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas 
vid byggnation.
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Prioriterat e er 2040

Prioriterat 2030 - 2040

Prioriterat ll 2030

Pågående utbyggnad

Pågående detaljplan 

Bentlig bebyggelse

Förslag utbyggnadsordning:

Genomförande - hur ska FÖP Kungsängen bli verklighet? Genomförande  
Kungsängen

23Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-11.
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Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning 
av hur man avser att tillgodose allmänna intressen enligt 
PBL 2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar för ”Pla-
neringsförutsättningar”. Här redogör vi för de allmänna 
intressen som är relevanta, som riksintressen, förordnan-
den och hänsynsområden. Var och hur avvägningar görs 
mellan olika allmänna och till viss del enskilda intressen 
redovisas i form av ställningstaganden och förslag i plan-
dokumenten FÖP Bro och FÖP Kungsängen.

Planeringsförutsättningarna ska också läsas i relation till 
den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och 
FÖP 2016 för landsbygden. Till Landsbygdsplanen hör en 
bilaga med planeringsförutsättningar för hela kommunens 

Förord och läsanvisning
yta. För Landsbygden är dessa kartor fortsatt aktuella, men 
för tätorterna ersätts de med kartorna i det här dokumentet.   

I FÖP Bro och Kungsängen föreslås några mindre föränd-
ringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016. Dessa förslag 
används genomgående här i  planeringsförutsättningarna. 
Läs mer om tätortsavgränsningens förändring i avsnittet 
”Ändringar av tätortsavgränsningen i FÖP Bro/Kungsäng-
en” i plandokumenten.

Det är plandokumenten med dess utvecklingsstrategier, 
planeringsinriktningar och markanvändningskartor 
som kräver ett politiskt ställningstagande. FÖP Bro och 
Kungsängen ska beslutas och antas i kommunfullmäktige. 

Planeringsförutsättningarna beslutas inte politiskt utan 
utgör ett underlag till tätortsplanerna. Kartorna i dokumentet 
är ögonblicksbilder. Så kallad rullande översiktsplanering 
innebär att löpande uppdateringar och kompletteringar 
av kartorna sker i kommunens interna såväl som externa 
kartverktyg. Den geografiska informationen är tänkt att 
bli ett levande planeringsunderlag för fortsatt planering, 
bygglovsprövning och annan tillståndsprövning. 

Bete vid Mälaren.
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Mälardalsregionen
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Allmänna och mellankommunala intressen
Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och  
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är 
gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och 
grönstruktur med andra kommuner, och ingår i ett större 
sammanhang där utmaningarna kring till exempel bo-
stadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet 
behöver mötas gemensamt. 

I den här delen redogör vi kort för hur Upplands-bro förhål-
ler sig till de mellankommunala intressen och riksintressen 
som påverkas av FÖP Bro och Kungsängen. 

Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver samar-
beta med andra kommuner kring utvecklingen.Här följer en 
kort redogörelse för kommunens syn på de mellankommu-
nala intressen som är aktuella i FÖP Bro och Kungsängen. 
I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvänd-
ning som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan 
dessa olika intressen.

Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort  
österut. 
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för fyrspår vid en 
förlängning av Mälarbarnan.

Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna 
Det ökade utbudet av bostäder och handel i Barkarby-
Jakobsberg, och den planerade tunnelbanelinjen till Bar-
karby är positivt för Upplands-Bro och knyter kommunen 
starkare till Stockholmsregionen.

Järfällas utvecklingsplaner för Stäket. 

Upplands-Bro planerar för ett större antal bostäder på 
Norra Stäksön, ett planprogram är under framtagande. 
Utvecklandet av fritids- och rekreationsmiljöer på Norra 
Stäksön kommer vara ett positivt tillskott även för de bo-
ende i Järfälla. 

Regionala gång- och cykelstråk 
Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots 
och på cykel. De regionala gång- och cykelstråken ska 
stärkas, liksom kopplingen till de lokala GC-vägarna.  
 
Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklu-
sive bussförbindelse från Bålsta?

Arlandaförbindelse/utbyggnad av Rotebroleden

Kollektiva tvärförbindelser i norrort 
Vad syftar denna på? Stomnät, stomnätsplanen?

Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner 
(nöjes-/turism-/arbetspendling) 
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig runt på vatt-
net inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren. 
FÖP:arna pekar ut strategiska kopplingar för båt som en 
del av sin utvecklingsstrategi.

Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bål-
sta) 
Ej aktuellt.

Den regionala grönkilen, Görvälnkilen 
Upplands-Bro vill värna och utveckla den regionala grön-
kilen. Verksamhetsområdet i Örnäs tillåts dock att växa en 

avgränsad bit västerut på ett sätt som inkräktar på en min-
dre del av grönkilen. 

Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden 
Ej aktuellt.

Regionala vandrings-, cykel-, kanot- och skridskoleder 
o.dyl. 
Upplands-Bro är en friluftskommun vars främsta resurser 
är närheten till Mälaren, sjöar och natur. Inom tätorten går 
Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön) samt Mä-
lardalsleden genom Kungsängen mot Bålsta och Sigtuna 
samt Järfälla. Genom att stärka Gröna Dalen som blågrönt 
stråk och peka ut strategiska kopplingar för gång och cykel 
ökar vi också tillgängligheten till Mälardalsleden.  

Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på 
miljö, energi och återvinning/kretslopp

Eventuell handelsutveckling i Brunna och Skällsta 
samt i grannkommunerna 
Ta bort?

Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall (enligt 
Avfallsplan 2007-2012)

Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan enligt vatten-
direktivet

Östra Mälarens vattenskyddsområde

Avrinningsområden liksom nyttjandet av sjöar och vatten-
drag

SKA UPPDATERAS

SKA UPPDATERAS
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Eventuellt anspråk från regionalt håll på en lokalisering av 
ny allmänflygplats, utan kommunalt ställningstagande

Allmänna och statliga intressen
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att 
på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och statliga 
ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden. 
När staten pekar ut geografiska områden som är av natio-
nell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för 
riksintressen.

Totalförsvarets riksintresse och avgränsning (Livgardet) 
samt skottbullerpåverkan

Totalförsvarets riksintresse (Veckholms skjutfältsområde)

Riksintresse för kraftledningar

Riksintresse för yrkesfisket (Mälaren)

Riksintresse Naturvård (Norra Björkfjärdens övärld - Ådö)

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken (hela Mäla-
ren med dess öar och stränder)

Flygets riksintresse samt avgränsning (Arlanda) och flyg-
bullerpåverkan

SKA UPPDATERAS



0 1 000 m

Teckenförklaring
Upplands-Brohus AB

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun - tomträtt

Upplands-Bro Kommunfastigheter

Övriga markägare

Strandlinje

E 18

Järnväg

Naturreservat

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Markägoförhållanden
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0 1 000 m

Teckenförklaring
Naturreservat

Nybyggnadsförbud enligt väglagen

Biotopskydd

Täkttillstånd

Vattenskydd

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Bestämmelser



0 1 000 m

Teckenförklaring
Planlagda områden

Pågående plan- och programuppdrag

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

11Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Planlagda områden
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion

Arbetsplatser - övergripande
Areella näringar - åkermarksgraderingar

Areella näringar - väghinder
Areella näringar - stall och gårdar med hästar

15
16
17
18

Karta      Sida



0 1 000 m

Teckenförklaring
Befintligt

Detaljplan finns ej utbyggt

Detaljplaneprogram finns

Pågående detaljplan

Utpekad i ÖP 2010 förändrad i detljplanearbetet

Utpekad i ÖP 2010 förändrad i FÖP 2040

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Arbetsplatser –    
övergripande



0 1 000 m

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin

Väghinder objekt

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.14

Areella näringar
– väghinder
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Bebyggelse, anläggningar och service

Karta      Sida

Aktivitetsplatser
Samhällsservice och kommunal service

20
21
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Aktivitetsplatser

0 1 000 m

Teckenförklaring

Större friluftsområde med flera aktiviteter

Lekplatser

Grill

Beachvolleybollplan

Fotbollsplan

Golfbana

Simhall

Idrottsplats

Ridhus

Sporthall

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Antal kvadratmeter  
friyta per boende

0 1 000 m

Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende

14 - 20 kvm

20 - 30 kvm

30 - 40 kvm

40 - 50 kvm

50 - 60 kvm

> 60 kvm

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Gångavstånd 
skola och förskola

0 1 000 m

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola

< 500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

2000 - 2500

2500 - 3000

3000 - 4000

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Samhällsservice och 
kommunal service 

0 1 000 m

Teckenförklaring
Öppen förskola

Förskola kommunal

Förskola pedagogisk omsorg

Förskola fristående

Kulturskolan

Grundskola kommunal

Grundskola frisående

Fritidsgård

grundsärskola, särskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Egghult, skolskjuts

Nyborg, skolskjuts

Smidö, skolskjuts

Lennartsnäs, skolskjuts

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Boendetäthet -  
Antal boende inom en 
radie på 57 meter

0 1 000 m

Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter

< 20

20 - 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

200 - 250

250 - 350

350 - 420

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Kommunikationer, transporter och trafik

Väghållare
Kommunikationer – övergripande

Kollektivtrafik

Karta      Sida

23
24
25



0 1 000 m

Teckenförklaring
E 18

Järnväg

Enskild

Kommunal

Statlig

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.22

Väghållare



907
840

902

269

E18

Trafikplats Bro

Trafikplats Kockbacka

Trafikplats Kungsängen

0 1 000 m

Teckenförklaring
Cykelnät

Kommunikation, större vägar

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

23Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Kommunikationer  
– övergripande



0 1 000 m

Teckenförklaring
Busshållplats

Busslinje

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.24

Kollektivtrafik
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Kretsloppscentraler och avfall och täkter

Saltvatteninträngning

Karta      Sida

27
28
29



0 1 000 m

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk

VA verksamhetsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.26

Vatten och avlopp



0 1 000 m

Teckenförklaring
Kretsloppscentral

Avfallshantering och möjlig framtida energiproduktion

Täkt - aktiv

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Kretsloppscentraler,  
avfall och täkter
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Vattenplanering

Vattenplanering 1
Vattenplanering 2

Markavvattningsföretag
Båtnadsområden

Karta      Sida

31
32
33
34



Kartan är gjord utifrån data ur databasen för VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige) som beslu-
tades 2009. Uppdatering pågår av databasen men 
finns ej beslutad än.
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Vattenplanering – 
ekologisk status och 
avrinningsområden

Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken 0 1 000 m

Teckenförklaring
God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Oklassad

Avrinningsområde till särskilt känsliga områden och våtmarker

Avrinningsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Vattenplanering -  
ekologiskt känsliga 
områden, vatten-
skydd, större vatten-
täkter 

Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken 0 1 000 m

Teckenförklaring
Större vattentäkt

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)

Ekologiskt känsliga sjöar

Östra Mälaren vattenskyddsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Markavvattningsföretag

0 1 000 m

Teckenförklaring
Markavvattning

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Vattenreglering

0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet

Klass 1 (obefintligt)

Klass 2 (visst)

Klass 3 (påtagligt)

Klass 4 (högt)

Klass 5 (högsta)

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Kultur, natur, rekreation och friluftsliv

Kulturmiljö ur ÖP 2010
Fornlämningar

Friluftsliv och rekreation anläggningar
Friluftsliv och rekreation - leder

Naturskydd
Naturvärden 1
Naturvärden 2
Naturvärden 3

Värdefull natur mellan Bro och Kungsängen
Strandskydd

Karta      Sida

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45



Riksintressen för kulturmiljö
Håtuna - Håbo-Tibble
Bro
Låssa
Görväln - farled och herrgårdsland-
skapet

Lokala intressen för kulturmiljö
Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP 
2010 samt i kulturmiljöutredningarna 
”Bro – kulturmiljöer” och ”Kungsäng-
en – kulturmiljöer” (2019).

0 1 000 m

Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930

Karaktärsområde

Särskilt värdefullt område

E 18

Kulturmiljö riksintresse

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Kulturmiljövärden



0 1 000 m

Teckenförklaring
Fornlämning punkt

Fornlämning område

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

35Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Fornlämningar
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Friluftsliv och  
rekreation –  
anläggningar

0 1 000 m

Teckenförklaring
Grill

Beachvolleybollplan

Fotbollsplan

Idrottsplats

Ridhus

Sporthall

Badplatser

Båtplats

Motionsspår

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



0 1 000 m

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk

Cykelnät

Vikingaslingan, skridskoled

Vandringsleder, förslag

Upplands-Broleden, vandringsled

Ridled

Mälardals cykelled

Kanotled

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Friluftsliv och  
rekreation – leder



0 1 000 m

Teckenförklaring
Naturreservat

Naturreservatsförslag

Grön kil

Grön värdekärna

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Naturskydd
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Naturvärden 

0 1 000 m

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde

Klass 2 - högt naturvärde

Klass 3 - påtagligt naturvärde

Klass 4 - visst naturvärde

Ängs- och betesmarker

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Naturvärden ädellöv

0 1 000 m

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))

Ädellövmiljöer

Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Naturvärden groddjur

0 1 000 m

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur

Spridningsområde groddjur

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Strandskydd

0 1 000 m

Teckenförklaring
Strandlinje

Standskyddsområde generell, 100 m

Planlagda områden

Beslut om utvidgat strandskydd som inte vunnit laga kraft

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Hälsa och säkerhet

Översvämningar skyfall
Översvämningsrisk Mälaren

Ras och skred
Risk och säkerhet

Karta      Sida

47
48
49
50
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Översvämningar skyfall

0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunktskartering för översvämningsrisk vid skyfall, Länsstyrelsen

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Översvämningsrisk  
Mälaren

0 1 000 m

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h

Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.46

Ras och skred

0 1 000 m

Teckenförklaring

Risk för erosion (SIG) 

Risk för stabilitet (SGI)

Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse 

Tätortsavgränsning



0 1 000 m

Teckenförklaring

Farlig verksamhet, Seveso

Riskanläggningar

Primärled, farligt gods

Sekundärled, farligt gods

Kraftledning tillhörande stamnätet

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Risk och säkerhet
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Höga maxtemperaturer

0 1 000 m

Teckenförklaring
17-19 grader C

19-21 grader C

21-23 grader C

23-25 grader C

25-27  grader C

27-29 grader C

29-31  grader C

31-33  grader C

33-35  grader C

35-38  grader C

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Riksintressen

Riksintressen 1
Riksintressen 2

Karta      Sida

51
52
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Riksintresse för  
infrastruktur och  
kommunikationer

Riksintressen gäller geografiska områden som har 
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga 
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riks-
intresse för både bevarande och exploatering men 
också för till exempel yrkesfiske och rennäringen. 
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 
kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse 
finns också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i 
Stockholms län har en sida på webben där aktuella 
länkar till riksintressebeskrivningar går att hitta.

0 1 000 m

Teckenförklaring

Riksintresse för järnvägsstation

Riksintresse för järnväg

Riksintresse för väg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats 
därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvali-
teter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande 
och exploatering men också för till exempel yrkesfiske och 
rennäringen. Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 
4 kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse finns 
också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i Stockholms län 
har en sida på webben där aktuella länkar till riksintressebe-
skrivningar går att hitta.

Riksintresse för kulturmiljövården:
1. Håtuna - Håbo-Tibble
2. Låssa
3. Bro
4. Görväln

Riksintresse för naturvården:
5. Rösaringsåsen,
6. Hebbokärret 
7. Norra Björkfjärdens övärld - Ådö
8. Södra Stäksön 
9. Lilla Ullfjärden

8

3

0 1 000 m

Teckenförklaring

Riksintresse numrering

Kulturmiljö riksintresse

Riksintresse Natura 2000

LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2

Riksintresse friluftliv, MB 3:6

Riksintresse Naturvård, MB 3:6

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Riksintresse för  
kulturmiljövård, naturvård 
och friluftsliv
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• RUFS 2010.

• RUFS 2050, Samrådsförslag.
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§ 162. 

• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenz-
lau-Enander, Stockholms läns museum i samarbete med 
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SKA UPPDATERAS



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.



STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB 

Solnavägen 4, 113 65 Stockholm  
Telefon: 08-545 556 30 
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn 
Organisationsnummer: 556655-7137 
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 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 

Förord och läsanvisning 
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av 
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och 
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade 
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas 
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De 
inledande delarna som beskriver metodik, process och 
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster 
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i 
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i 
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att 
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig. 
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och 
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med 
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med 
kommunens tjänstemän: 

Ulrika Gyllenberg, Avdelningschef övergripande samhällsplanering 
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare 
Karin Svalfors, Samhällsplanerare 
Susanna Evert, Samhällsplanerare 
 
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i 
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i 
arbetsgruppen och medverkat på workshops om 
hållbarhetsbedömningen. 
 
Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun 
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Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade 
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade 
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra 
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap 
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari 
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet 
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering 
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
   
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också 
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet 
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär 
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms. 
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett 
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med 
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja 
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen 
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga 
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även 
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av 
hållbarhet integrerats i processen.  

Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen. 
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i 
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).  

Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan) 
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med 

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning 
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett 
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och 
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika 
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. 
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna 
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering. 

Bro 
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning 
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller 
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv 
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl 
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv.  

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer 
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och 
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt 
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre 
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer 
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och 
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har 
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd 
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden 
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för 
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt 
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar 
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till 
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av 
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda 
recipienten Mälaren är det därför viktigt att 
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk 
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som 
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att 
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med 
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en 
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller 
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms 
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning 
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för 
buller, utsläpp till luft och risker.   

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart 
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till 
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och 
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget 
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och 
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och 
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av 
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget 
vara likvärdiga.  Båda alternativen gör intrång i riksintresse för 
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre. 
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark 
jämfört med nollalternativet. 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer 
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter. 

När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och 
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, 
verksamheter och service samt att tillgängligheten till 
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock 
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, 
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör natur- 
och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och 
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att 
planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning 
bedöms planförslaget också vara mer hållbart utifrån 
kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer 
resurseffektivt och ger också bättre förutsättningar för att kunna 
nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.  

Kungsängen 
Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större 
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med 
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna 
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då 
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt 
eller ekonomiskt perspektiv.  

För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart 
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och 
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa 
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att 
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på 
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än 
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och 
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stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av 
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten, 
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande 
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen 
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor. 
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och 
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför 
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms 
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk 
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om 
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3 
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock 
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då 
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas 
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras 
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och 
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. 
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer 
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.   

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart 
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till 
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till natur- 
och kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar 
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet 

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av 
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges 
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. 
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något 
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden 
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble 
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor 
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan 
landsbygd och tätort saknas.   

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer 
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter. 
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och 
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, 
verksamheter och service samt att tillgängligheten till 
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock 
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, 
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta 
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till 
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget 
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms 
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi 
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också 
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och 
kommunal service kostnadseffektivt. 
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Värderos för Bro till vänster och för Kungsängen till höger. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.

 

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda 
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.  

Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete 
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker 
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda 
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och 

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och 
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av 
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av 
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk 
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det 
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och syfte 
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,  
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har 
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades 
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I 
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att 
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att 
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade 
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför 
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare 
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har 
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för 
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de 
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom 
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat 
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram 
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska 
planeringen ytterligare. 
 
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande 
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden 
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska 
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.  

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en 
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller 

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De 
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av 
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk 
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar 
utveckling främjas.   

Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också 
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e 
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en 
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska 
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.   

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning 
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken 
och i plan- och bygglagen 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. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades 
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget 
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev 
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010 
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende 
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara 
tillämpliga. 

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och 
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer 
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eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen 
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av 
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och 
konsekvenser för människa och miljö. 

Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget 
undersökningssamråd.  Däremot ska kommunen samråda om 
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd) 
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av 
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).   

1.3. Metod 

1.3.1. Arbetssätt 
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp 
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera 
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och 
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och 
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera 
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar 
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens 
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i 
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har 
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen 
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens 
från kommunens alla förvaltningar.   

Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro 

Social hållbarhet Miljömässig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 

En blandning av boende 
och funktioner 

Infrastruktur för resande 
utan fossila bränslen 

Resurseffektiv 
markanvändning och 
utbyggnadsordning 

Ökad sammanhållning 
inom och mellan tätorterna 

Rena och levande 
vattenmiljöer 

Goda förutsättningar för att 
bo och försörja sig 

Rik och tillgänglig natur- 
och kulturmiljö 

Miljöer anpassade för att 
klara extrema 
vädersituationer 

Möjligheter för näringslivet 
att växa och utvecklas 

Jämlik tillgång till 
utemiljöer och offentliga 
rum 

Väl fungerande ekosystem 
och rik biologisk mångfald 

Kostnadseffektiv 
infrastruktur, 
lokalförsörjning och 
service till medborgarna   

Miljöer som främjar god 
folkhälsa 

Ett utvecklat samspel 
mellan landsbygd och 
tätort 

 

 

Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner 
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och 
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller 
konflikter mellan de tre perspektiven.  

Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och 
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier. 
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen: 
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• Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna 
hållbarhetskriterier? 

• Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att 
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur? 

• Finns det ställningstaganden som är 
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?  

• Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa 
som positiva) som uppstår? 

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för 
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och 
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.  

1.3.2. Bedömning av konsekvenser 
Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt 
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som 
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I 
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till 
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program 
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och 
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex 
miljökvalitetsnormer.   

Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade 
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande 
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att 
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.   

I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av 
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot 
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av 
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen. 

1.4. Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i 
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), 
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras 
hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov”.  

Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på 
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket 
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det 
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av 
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för 
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt 
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en 
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor 
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och 
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god 
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa 
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende. 

Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens, 
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika 
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta 
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och 
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ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika 
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade 
till politik, befolkning eller klimatförändringar. 

Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av 
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I 
Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med 
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den 
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de 
grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten 
medlet för att nå målet.  

Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för 
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social 
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm 
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att 
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler 
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med 
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala 
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom 
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att 
människors behov av trygghet säkerställs. 

 

 

 

Figur 1. Modell av hållbar utveckling  
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2. AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda 
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till 
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram. 
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade 
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker, 
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och 
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn. 

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom 
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.  

Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens 
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats 
enligt Tabell 2 och Tabell 3.   

I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt 
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har 
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket 
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive 
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§ 

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk 
miljöbedömning. 

Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen. 
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna 
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur), 
vattenområden och påverkan på riksintresset E18. 

Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå 

Geografi I huvudsak respektive 
tätort enligt 
tätortsavgränsningen i 
planförslagen samt 
närliggande områden, i 
vissa fall 
Stockholmsregionen i 
ett mer regionalt 
perspektiv 

Regionala konsekvenser kommer att 
belysas där det bedöms som relevant, 
t ex påverkan på riksintresse 
kommunikationer, grönkilar och 
Mälaren.  

Tid I huvudsak 2040 med 
utblick mot 2050. 

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara 
realiserad. I FÖP:en redovisas även 
utbyggnadsordning vars 
konsekvenser beskrivs övergripande.  

Nivå Strategisk/Övergripande Konsekvenser beskrivs med 
utgångspunkt i FÖP:ens 
detaljeringsgrad. 
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Tabell 3. Avgränsning i sak 

Kriterier Social hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken 

En blandning av boende och funktioner FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning.  

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och 
målpunkter 

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar 
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa. 

Kulturmiljö 
Folkhälsa 

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö 
 

Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för 
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.  

Boendemiljö och trygghet 
 

Befolkning och människors hälsa 

Miljöer som främjar god folkhälsa FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till 
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer  

Folkhälsa 
Hälsa och säkerhet 

Befolkning och människors hälsa 

Kriterier Miljömässig hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken 

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.  Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Rena och levande vattenmiljöer FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, 
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet  Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer 

FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer, 
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur. 

Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk 
mångfald 

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband  Grönstruktur och biologisk mångfald 
 

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 
kap., och biologisk mångfald i övrigt, 

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad 
och omgivande landsbygd 

Kulturmiljö (beskrivs under social 
hållbarhet) 

Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 

Kriterier Ekonomisk hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap miljöbalken 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning 
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning 

Kommunalekonomi och robusthet Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning 

Befolkning och bostadsmarknad 
Arbetsmarknad och näringsliv 

Befolkning och människors hälsa 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och 
infrastruktur. 

Arbetsmarknad och näringsliv 
 

Befolkning och människors hälsa 

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och 
service till medborgarna  

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig 
infrastruktur, lokaler och service. 

Kommunalekonomi och robusthet 
 

Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 
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2.1. Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger 
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och 
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av 
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av 
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En 
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och 
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation, 
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar 
upp nederbörd och dämpar buller. 

Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa 
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i 
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet 
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium 
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda 
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor. 
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av 
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella 
ekosystemtjänster. 

En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av 
planförslagen beskrivs samlat för både Bro och Kungsängen i den 
gemensamma delen i slutet av HKB:n.  

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s 
globala miljömål 
Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att 
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda 
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna 

mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen 
om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri, 
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar 
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt 
Ekosystem och ekologisk mångfald. 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som 
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv. 
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt 
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8 
övergripande målområden.  

De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB täcks in 
av de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna 
HKB görs därför en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och 
folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se Figur 2.  
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Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De 
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har 
bedömts vara relevanta att utvärdera i denna HKB.  

3. BRO 

3.1. Nulägesbeskrivning  
Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare 
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett 
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i 
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta. 

Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, 
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger 
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar 
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles. 
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt 
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig 
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som 
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 

I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i 
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning 
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor, 
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och 
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I 
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder 
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med 
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns 
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och 
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och 
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns 
verksamhets- och handelsområden.   
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Figur 3. Orienteringskarta över Bro. 

3.2. Alternativredovisning  

3.2.1. Planförslag  
Inledning 
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i 
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och 
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta 
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor 
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar 
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.  
 
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i 
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket 
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget 
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns 
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade 
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att 
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet). 
 
Beskrivning av planförslag 
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet 
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. 
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.  
 
Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett 
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar 
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas 
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till 
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya 
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas. 
 

E18 
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största 
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i 
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på 
dagtid.  
 
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden 
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att 
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare, 
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och 
öka. 
 
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och 
underlaget för service och restauranger ska stärkas. 
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka 
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde. 
 
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av 
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och 
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för 
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen 
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och 
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att 
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de 

nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning 
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen 
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tio-
femton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i 
Bro.  
 
När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela 
området med dess funktioner behöver utvecklas för att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten 
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling 
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära 
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till 
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny 
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om 
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en 
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro 
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i 
olika scenarion. 
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling. 
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ 
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i Upplands-
Bro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas. 
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den 
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande 
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver 
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än 
översiktsplanen.  

Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och 
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras 
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan 
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en 
hel del skillnader.  

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska 
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya 
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av 
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare 
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten 
till stationen ska öka för cyklister, gående och 
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka 
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa 
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra. 
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och 
ändringar gentemot ÖP 2010. 

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på 
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De 
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet 
är: 

• Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling 
som redan har skett med beviljade planuppdrag för 
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att 
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och 
naturmark istället för att bygga bostäder. 

• Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och 
områden att utveckla som grönområden. 

• Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse 
• Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning 

föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis: 
o Bro torg (förtätning med bostäder och 

verksamheter, nya grönstråk, förändrad 
vägstruktur och kopplingar m.m.) 

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya 
plankorsningar, förtätning, omvandla till 
småstadsgata) 

o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler 
sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner 
mot järnvägen) 

o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré, 
infartsparkering, förtätning med bostäder, 
utvidgning av bussterminal) 

o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om 
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen) 

o Skola i Bro vid Finnsta-rondellen. 
o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18 
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt 

förtydligande av gc-stråken dit.   
• Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper 

eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från 
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vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga 
spridningssamband.   

• Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till 
exempel minskad omfattning i Kvista, nya ytor för 
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny 
markanvändning vid Kockbacka industriområde. 

• Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare 
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär 
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de 
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet, 
preciseringar görs för dagvattenhantering, 
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget 
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i 
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, 
klass 3 och 4 grönkompenseras). 

• Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar 
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur, 
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring 
genomförande av bebyggelseutveckling.  

• Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om 
genomförandet och strukturerad uppföljning av 
översiktsplanen 

3.2.3. Övriga alternativ 
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en 
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt 
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under 
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och 
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare 
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2% 
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika 

plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service 
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts 
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, 
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att 
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre 
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det 
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång 
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ. 
 
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två 
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades.  Inom ramen för 
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande 
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018. 
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska 
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet. 
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med 
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med 
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för 
bebyggelseutveckling i planförslaget. 

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den 
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med 
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats 
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de 
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker, 
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med 
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen 
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som 
planförslaget ger upphov till.  Exempel på revideringar som gjorts 
under arbetets gång är: 
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• Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel 
ianspråktagande av naturvärden (områden med 
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med 
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder 
vidtas vid byggnation). 

• Ändringar i tätortsavgränsning. 
• Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att 

gestalta har pekats ut. 
• Förändringar i förtätningsskiktet. 
• Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil, 

bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till 
Mälaren och Lejondalssjön. 

• Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning. 

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro 
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt 
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker 
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel 
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser. 

3.3.1. Miljömässig hållbarhet 
Klimatpåverkan och klimatanpassning 
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser 
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta 
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning 
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och 
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i 
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

  

 
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den 
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av 
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än 
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige 
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045. 
(Region Stockholm, 2019) 

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen 
Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer  
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så 
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket 
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro 
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren 
samt till ökad nederbörd.  
 
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för 
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn 
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).  
 
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk 
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro 
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6. 
 
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering 
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av 
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).  
 
Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering, 
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där 

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som 
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta 
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster 
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även 
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro. 
 
I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs 
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med 
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt 
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.  
 
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga 
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller 
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och 
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika 
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar 
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras 
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda 
att det är en fara. 
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser 
 
Klimatpåverkan 
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning, 
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna 
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila 
bränslen.  Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet Infrastruktur 
för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock 
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att 
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av 
växthusgaser.  

En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget 
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019). 
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i 
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att 
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största 
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp 
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske 
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut 
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.  
 
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av 
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en 
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att 
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden 
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik 
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare 
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera 
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och 
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka 

tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla 
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester” 
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i 
att minska biltrafik. 
 
Klimatanpassning 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att 
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara 
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet 
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.  
 
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas 
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas 
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på 
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I 
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för 
dagvatten, översvämningar och skyfall.  
 
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett 
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid 
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att 
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på 
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer, 
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen 
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och 
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är 
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, 
se kapitlet om Grönstruktur och biologisk mångfald.  
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I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med 
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som 
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver 
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid 
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats 
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga 
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt 
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets 
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för 
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra 
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst) 
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en. 
 
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall 
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP 
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid 
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver 
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt 
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en 
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse. 
 
 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner 
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i 
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns 
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i 
Broviken i Mälaren.  Kommunen har ett system med 
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren, 
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt 
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av 
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och 
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med 
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det 
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen 
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i 
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på 
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i 
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande 
gällande kvalitet och kvantitet. 
 
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är 
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den 
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten, 

Rena och levande vattenmiljöer       
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som 
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för 
Upplands-Bro kommun, 2015) 
 
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges 
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara 
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt 
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna 
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp 
genom exempelvis infiltration och växtupptag.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det 
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för 
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en 
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av 
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som 
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska 
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både 
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god 
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av 
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28) 
 
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt 
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och 
musselvatten. 

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god 
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom 
Bro tätort. 
 
Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000 
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 kommunens 
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område. 
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för 
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av 
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som 
identifierats för Broviken.  
 
Uppland-Bro kommuns vattenplan  
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har 
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster. 
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den 
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den 
kemiska statusen bedömdes vara god. 
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden 
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status 
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken 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. 
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Östra Mälarens vattenskyddsområde 
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, 
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet 
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid 
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. 
 
Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger 
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda 
vattenmiljöer och dess naturvärden.  Detta ligger i linje med 
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.   

I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En 
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och 
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga 
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat 
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre 
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och 
fördröja dagvatten. 
 
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av 
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde. 
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och 
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav 
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och 
minska belastningen av föroreningar och närsalter.   

I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning 
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska 
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade 

dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden 
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens 
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.  

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. Eftersom Broviken är 
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk 
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta. 
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan 
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett 
sådant arbete.  
 
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att 
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska 
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i 
övrigt.  
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Grönstruktur och biologisk mångfald  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och 
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I 
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande 
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också 
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra 
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken 
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse 
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. 
 
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger 
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar, 
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del 
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är 
EU:s skydd för vissa naturtyper.  
 
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen 
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster 
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och 
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande 

grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera 
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation. 
 
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.  
 
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk 
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom 
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt 
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal 
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att 
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger 
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik 
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver 
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare 
i efterföljande arbete. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas. 
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras 
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i 
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större 
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar 
kan bevaras. 
 
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta 
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om 
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid 
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den 
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas. 

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk 
mångfald  
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt 
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland 
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella 
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att 
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver 
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets 
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat 
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska 
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en 
förutsättning för många naturliga processer som till exempel 
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens 
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller 
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där 
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver 
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och 
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som 
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika 
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I 
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av 
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att 
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att 
grönkompensationsåtgärder vidtas. 
 
När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en 
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och 
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala 
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför 
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I 
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden 
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som 
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två 

områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt 
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra 
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.  
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i 
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och 
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas. 
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Hälsa och säkerhet 
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika 
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt 
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter 
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan 
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda 
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras 
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att 
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta 
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar 
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av 
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för 
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och 
kvävedioxider finns längs med E18. 
 
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är 
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära 
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan 
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har 
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder 
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör 

lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har 
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg 
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
har ännu inte svarat på detta. 
 
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken 
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en 
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för 
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av 
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen. 
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och 
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)  
 
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk 
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland 
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269), 
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i 
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet 
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med 
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma 
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). 
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god 
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar 
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med 
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och 
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget 
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att 
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer 
skapas.  
 
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till 
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av 
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt. 
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och 
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för 
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt 
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att 
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar. 
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och 
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och 
att buller från vägtrafik kan minska. 
 
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att 
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys 
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med 
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler 
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt 
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre 
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med 
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft 
särskilt ses över.  
 
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en 
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen. 
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed 

lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden 
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna 
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata 
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på 
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med 
Enköpingsvägen.  
 
De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och 
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på 
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till 
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer, 
utsläpp till luft eller risker. 
 
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv, 
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan. 
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3.3.2. Social hållbarhet 
 
Folkhälsa  
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till 
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till 
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och 
cykla. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

 
Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från 
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och 
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och 
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med 
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap 
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området 
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och 
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat 
strandskydd om 300 m. 
 
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga 
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen 
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom 

kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av 
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna 
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är 
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till 
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har 
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås 
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10 
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.  
 
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången 
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan 
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och 
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden 
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till 
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten. 
 
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park 
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre 
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en 
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.  
 
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla 
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum, 
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar 
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har 
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt 
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande 
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader 
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar 
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar 
per år jämfört med män. 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
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Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt 
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande 
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till 
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som 
lockar flera olika målgrupper. 
 
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i 
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar 
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med 
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med 
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med 
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas. 
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge 
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten 
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk. 
 
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på 
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det 
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil 
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad 
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och 
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och 
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn 
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur 
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i 
naturen, som exempel kan nämnas området mellan 
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen. 
 

Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag 
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och 
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin 
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan 
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan 
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och 
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och 
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland 
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor 
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av 
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till 
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.  
 
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång 
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom 
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl 
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl 
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via 
säkra gång- och cykelvägar. 
 
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en 
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de 
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och 
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid 
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna. 
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och 
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas 
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de 
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP 
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom 
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer 
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centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att 
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa 
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper. 
 
Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad. 
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och 
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika 
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan 
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta 
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö 
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden 
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta 
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång 
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig 
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter 
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla 
högt blodtryck.  
 
 

Boendemiljö och trygghet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med 
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och 
centrum. 
 
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och 
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med 
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från 
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika 
karaktär och täthet.  
 
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket 
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för 
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att 
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att 
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta. 
(Boverket, 2010) 

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön 
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också 

En blandning av boende och funktioner  
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna   
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum   
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för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar 
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla 
människor som rör sig där. (Boverket, 2010) 

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och 
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och 
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en 
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel 
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och 
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer 
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för 
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010) 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna 
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En 
blandning av boende och funktioner.  
 
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa 
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje 
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan 
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget i någon större 
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och 
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra 
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande 
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas 
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro, 
detta för att locka besökare från Kungsängen. 
 

Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till 
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling 
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik. 
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande 
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för 
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av 
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock 
utredas närmare i den fortsatta planeringen.  
 
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att 
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad, 
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och 
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön 
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en 
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som 
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen. 
 
I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som 
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling 
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att 
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på 
grönområden och stadsrum.  
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Kulturmiljö  

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 
 

 
 
I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, 
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och 
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter 
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla 
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser 
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.  
 
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§ 
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till 
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med 
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag 
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas 
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en 
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den 
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på 
och kring ett åskrön 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. Dessutom är, som nämnts 

tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där 
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De 
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård - 
Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)  

 
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och 
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att 
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
 
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en 
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).  
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten 
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn 
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade 
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa 
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot 
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade 
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar 
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket 
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.   

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö 
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort 
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Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Bro (WSP, 2019a). 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna 
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att 
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns 
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid 
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för 
att bevara och utveckla dessa.  

Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten 
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga 
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd 
varför planförslaget inte bedöms bidra till Ett utvecklat samspel 
mellan landsbygd och tätort. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra 
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg 
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa 
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom 
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska 
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad 
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också 
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av 
kulturmiljöer.  
 
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning 
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste 
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller 
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid 
utveckling av stationsområdet. Den reviderade 
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående 
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några 
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat 
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva 
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper 
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I 
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av 
detta riksintresse pågår.  
 



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 39 

Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom 
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där 
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och 
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka 
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan 
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i 
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att 
bevaras som jordbruksmark.  
 
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer 
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet 
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till 
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av 
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra 
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess 
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.  
 
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal 
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid 
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.  

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet 
 
Arbetsmarknad och näringsliv 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom 
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning. 
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och 
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive 
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet. 
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP 
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen 
samt Upplands-Bro kommun.  
 
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda 
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015 
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som 
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan 
5 000.  
 
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört 
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka 
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo. 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas 
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I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som 
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65 
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i 
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)  
 
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden 
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och 
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett 
värdefullt komplement till företagen i kommunen.  
  
I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln 
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel 
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro 
tätort och närliggande områden. De externa handelsplatserna är de 
lokala centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som 
de innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och 
mer varierat. 
 
Konsekvenser 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med  
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda 
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för 
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge 
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten 
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta 
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.  
 
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för 
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är 
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service. 
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service, 

och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även 
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och 
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.  
 
Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal 
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet. 
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor 
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för 
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En 
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation, 
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional 
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad 
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer 
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro. 
 
En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för 
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms 
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens, dock en 
större arbetspendling ut ur kommunen.  
 
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för 
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse 
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad 
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort, 
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo 
och arbeta. En förtätning med bostäder i centrum längs med 
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle också ge ett ökat 
underlag för service, och vara en möjlighet att stärka attraktiviteten 
och Bro torg som centrum. Utöver att utveckla Bro centrum pekas 
även den större handelsplatsen Skällsta ut i planförslaget. Skällsta 
ska fortsätta att vara kommunens nav för sällanköpshandel och 
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volymhandel. Detta för att det inom kommunen ska finnas variation 
och större utbud. 
 
Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas 
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp. 
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga 
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att 
attrahera nya verksamheter. 
 
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, 
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och 
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas 
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver 
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. 
För de som besöker Bro för första gången är entréerna det första 
intrycket man får av Bro som plats. För att stärka Bros identitet som 
en småstad nära storstaden behöver entréerna utveckla på ett med-
vetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala 
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att 
besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta kan 
medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att 
servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva 
konsekvenser för näringslivet inom Bro. 
 
 

Befolkning och bostadsmarknad 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett 
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med 
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att 
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro 
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr 
om Enköpingsvägen.  
 
Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att 
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden 
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter. 
 
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet, 
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott 
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att 
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.  
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.  
 
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny 
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att 
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås 
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I 
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på 
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för 
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att 
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda 
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig 
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära 
lägen och avstånd kortas inom Bro.   
 
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga, 
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa 
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på 
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler 
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om 
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett 
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning 
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner 
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande 
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek, 
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna 
tillfredsställa olika önskemål och behov. 
 
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka 
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka 
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel 
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service, 
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och 
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms 

planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den 
inflyttningspotential som kommunen har.  
 
Kommunalekonomi och robusthet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier:  
 

 
 

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala 
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för 
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att 
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre 
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir 
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den 
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar 
kan få dem att kännas längre än de är.  
 
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor) 
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att 
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning 
och service till medborgarna 
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utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till medborgarna. 

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler 
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten 
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och 
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en 
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan 
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av 
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer 
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik 
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar 
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att 
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och 
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En 
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader 
kan nyttjas för flera funktioner.  
 
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8, 
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att 
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, 
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket 
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en 
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör 
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och 
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en 
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora 
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida 
planering förväntas bli mer resurseffektiv.  

 
Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro 
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4. KUNGSÄNGEN 

4.1. Nulägesbeskrivning 
Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000 
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns 
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik 
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts 
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är 
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas 
som långa. 
 
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles. 
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas 
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men 
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är 
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med 
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med 
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar 
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla 
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också 
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars 
gård.  
 
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är 
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna 
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan 
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både 
regional och lokal betydelse. 

 
Figur 9. Orienteringskarta över Kungsängen. 

4.2. Alternativredovisning 

4.2.1. Planförslag  
 
Inledning 
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i 
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010). 
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för 
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och 
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i 
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.  
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i 
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats 
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur 
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis 
motstridiga tankar jämfört med den beslutade 
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att 
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).  
 
Beskrivning av planförslag 
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig 
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från 
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.  
 
Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och 
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens 
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga 
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det 
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande 
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska 
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen 
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala 
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble, 
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt 
stråk. 
 
Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska 
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare 
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma 
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum. 
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och 
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro, 

rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.  
 
Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en 
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.  
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till 
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare 
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska 
överbryggas som barriär. 
 
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att 
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom 
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis 
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga 
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse, 
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att 
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större 
utsträckning. 
 
När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att 
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal 
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta 
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större 
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell 
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras. 
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya 
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny 
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de 
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten 
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en 
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att 
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.
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Figur 10. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat bebyggelseutveckling. 
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Figur 11. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat infrastruktur och kopplingar.
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4.2.2. Nollalternativ 
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i 
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas. 
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den 
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande 
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver 
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än 
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och 
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.  

I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas 
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av 
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden. 
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad 
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa 
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska 
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska 
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre 
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få 
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP 
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget 
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010. 

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på 
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De 
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet 
är: 

• Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i 
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf 
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång 

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en 
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som 
befintlig areell näring på landsbygden. 

• Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och 
områden att utveckla som grönområden. 

• Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse 
• Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning 

föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis: 
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och 

arbetsplatser, fler ytor för kommersiell 
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som 
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med 
mera) 

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell 
istället för korsning, förtätning, omvandla till 
småstadsgata) 

o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen 
(förbättrad orienterbarhet) 

o Kungsängens station (reservera plats för ny 
bussterminallösning, utökning av terminaldäck, 
bättre kopplingar med mera) 

o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sport- 
och fritidsverksamheter) 

o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt 
förtydligande av gc-stråken dit.   

o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny 
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny 
trafikplats i Brunna. 

o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna 
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen) 
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o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.  
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen. 

• Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper 
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från 
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga 
spridningssamband.   

• Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till 
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som 
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra 
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-, 
bostad- och kontorsbebyggelse istället för 
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra 
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att 
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster. 
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av 
Norrboda verksamhetsområde. 

• Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare 
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär 
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de 
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet, 
preciseringar görs för dagvattenhantering, 
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget 
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i 
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, 
klass 3 och 4 grönkompenseras). 

• Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar 
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur, 
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring 
genomförande av bebyggelseutveckling.  

• Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om 
genomförandet och strukturerad uppföljning av 
översiktsplanen. 

4.2.3. Övriga alternativ 
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en 
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat 
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya 
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service 
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som 
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca 
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I 
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att 
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros 
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att 
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är 
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen 
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt 
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre 
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att 
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte 
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats 
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika 
utformningsalternativ. 
 
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två 
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för 
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande 
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018. 
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska 
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet. 
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med 
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med 
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för 
bebyggelseutveckling i planförslaget. 

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den 
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med 
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats 
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de 
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker, 
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med 
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen 
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som 
planförslaget ger upphov till.  Exempel på revideringar som gjorts 
under arbetets gång är: 

• Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel 
ianspråktagande av naturvärden (områden med 
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med 
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder 
vidtas vid byggnation). 

• Ändringar i tätortsavgränsning. 
• Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att 

gestalta har pekats ut. 
• Förändringar i förtätningsskiktet. 
• Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil 
• Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.  

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar 
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och 

som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats. 
Dessa har varit: 

• Tibble - i samband med workshop kring 
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag 
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla 
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram 
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt 
värdefullt område. Detta ledde till förändring av 
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas 
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och 
begränsades. 

• Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna. 
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4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag 
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt 
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker 
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel 
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser. 

4.3.1. Miljömässig hållbarhet 
 
Klimatpåverkan och klimatanpassning 
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser 
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta 
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning 
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och 
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i 
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

  

 
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den 
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av 
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än 
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige 
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045. 
(Region Stockholm, 2019) 

En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult, 
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000 
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT 
öster om trafikplats Kungsängen. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så 
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket 
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För 
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av 
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.  
 
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för 
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn 
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015). 
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk 
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid 
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till 
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med 
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön, 
se Figur 12. 
 
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering 
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av 
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte 
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen 
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger 
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom 
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med 
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som 
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och 
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar 

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen 
Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer  
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis 
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större 
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i 
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen 
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med 
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett 
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s 
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom 
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna. 
 
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga 
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i 
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut 

längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har 
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och 
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare 
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i 
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara. 
 
I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill 
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte 
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller 
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i 
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för 
översvämning.  
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Figur 12. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten. 
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Konsekvensbedömning 
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt, 
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och 
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande 
utan fossila bränslen.  Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet 
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock 
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att 
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av 
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större 
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.  

I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018) 
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt 
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt 
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra 
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken 
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till 
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett 
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens 
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även 
lokalt inom Kungsängen.  

Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel 
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En 
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget 
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en 
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa 
förutsättningar för en omställning.  

Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att 
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns 
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för 

att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska 
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av 
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.  
 
En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i 
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till 
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla 
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra 
intressen skapar förutsättningar för detta. 
 
Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka 
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i 
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och 
därigenom minska utsläpp av växthusgaser. 
 
Klimatanpassning 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att 
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara 
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet 
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.  
 
I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för 
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som 
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i 
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder). 
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja 
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I 
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro 
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats 
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa 
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan 
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade 
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga 
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att 
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur 
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en 
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt 
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att 
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är 
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor, 
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan 
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och 
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara 
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om 
Grönstruktur och biologisk mångfald.  
 
Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden 
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är 
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller 
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för 
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt 
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i 
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver 
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar 
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid 
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen 
(väster om Gröna Dalen).  
 

Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall 
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan 
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid 
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver 
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt 
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en 
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.  
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Figur 13. Gröna Dalen  

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för Brunna-
Kungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.  
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar 
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och 
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med 
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det 
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen 
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i 
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på 
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i 
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande 
gällande kvalitet och kvantitet. 
 
Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön 
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt. 
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet 
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns 
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även 
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område. 
(ÖP 2010) 
 

Rena och levande vattenmiljöer       
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är 
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den 
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten, 
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som 
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro 
kommun, 2015) 
 
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges 
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara 
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt 
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna 
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp 
genom exempelvis infiltration och växtupptag.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar 
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och 
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns 
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet 
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de 
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den 
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.  
 
Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln 
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska 
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår 
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande 
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist 
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18) 
 
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.  
 
Uppland-Bro kommuns vattenplan  
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av 
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore 
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen 
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen 
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön 
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av 
naturlighet.  
 
Östra Mälarens vattenskyddsområde 
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra 
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon. 
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på 
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och 
Skytteholm inom Östra Mälaren. 
 
Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger 
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda 
vattenmiljöer och dess naturvärden.  Detta ligger i linje med 
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.   

I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i 
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en 
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och 
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda 
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja 
dagvatten.  

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för 
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är 
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i 
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna 
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att 
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har 
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en 
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller 
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås. 
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår 
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och 
skyfall.  
 
De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten 
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och 
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även 
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga 
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda 
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och 
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att 
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna 
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna. 

Grönstruktur och biologisk mångfald  

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster 
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella 
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar, 
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som 
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön. 
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse 
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och 
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess 
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd 
om 300 m.  
 
Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper 
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt 
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra 
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och 
Rankhus.  
 
Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är 
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig 
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom 

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk 
mångfald  
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna 
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt 
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering 
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur. 
 
Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt 
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom 
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt 
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av 
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att 
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem 
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande 
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och 
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i 
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i 
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen 
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband 
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut 
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem 
och en rik biologisk mångfald behöver åtgärder för att stärka 
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och 
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle, 
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det 
svaga sambandet. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska 
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och 
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med 

naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns 
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel 
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara 
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden 
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av 
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska 
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas. 
 
Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget 
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till 
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid 
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5 
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid 
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas 
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk 
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska 
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas. 
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga 
processer som till exempel resiliens mot framtida 
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och 
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras 
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras 
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings-
/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare 
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i 
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för 
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom 
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att 
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att 
grönkompensationsåtgärder vidtas. 
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När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen 
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas. 
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen. 
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen 
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att 
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna 
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och 
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka 
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett 
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta 
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig 
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar 
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det 
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom 
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta 
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur 
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt 
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser 
som krävs för att stärka sambandet. 
 
Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett 
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap 
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat 
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som 
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt 
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön 
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen, 
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom 
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser 
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och 
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra 

Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på 
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som 
finns utredas. 
  



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 61 

Hälsa och säkerhet 
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika 
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt 
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter 
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan 
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda 
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras 
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att 
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta 
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar 
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av 
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för 
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och 
kvävedioxider finns längs med E18. 
 
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är 
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära 
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen 
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt 
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är 
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit 

fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med 
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas 
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett 
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt 
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på 
detta. 
 
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken 
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en 
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för 
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av 
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den 
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen 
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan 
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016) 
 
Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan 
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om 
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i 
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden 
med förorenad mark (bland annat i Brunna).  
 
Konsekvenser 
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med 
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma 
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). 
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god 
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar 
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med 
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget 
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att 
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att 
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer 
skapas.  
 
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till 
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av 
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt. 
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar 
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas 
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet 
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil 
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att 
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och 
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i 
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att 
buller från vägtrafik kan minska. 
 
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att 
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys 
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning 
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan, 
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till 
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med 
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen 
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, 
buller och luft särskilt ses över.  
 

I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en 
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena 
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så 
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer 
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är 
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla. 
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed 
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet 
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.  
 
I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och 
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver 
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida 
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker. 
 
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv, 
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan. 
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4.3.2. Social hållbarhet 
 
Folkhälsa  
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till 
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till 
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och 
cykla. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

 
Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom 
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i 
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära 
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika 
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen 
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en 
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns 
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk. 
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den 
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både 
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling 
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019). 
 

Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation 
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse 
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och 
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess 
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m. 
 
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga 
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen 
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom 
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av 
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna 
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är 
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till 
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har 
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås 
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10 
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.  
 
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången 
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och 
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen. 
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble 
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga 
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och 
tillgången till friytor lägre. 
 
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park 
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är 
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I 
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter, 
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan 
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen. 
 
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla 
grannkommuner och Stockholms stad. I Kungsängen har delar av 
Sylta och gamla Kungsängen minst antal ohälsodagar per person 
och år, medan Kungsängens centrum, Kungshöjden och delar av 
Tibble har flest. Statistiken berättar inte varför vissa områden har 
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt 
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande 
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader 
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar 
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar 
per år jämfört med män. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt 
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande 
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till 
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som 
lockar flera olika målgrupper. 
 
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i 
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge 
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och 
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till 
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden 
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland 

annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla 
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens 
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot 
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk. 
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk 
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas. 
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig 
och rekreativ miljö. 
 
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors 
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att 
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan. 
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens 
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att 
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att 
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för 
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det 
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som 
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet. 
 
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag 
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och 
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin 
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan 
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan 
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och 
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och 
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland 
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor 
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av 
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besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till 
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.  
 
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång 
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom 
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl 
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl 
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via 
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens 
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och 
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt, 
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett 
barnperspektiv.  
 
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en 
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att 
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som 
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas. 
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika 
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor, 
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och 
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för 
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden 
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för 
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med 
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom 
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför 
positiva konsekvenser för folkhälsan, 
 
 
 

Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och 
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning 
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd 
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär 
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en 
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor 
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och 
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom 
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till 
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till 
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma 
eller att utveckla högt blodtryck. 
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Boendemiljö och trygghet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med 
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av 
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en 
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i 
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som 
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast. 
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt 
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar. 

Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av 
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig. 
 
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket 
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för 
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att 
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att 
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta. 
(Boverket, 2010) 

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön 
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också 
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar 
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla 
människor som rör sig där. (Boverket, 2010) 

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och 
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och 
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en 
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel 
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och 
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer 
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för 
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010) 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna 
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En 
blandning av boende och funktioner.  
 
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa 
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje 
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan 
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget påverka 
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen. 
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott, 
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna 
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.  
 

En blandning av boende och funktioner  
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna   
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum   
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Planförslaget bedöms bidra till Jämlik tillgång till offentliga 
rummet, till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen 
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen 
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.  
 
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med 
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget 
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de 
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska 
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek 
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att 
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats 
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges 
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull 
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är 
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter 
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer 
jämlik tillgång till det offentliga rummet.  
 
I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att 
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan 
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre 
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler 
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av 
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika 
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar 
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en 
ökad sammanhållning inom Kungsängen. 
 
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för 
boendemiljö och trygghet. 

Kulturmiljö 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit 
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer 
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse 
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård 
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång 
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad 
jordbruksmark.  

Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§ 
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om 
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en farledsmiljö och 
kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i 
Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på 
vattnet och till lands alltsedan järnåldern. Riksintresset utgörs också 
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens 
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-, 
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren 
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och 
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala 
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel Sylta-
Tibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)  

 

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö 
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort 
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och 
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att 
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
 
I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en 
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar 
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten 
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn 
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena 
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha 
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning 
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda 
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre 
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel 
i tätortens bebyggelsebestånd.   
  

Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Kungsängen 
(WSP, 2019b). 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i 
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd 
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer 
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla 
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.  
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet Ett utvecklat 
samspel mellan landsbygd och tätort eftersom den begränsade 
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning 
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed. 

I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning 
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste 
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010 
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt 
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble. 
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av 
riksintresset Görväln.  
 
De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det 
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på 
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare 
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste 
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och 
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka 
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.  
 
I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även 
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus 
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader 
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I 
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av 
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika 
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa 
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön. 
 

På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala 
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad 
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det 
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande 
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken 
utredas. 
 



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 70 

4.3.3. Ekonomisk hållbarhet 
 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom 
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning. 
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och 
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive 
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet. 
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP 
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen 
samt Upplands-Bro kommun.  
 
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda 
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015 
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som 
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan 
5 000.  
 
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört 
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka 
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.  
 

I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många 
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)  
 
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden 
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är 
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till 
företagen i kommunen.  
  
I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern 
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till 
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och 
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och 
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala 
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de 
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer 
varierat. 
 
Konsekvenser 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med  
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda 
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för 
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge 
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten 
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta 
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.  
 
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för 
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är 
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och 
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat 
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas 
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Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i 
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.  
 
Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande 
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En 
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens 
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att 
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En 
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation, 
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional 
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i 
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa 
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom 
Kungsängen.  
 
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för 
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv 
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till 
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos 
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till 
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens 
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i 
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan 
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett 
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala 
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare 
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen. 
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att 
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan 
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om 

inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från 
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för 
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande 
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande 
verksamheter.  
 
Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära 
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till 
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att 
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts 
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som 
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första 
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka 
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen 
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka 
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till 
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till 
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala 
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika 
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för 
näringslivet inom Kungsängen. 
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Befolkning och bostadsmarknad 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider 
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och 
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre 
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla 
representerade i tätorten. 
 
Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett 
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett 
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.  
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och 
försörja sig.  
 
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny 
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att 
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda 
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig 
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära 
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.   
 

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om 
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och 
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen 
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och 
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva 
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter 
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En 
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket 
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget 
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den 
inflyttningspotential som kommunen har.  
 
Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera 
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara 
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som 
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid 
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo 
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också 
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform 
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och 
behov. 
 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 
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Kommunalekonomi och robusthet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier:  
 

 
 

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex 
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt 
till de centrala delarna av Brunna.  

Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens 
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag. 
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i 
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar. 
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet. 
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats 
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt, 
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid 
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.  

Konsekvenser 
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att 
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget 

utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och 
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.  

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler 
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten 
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och 
underhållas.  
 
Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt 
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas 
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av 
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer 
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik 
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar 
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.  
 
I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen 
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att 
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom 
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop 
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar 
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på 
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig 
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av 
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och 
robusthet.  
 
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15, 
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att 
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, 
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av 
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning 
och service till medborgarna 
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att 
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är 
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och 
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna.  

Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som 
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock 
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av 
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv 
markanvändning och utbyggnadsordning. 

Figur 15 Föreslagen utbyggnadsordning Kungsängen 
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala 
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i 
hållbarhetsbedömningar ovan. 
 
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av 
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från 
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i 
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande, 
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för 
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.  
 

 
Figur 16. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster. 

 
Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en 
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i 
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro 
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på 
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad 

till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön 
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och 
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och 
spridningsvägar.  

Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och 
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av 
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel 
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation. 
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att 
Kungsängen centrum, Kungsängens idrottsplats och Bro centrum är 
platser med högre uppmätta temperaturer än många andra platser i 
kommunen. 

Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och 
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta 
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till 
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella 
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns 
där industriområden är lokaliserade. Även Tibble, Tibbleskogen, 
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Korsängen och Kungsängens centrum är särskilt utsatta vid större 
mängder vatten. Dessa är områden med hög andel hårdgjorda ytor. 

 

Figur 17. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig 
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.  

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för 
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både 
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden, 
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns 
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till 
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar, 

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala 
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har 
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst 
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna 
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika 
tillgängliga för alla.  

 

Figur 18. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration 
markerat med grönt. 

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande 
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande 
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biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För 
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även 
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens 
kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även 
andra platser som till exempel vattentornsområdet i Kungsängen, 
strandområdet vid Tibbleviken, och Finnstaskogen höga eller 
påtagliga naturvärden.  

 

Figur 19. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper. 

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som 
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att 
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och 
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk 
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas. 

 

Figur 20. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna 
till ädellöv och våtmarker. 
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Konsekvenser  
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur 
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och 
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan 
på flera olika typer av ekosystemtjänster.  
  
I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I 
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras 
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I 
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska 
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden 
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i 
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden 
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden 
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan 
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om 
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i 
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att 
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas 
i de fall de lokalt riskerar att försvinna. 
 
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse 
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad 
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats 
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden 
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i 
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor 
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen 
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest 
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att 
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta 

verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom 
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i 
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade 
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande 
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka 
effekterna av värmeböljor. 
 
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär 
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor 
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För 
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar 
som till exempel svackdiken och växtbäddar. 
 
I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation 
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden 
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men 
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas. 
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I 
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor 
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala 
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt. 
 
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att 
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är 
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för 
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje 
enskilt fall och inom detaljplanering.  
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med 
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är 
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och 
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt 
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att 
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de 
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också 
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan 
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med 
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av 
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts. 
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras 
med detta. 
 

6. KUMULATIVA EFFEKTER 

Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande 
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men 
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse. 
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall 
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I 
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa 
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18. 

6.1. Naturmiljö 
Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande 
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen 
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och 
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i 
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med 
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk 
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av 
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som 
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och 
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny 
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda 
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden 
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder 
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4. 
Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och 
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp 
i efterföljande planarbete.  
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I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket 
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras 
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5) 
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I 
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag 
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom 
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig 
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera 
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare 
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera 
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom 
grönkilen kan stärkas.  

6.2. Vattenmiljö 
Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda 
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av 
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är 
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det 
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket 
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen 
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av 
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de 
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska 
belastningen av föroreningar.  
 
I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och 
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för 
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i 
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna 
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete 

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta 
åtgärder i avrinningsområdet. 
 
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna 
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i 
Brovikens tillflöden kommer till stånd.    

6.3. Riksintresset E18 
E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett 
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap 
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen 
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och 
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i 
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och 
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen 
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna 
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även 
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större 
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en 
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka 
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till 
E18.    

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av 
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är 
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro 
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18 
identifierats.  
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Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att 
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker 
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också 
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid 
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18 
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen 
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur 
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.  

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING 
NOLLALTERNATIVET 

Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den 
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning 
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner. 
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och 
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen 
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och 
nollalternativet.   

7.1. Nollalternativet Bro 

7.1.1. Miljömässig hållbarhet 
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart 
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i 
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar 
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta 
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning 
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt 
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd 
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av 
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med 
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och 
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i 
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt 
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar 
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som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från 
planförslaget.  
 
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara 
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något 
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till 
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att 
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större 
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för 
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå 
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda 
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar 
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor. 

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms 
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga 
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av 
dagvatten. 

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik 
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än 
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010 
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och 
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur 
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden 
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte 
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av 
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden, 
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär 
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i 

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära 
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget. 
 
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat 
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och 
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal 
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och 
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka 
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både 
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar 
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt 
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har 
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att 
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad 
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av 
Bro station som planförslaget. 

7.1.2. Social hållbarhet 
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms 
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende. 
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar 
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, 
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och 
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns 
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer 
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden 
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny 
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och 
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare 
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. 
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Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse 
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något 
mindre.     

Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd 
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än 
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att 
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med 
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som 
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i 
planförslaget.   
   
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur 
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms 
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I 
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen 
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och 
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför 
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och 
i rekreativa miljöer. 

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och 
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad 
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång 
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre 
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av 
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet 
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock 
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till 
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget 
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar 
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel 

definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden 
kan ske samtidigt som de förtätas.  

7.1.3. Ekonomisk hållbarhet 
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget 
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och 
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas. 
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande 
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att 
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att 
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till 
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande 
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar 
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar 
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.  

Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en 
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än 
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering 
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet 
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att 
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre 
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal 
service kostnadseffektivt. 
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7.2. Nollalternativet Kungsängen 

7.2.1. Miljömässig hållbarhet 
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart 
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i 
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar 
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta 
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning 
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt 
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd 
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av 
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med 
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på 
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns 
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om 
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.  

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara 
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara mindre 
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det 
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska 
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla 
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som 
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan. 
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större 
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I 
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande 
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor. 

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms 
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga 
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av 
dagvatten. 

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik 
biologisk mångfald bedöms nollalternativet i delar vara mindre 
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte 
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och 
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur 
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden 
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte 
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband, 
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var 
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte 
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och 
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet 
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag 
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område. 
 
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat 
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och 
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal 
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och 
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka 
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både 
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar 
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt 
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har 
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att 
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad 
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling 
av Kungsängens station som planförslaget.  

7.2.2. Social hållbarhet 
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms 
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende. 
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar 
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, 
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och 
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns 
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer 
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden 
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny 
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet 
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för 
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) 
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.    

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade 
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar 
rörande Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.  
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga 
utifrån detta hållbarhetskriterium.  

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur 
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms 
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I 
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen 
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och 
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen 

och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter 
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer. 

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och 
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad 
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång 
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre 
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av 
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet 
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock 
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för 
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge 
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit 
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad 
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt 
som de förtätas. 

7.2.3. Ekonomisk hållbarhet 
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget 
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och 
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas. 
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande 
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att 
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att 
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till 
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I 
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som 
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och 
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i 
Kungsängen.  
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en 
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än 
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering 
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet 
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att 
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre 
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal 
service kostnadseffektivt. 
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8. SAMLAD BEDÖMNING 

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter 
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen 
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP. 
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna 
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag. 
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett 
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa 
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos. 
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och 
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är 
alternativet/scenariot.  I värderosen redovisas både planförslaget 
och nollalternativet. 

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån 
hållbarhetsperspektiv.  

8.1. Samlad bedömning Bro 
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till 
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både 
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl 
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen 
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se 
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete. 

Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.  
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Figur 21. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet. 
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro

Aspekter och hållbarhetskriterier 
som bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet Vit markering 
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Klimat och klimatanpassning  
Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen 
 
Miljöer anpassade för  
att klara extrema vädersituationer 

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering 
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att 
begränsa utsläpp av växthusgaser.   

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom 
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
Rena och levande vattenmiljöer 

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre 
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det 
angeläget att planeringsinriktningarna följs. 

Grönstruktur och biologisk 
mångfald 
Väl fungerande ekosystem och en 
rik biologisk mångfald 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska 
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre 
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.  
 

Hälsa och säkerhet  
Miljöer som främjar god folkhälsa 

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma 
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens 
störningar och dess påverkan på folkhälsan.  

Folkhälsa 
Miljöer som främjar god folkhälsa 
 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms 
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika 
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro. 

Boendemiljö och trygghet 
En blandning av boende och 
funktioner 
 
Ökad sammanhållning inom och 
mellan tätorterna 
 
Jämlik tillgång till utemiljöer och 
offentliga rum 
 

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till 
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar 
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp 
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet. 
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Aspekter och 
hållbarhetskriterier som 
bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.  
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Kulturmiljö 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 
 
Ett utvecklat samspel mellan 
landsbygd och tätort 

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare 
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare 
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i 
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.  

Arbetsmarknad och näringsliv 
Möjligheter för näringslivet att växa 
och utvecklas 
 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter 
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro. 

Befolkning och bostadsmarknad 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med 
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som 
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro.  

Kommunalekonomi och 
robusthet 
Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
 
Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till 
medborgarna 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande 
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för 
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad inifrån och ut utgör Tegelhagen (söderut mot 
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora 
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.  

 

8.2. Samlad bedömning Kungsängen 
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till 
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både 
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna 
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte 

finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen 
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se 
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete. 

Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.  
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Figur 22. Värderos för Kungsängen. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen 

Aspekter och 
hållbarhetskriterier som 
bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.  
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Klimat och klimatanpassning  
Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen 
 
Miljöer anpassade för  
att klara extrema vädersituationer 

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering 
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att 
begränsa utsläpp av växthusgaser.  Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av 
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
Rena och levande vattenmiljöer 

Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel 
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget 
att planeringsinriktningarna följs. 

Grönstruktur och biologisk 
mångfald 
Väl fungerande ekosystem och en 
rik biologisk mångfald 
 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny 
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara 
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det 
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende. 

Hälsa och säkerhet  
Miljöer som främjar god folkhälsa 

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma 
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens 
störningar och dess påverkan på folkhälsan.  

Folkhälsa 
Miljöer som främjar god folkhälsa 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms 
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna 
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer. 

Boendemiljö och trygghet 
En blandning av boende och 
funktioner 
 
Ökad sammanhållning inom och 
mellan tätorterna 
 
Jämlik tillgång till utemiljöer och 
offentliga rum 

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till 
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter 
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär 
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen 
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet. 
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Aspekter och 
hållbarhetskriterier som 
bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.  
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Kulturmiljö 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 
 
Ett utvecklat samspel mellan 
landsbygd och tätort 

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare 
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två 
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.  
 
I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan 
landsbygd och tätort saknas.  Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.  

Arbetsmarknad och näringsliv 
Möjligheter för näringslivet att växa 
och utvecklas 
 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter 
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade 
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen. 

Befolkning och bostadsmarknad 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer 
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.  

Kommunalekonomi och 
robusthet 
Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
 
Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till 
medborgarna 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande 
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för 
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. 
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8.3. Målkonflikter - hållbarhet 
I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive 
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter 
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där 
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.  

Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då 
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för 
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en 
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre 
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan 
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större 
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.  

I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom 
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i 
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande 
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder 
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller, 
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i 
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och 
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på 
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka 
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.  

Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och 
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att 
påverkan dessa värden negativt.  

För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs 
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen 

bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl 
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen 
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se 
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.  

8.4. Målanalys 
Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17 
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling. 
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella 
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett 
generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål 
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys 
av i vilken riktning de två FÖP:arna påverkar relevanta nationella 
mål (miljökvalitetsmål, folkhälsomål). Analysen görs samlat för 
båda FÖP:arna. 

Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för 
planförslagen in av de nationella miljökvalitetsmålen och 
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de 
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se 
Figur 2. 

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara 
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ 
riktning. Positiv då planförslagen innebär förtätning i goda 
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och 
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja 
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och 
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång 
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och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar 
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp 
av växthusgaser. Dock innebär planförslagen en ökad befolkning 
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt 
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även 
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med 
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler 
utsätts för luftföroreningar.  

Planförslagen bedöms huvudsakligen påverka miljömålen Giftfri 
miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag i 
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten 
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta 
medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och 
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling 
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större 
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten 
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs. 

Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till 
följd av planförslagen. Förtätning innebär att större 
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är 
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara 
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att 
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av 
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock 
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer 
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas 
ytterligare.  

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ 
riktning då jordbruksmark tas i anspråk både i Bro och 
Kungsängen.  

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och 
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och 
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt. 
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig 
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I 
planförslagen finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- 
och kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger 
i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka 
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt 
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att 
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i 
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för 
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods 
transporter.   
 
Folkhälsomålen Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt 
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv 
riktning. Planförslagen bedöms ge goda möjligheter för 
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar 
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker både Bro och 
Kungsängen centrum. Detta sammantaget kan gynna 
arbetsmarknaden och möjligheten att försörja sig inom kommunen. 

Folkhälsomålet Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv 
riktning, framförallt i Kungsängen där det pekas på att ge barnen 
större plats i centrala Kungsängen. Generellt ligger god 
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till park- och naturmark och 



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 96 

trygga gång- och cykelvägar i linje med målet eftersom en god 
miljö för barn säkras under såväl dagtid som fritid.  

Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen Boende och 
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget 
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av både Bro och 
Kungsängens centrum, knyta samman olika delar i Bro och 
Kungsängen, utveckla mötesplatser och idrottsplatser inom flera 
områden för olika grupper (kön, ålder med mera) samt att 
tillgängliggöra naturområden och strandnära områden längs 
Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med ovan nämnda 
folkhälsomål. 

Folkhälsomålet Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms 
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att 
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler 
målgrupper samt att kommunens centrum i både Bro och 
Kungsängen förväntas bli mer levande och trygga till följd av 
planförslagen. Vidare planeras olika stadsdelar knytas samman och 
möjligheter skapas till integration mellan olika befolkningsgrupper, 
vilket är positivt för att uppnå delaktighet i samhället i stort och 
mellan grupper. 

9. OSÄKERHETER, 
UPPFÖLJNING OCH 
FORTSATT ARBETE 

I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå 
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför 
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser 
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.   

Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga 
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som 
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i 
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som 
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte 
att nå hållbar utveckling.  

• Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel 
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena 
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet 
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att 
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och 
att utredningar om åtgärder i Gröna Dalen och Brovikens 
tillflöden genomförs.  

• Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för 
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar, 
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att 
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en 
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viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna 
HKB.  

• I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade 
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas 
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar 
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och 
säkerställas i efterföljande detaljplaner 

• Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda 
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av 
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar. 
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med 
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig 
utgångspunkt i fortsatt planarbete.  

• Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och 
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att 
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och 
att områden med högre naturvärden sparas eller 
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.  

• Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid 
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder 
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband 
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge 
och utformning på en ekodukt behöver till exempel 
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser 
som krävs för att stärka sambandet. 

• I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder 
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta 
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov. 

 

• I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen 
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt 
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen 
även i Bro. 
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Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med 

tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med PBL SFS 

2010:900.  

2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa bearbetningar och redaktionella 

ändringar innan förslaget skickas ut för samråd. 

3. Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen 

är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och 

socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus 

på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och 

Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda 

fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild 

och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas. 

Den fördjupade översiktsplanen för Bro ger bland annat riktlinjer för hur Bro 

torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka kopplingar som behöver 

tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen av Bro stationsområde tas upp i 

ett eget avsnitt och visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för 

utveckling av kollektivtrafiken.  

Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument, 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 

Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en 

miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 

Miljöbalken. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 april 2020. 

 Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för Bro 

den 31 januari 2018 § 2. 
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 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december 

2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016 

Landsbygdsplan, antagen i juni 2017. 

 Förstudie utveckling av Bro centrum. Codesign i samarbete med 

Upplands-Bro kommun, 2019. Inklusive Handelsutredning Bro 

centrum, WSP, 2019 samt Analys av bostadsmarknaden i centrala Bro, 

WSP, 2019. 

 Bro kulturmiljöer, WSP, 2019. 

 Förstudie Öster om Kockbacka, Ekologigruppen i samarbete med 

Upplands-Bro kommun, 2019. 

 PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019. 

 PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun, 

Samhällsbyggnadskontoret, 2019 

 Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av 

Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265. 

 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens 

vision. 

 RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018. 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun tar fram fördjupade översiktsplaner för Bro och 

Kungsängen 

Upplands-Bro kommun växer snabbt, och dagens höga exploateringstryck har 

ökat behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Särskilt med 

tanke på kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära 

områden och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet.  

I samband med aktualitetsprövningen av Upplands-Bros översiktsplan gav 

därför Kommunstyrelsen i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ta fram en 

fördjupad översiktsplan för Bro tätort. Ett liknande uppdrag fanns redan för 

Kungsängens tätort. Arbetet med de båda fördjupade översiktsplanerna har 

bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild och ge bästa möjliga 

förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas. 
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FÖP Bro är en fördjupning av ÖP 2010 

Samrådshandlingen FÖP Bro 2040 är en fördjupning av Upplands-Bro 

kommuns översiktsplan, ÖP 2010 och FÖP 2016. FÖP Bro ersätter kapitel 10 i 

ÖP 2010 om Bro, som alltså slutar att gälla. Övriga kapitel i ÖP 2010 påverkas 

såtillvida att samtliga plankartor ersätts av de nya plankartorna i de fördjupade 

översiktsplanerna för Bro och Kungsängen. En detaljerad redogörelse för vilka 

ställningstaganden som förändras om de nya planerna antas finns i 

planeringsförutsättningarna. I planeringsförutsättningarna redogör kommunen 

också för hur FÖP Bro förhåller sig till riksintressen med mera. 

Förslaget som helhet innehåller tre delar: plandokument, 

hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar. 

Plandokumentet blir det politiskt beslutade dokumentet där 

utvecklingsstrategier, inriktningar och riktlinjer samt huvudsaklig mark- och 

vattenanvändning beskrivs.  Hållbarjetskonsekvensbeskrivningen utgör även en 

miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i 

miljöbalken. 

Med tätort menas här de delar av kommunen som ligger innanför de beslutade 

tätortsavgränsningarna i FÖP 2016 Landsbygdsplan. 

FÖP Bro har särskild fokus på hållbarhet 

I samband med aktualitetsprövningen identifierades tre teman som behövde 

belysas särskilt i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna: Social 

hållbarhet, barnperspektiv i planeringen och ett förändrat klimat. Ytterligare 

ett tema har lagts till i efterhand: Trafikens brister och behov. Dessa perspektiv 

är särskilt viktiga för tätorternas fortsatta utveckling, och de fördjupade 

översiktsplanerna ska bidra till att stärka dessa aspekter i den fysiska 

planeringen. De fyra temana har därför varit utgångspunkter i arbetet och 

behandlats särskilt i PM, workshops och andra processer som varit underlag till 

FÖP Bro.  

Varför är FÖP Bro så kort?  

FÖP Bro är 24 sidor lång. Planen är relativt kort för att göra den mer 

lättillgänglig och bidra till en tydligare styrning av den fysiska planeringen. Det 

ska vara lätt att se vad kommunen vill. Av samma anledning kommer alla ytor 

som pekas ut i plankartorna att göras tillgängliga som GIS-skikt om planen 

antas. 

Allt underlag i form av planeringsunderlag, utredningar, PM och liknande finns 

tillgängliga för alla på kommunens hemsida när FÖP Bro skickas ut på samråd.  

Vad är nytt i FÖP Bro 2020? 

FÖP Bro preciserar hur Bro tätort kan växa på ett hållbart sätt 

FÖP Bro ger genom plankartor och planeringsinriktningar riktlinjer för hur 

tätorten Bro ska kunna växa på ett sätt som är miljömässigt, ekonomiskt och 

socialt hållbart. Ledorden är att Bro ska växa inifrån och ut, det vill säga 
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genom förtätning på lämpliga platser snarare än utvidgning av tätorten. FÖP 

Bro föreslår att all förtätning ska medföra en förbättring för invånarna, till 

exempel genom att kvaliteten höjs på grönytor och offentliga rum. Planen 

föreslår också att bebyggelseutvecklingen ska ske på naturens villkor, det vill 

säga att ny bebyggelse ska anpassas efter landskapet och att kopplingen till 

Mälaren och Lejondalssjön ska stärkas. För att stärka den sociala 

sammanhållningen ska det bli lättare att röra sig mellan Bros olika delar, och 

de gemensamma målpunkterna ska utvecklas och stärkas. FÖP Bro specificerar 

vilken typ av förtätning kommunen vill se på olika ytor för att få till en mer 

blandad bebyggelse och ett trivsammare stadsrum, och talar om hur kommunen 

ska planera för att öka förutsättningar för en god folkhälsa. 

FÖP Bro visar hur Bro torg kan utvecklas genom fysisk planering 

FÖP Bro tittar särskilt på centrala Bro och Bro torg, och ger riktlinjer för hur 

torget kan utvecklas och stärkas som mötesplats. Planen föreslår att centrala 

Bro ska förtätas med bostadsbebyggelse av hög kvalitet med småstadskänsla, 

för att skapa tydligare gaturum och stärka underlaget för kommersiell service. 

Torget ska öppnas upp mer för både gående och bilister, och fler arbetsplatser 

ska skapas för att öka vuxennärvaron runt torget. Enköpingsvägen ska 

omvandlas till mer av en stadsgata, och ytorna runt omkring torget ska 

aktiveras för ökad trygghet och trivsel. 

FÖP Bro förbereder kommunen för ett förändrat klimat 

Klimatet förändras och FÖP Bro bidrar till att kommunen anpassar sin fysiska 

planering efter detta. Planen pekar ut ytor för rening och fördröjning av 

dagvatten och potentiella översvämningsytor. Den förtydligar också vilka ytor 

som ska utvecklas för att stärka den grönblå strukturen av natur och vatten, och 

slår fast att värdefulla ekosystemtjänster i kommunen ska värnas. I de fall där 

ekosystemtjänster försvinner vid exploatering av mark ska de kompenseras. 

Miljöer som riskerar särskilt höga temperaturer vid värmebölja ska 

kompletteras med mer grönska och annat som skapar skugga. 

FÖP Bro visar hur stationsområdet och infrastrukturen ska utvecklas 

ytterligare 

Hela stationsområdet med alla dess funktioner behöver utvecklas för att 

kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. FÖP Bro reserverar ytor för 

utveckling av kollektivtrafiken och en eventuell västlig entré. Planen ger olika 

scenarier för var perrongen kan placeras, och reserverar ytor för dubbelspår för 

att möjliggöra tätare pendeltågstrafik. Ett antal nya vägkopplingar pekas ut för 

att binda ihop Bros olika delar bättre och göra det lättare att röra sig mellan 

dem. Planen pekar också på vikten av att skapa en länk över järnvägen väster 

om dagens perrong för att koppla samman befintliga Bro med Trädgårdsstaden.  

Barnperspektiv 

De fördjupade översiktsplanerna har påverkan på kommunens långsiktiga 

planering, och har därför naturligtvis inverkan på barns levnadsvillkor. FÖP 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2020-04-17 KS 18/0015 

 
 

Bro har haft barnperspektivet som en särskild utgångspunkt, och ger flera 

förslag som har till syfte att förbättra den fysiska miljön för barn på längre sikt. 

FÖP Bro föreslår till exempel en utveckling av stationsområdet för att 

möjliggöra tätare pendeltågstrafik. Barn och deras föräldrar åker ofta 

kollektivt, liksom ungdomar, och gynnas av att kollektivtrafiken utvecklas. 

Framför allt är detta viktigt för barn vars föräldrar inte har tillgång till bil. FÖP 

Bro föreslår att Bro torg utvecklas till en tryggare och trivsammare plats med 

nya lekytor och mer vuxennärvaro, något som vore positivt för både flickor och 

pojkar i olika åldrar. FÖP Bro pekar också ut tätortsnära natur och 

aktivitetsplatser som behöver utvecklas mer. För dessa och många andra 

förslag i planen är barn och unga en av de särskilda målgrupperna för de 

åtgärder som föreslås.  

  

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Ulrika Gyllenberg 

 Avdelningschef Övergripande 

samhällsplanering 
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Sammanfattning - Fördjupad översiktsplan för Bro

Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar sam-
hällsutveckling och helhetssyn. Social, ekonomisk 
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga  
arbetet och samhällsbygget.
Agenda 2030 och de globala målen är våra gemen-
samma, liksom de mål och utmaningar som finns i 
Stockholms- och Uppsalaregionen. 
FÖP Bro involverar därför även de fyra  
huvudmålen och fem av de sex största utma-
ningar som identifierats i den regionala ut-
vecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050. 
Och vi möter dem utifrån Bros  
specifika förutsättningar.

Kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling:

Varför gör vi det såhär?
Våra utmaningar och mål är gemensamma!

Sammanfattning  2

Illustrationskarta - utvecklingsinriktning  3

Hur översiktsplanerar vi?   4
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Utvecklingsinriktning Upplands-Bro tätorter 2040:

Vad vill vi uppnå? 
Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som 
ger plats!
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Bro

Rättarboda

Kvista

Tegelhagen

Skällsta

Högbytorp

E18

J

Strategisk utveckling järnväg 
och bussterminal

Rekreation, natur- och kultur-
miljö och areella näringar

Eko- sociodukt, förslag

Tätortsavgränsning

Järnväg - stråk och 
station

Torg, service och handel, befintlig 
och förslag

Målpunkt Mälaren

Målpunkt friluftsliv

Strategiska vägkopplingar, 
befintliga och förslag

Idrottsplats och aktivitetscentrum

Förslag kretsloppscentral 

Förslag trafikplats, tillbyggd eller ny halv.

Strategiska kopplingar gång- och cykel

Strategiska kopplingar båttrafik

Strategiska blågröna stråk = rekreativa 
grönytor och dagvattenhantering

Hur gör vi det?

Vi skapar en tätare och trevligare småstadskärna 
Vi förtätar med bebyggelse av småstadstyp i centrala 
Bro och stärker torg och gaturum  med gestaltning. 

Vi ger plats åt vattnet
Vi stärker kopplingen till Mälaren och Lejondalssjön 
och gör plats för dagvattenhantering med rekreativ 
kvalitet.

Vi bygger på naturen och landskapets villkor
Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med 
kulturlandskapet och bidrar positivt till både grön och 
blå infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen.

När vi förtätar förbättrar vi samtidigt
När vi förtätar tar vi tillfället i akt att höja kvaliteten  
på både bebyggelsestruktur, mötesplatser och  
grönområden.

Vi utvecklar stationsmiljön
Vi lägger grunden för en stationsmiljö som är  
anpassad efter resenärenas behov.

3Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-11. 
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Hur översiktsplanerar vi för Bros framtid?

  

Kort beskrivning av uppdraget
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen sam-
hällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördju-
pad översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att sär-
skilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett 
förändrat klimat och trafikens brister och behov. 
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 
proces-ser så som detaljplanering, bygglovsfrågor 
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge 
stöd i priorite-ringar i kommunens tillväxt som 
främjar en god kom-munal ekonomi. 

Planens relation till ÖP 2010 och FÖP 2016 
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en änd-
ring av gällande översiktsplan. Upplands-Bro har 
en kommunövergripande översiktsplan som heter 
ÖP 2010. Den antogs av kommunfullmäktige i 

december 2011 och aktualitetsförklarades i mars 2018.   
I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden 
kallad FÖP 2016. FÖP Bro är en geografisk fördjup-
ning och blir alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010. 
FÖP Bro innehåller ett antal nya planeringsinrikt-
ningar. Dessa ersätter befintliga planeringsinriktning-
ar i kapitel 10 i ÖP 2010, ”Bro”.
En sammanställning av samtliga nya förslag och gäl-
lande planeringsinriktningar  i ÖP 2010 och FÖP 2016 
finns i dokumentet planeringsförutsättningar.

Avgränsning - tid och innehåll
Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot 
2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna 
tätortsavgränsningen för Bro enligt FÖP 2016 med tre 
förslag till ändringar. 

Relation till pågående planprojekt
De detaljplaneuppdrag som är beslutade värderas inte 
av samrådsförslaget utan hanteras som givna förut-
sättningar. Pågående planuppdrag presenteras i samt-

liga strategikartor med ett eget lager. I två fall föreslår 
FÖP Bro att ändra tätortsavgränsningen på grund av 
pågående detaljplanearbeten.
I kapitlet om genomförande föreslås hur kommunen 
bör prioritera i sin utbyggnad. Där kan finnas motstri-
diga tankar jämfört med den beslutade detaljplane-
prioritering som gäller i dagsläget. FÖP Bro ska dock 
se till en långsiktigt hållbar utveckling på en övergri-
pande nivå. 
Relation till pågående förstudier
För Bro stationsområde pågår en mer detaljerad för-
studie med olika scenarier för bussterminal, infart-
sparkering, olika kopplingar och stråk som det mellan 
stationen och Bro centrum. Arbetet sker i samverkan 
med Trafikförvaltningen och Trafikverket. Studien 
slutredovisas hösten 2020.

Relation till andra styrdokument
Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet 
och service. Social, ekonomisk och miljömässig håll-

DEFINITIONER OCH TEMASYMBOLER:

Barnperspektivet:
Vi utgår från Barnkonventionen och att:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör 
barn.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den 
respekterad. 

Ett förändrat klimat:
Vi utgår från Klimatlagen och regeringens klimat-
mål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle 
som är anpassat till ett förändrat klimat och är fritt 
från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både 
människor, djur och natur. 

Trafikens brister och behov: 
Vi utgår från den Regionala utvecklingsplanens 
mål om att kollektivtrafikens andel av de motorise-
rade resorna ska öka och att skapa ett mer trans-
porteffektivt samhälle.

Social hållbarhet:
Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling inne-
bär att samhällets resurser fördelas på sätt som 
skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv 
genom utbildning, arbete och boende med tillgång 
till önskade kvaliteter. Det betyder också att den 
sociala sammanhållningen och samhörigheten 
med samhället stärks genom att fler görs delaktiga 
i samhällsutvecklingen. Och det innebär att män-
niskors behov och trygghet säkerställs.

DESSA SYMBOLER SKA SEDAN IN I MARGINALEN DÄR DE HÖR HEMMA I DOKUMENTET.
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Varför är FÖP Bro så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en  
tydligare styrning av den fysiska planeringen, och  
fokusera på de frågor som är viktiga att samråda med alla 
inblandade. Det ska vara lätt att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för  plan- 
förslagets avvägningar och hänsynstaganden är  
samlade i flera olika dokument som följer med som 
underlag:
1. Planeringsförutsättningar:
Består av tematiska kartbilder över kommunen med
gällande riksintressen, natur- och kulturvärden med
mera samlat. Här finns också beskrivningar av avväg-
ningar och hänsyn samt tydliggörande av skillnader
mellan ÖP 2010 och FÖP Bro 2040.
2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive miljö-

konskvensbeskrivning.

3. Förstudie för Bro centrum.

4. Förstudie för området ”Öster om Kockbacka”.

5. Kulturmiljöinventering för Bro.

6. Trafiknätsanalys för Bro.

7. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning
inklusive övergripande naturvärdesinventering.

8. PM för statistik och analyser för social hållbarhet.

9. PM för genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser
(ur barnperspektiv bland annat).

Här hittar du planeringsförutsättningarna:
Länk till webben.

barhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhälls-
bygget. De strategi- och styrsystem som finns inom 
kommunen har beaktats i planförslaget.
Planområde och tätortsavgränsning
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen för  
tätortsutvecklingen av Bro. I FÖP 2016 justerades 
den något. Och nu sker detaljplanering för bostäder 
i två områden utanför tätorten. Därför justerar vi tät-
ortsavgränsningen i enlighet med detta.
Precis som tidigare gäller detaljplanekrav inom  
tätortsavgränsningen, och all nybyggnad ska ske i 
överensstämmelse med gällande planer eller föregås 
av detaljplaneprövning.

Ändringar i tätortsavgränsning FÖP Bro:
Minskad yta vid i ÖP 2010 utpekat utvecklingsområ-
de nr 3 ”Kvista”. Prioriteras i stället för att utvecklas  
som befintlig areell näring inom landsbygden.
Utvidgad yta vid Kockbacka trafikplats samt pågå-
ende planuppdrag ”Klockaren” och ”Härnevi hage”.

Nytt förslag jämfört  
gällande FÖP 2016  

Förslag FÖP Bro:  (beige fält):

Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och  
Mälardalsregionen, och många frågor och utma-
ningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, in-
frastruktur och grönstruktur med andra kommuner, 
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna 
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställ-
ning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt. 
Allmänna och statliga intressen
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag 
att på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och 
statliga ställningstaganden om exempelvis skyddsvär-
da områden. När staten pekar ut geografiska områden 
som är av nationell betydelse för olika samhällsintres-
sen, kallas dessa för riksintressen.
Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
och planeringsförutsättningar. 
I planeringsförutsättningarna redogör kommunen för 
hur FÖP Bro förhåller sig till riksintressen med mera 
och resultatet av avvägningarna visas i plandokumentet. 

Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behö-
ver samarbeta med andra kommuner kring utveck-
lingen. En sammanställning av de mellankommunala 
intressen som är aktuella för FÖP Bro redovisas i 
planeringsförutsättningarna på sidan xx. I de utveck-
lingsstrategier och den mark- och vattenanvändning 
som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mel-
lan dessa olika intressen. Detta gäller till exempel 
fyrspårsreservat längs Mälarbanan, värnandet av den 
regionala grönkilen och utvecklingen av Högbytorps-
området. 
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Bro år 2040 - en småstad nära storstaden
väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 
Bro centrum har en i grunden tilltalande gestaltning 
med småstadskänsla, och det finns kvar flera vackra 
gamla byggnader med högt kulturmiljövärde i cen-
trala lägen. 
Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning 
av olika stilar, och delar av miljonprogramsområdena 
har renoverats och upprustats för att bli trevligare och 
mer varierat med olika höjder och färger. Samhället 
har också en stark närvaro i form av skolor och för-
skolor, bibliotek och simhall som ligger i centrum.

Bro år 2040
Bro utvecklas i riktning mot småstad
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens små-
skalighet, arkitektur och närhet till natur och lands-
bygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. Dessa 
kvaliteter kan vi bygga vidare på! Det finns bibliotek, 
simhall med äventyrsdel, centrum med mataffär och 
ett mindre butiksutbud, tätortsnära skogsområden och 
idrottsplatser, Sätrabäcken och Brobäcken, närhet till 
naturområden, Mälaren och Lejondalssjön med rekre-
ationsmöjligheter. Bro behöver förstärkning, inte en 
total omdaning, för att bli en tryggare, roligare och 
mer attraktiv plats att bo på. Genom att förtäta med 
småstadskaraktär, höja kvaliteten på mötesplatserna 
och öka tillgängligheten till ortens målpunkter ska Bro 
bli tätare, trivsammare och uppnå sin fulla potential.

Gamla och nya Bro kopplas ihop
I Bro har man inlett två stora utbyggnadsprojekt sö-
der om järnvägen, Trädgårdsstaden och Tegelhagen, 
med utrymme för över 2500 bostäder. Det kommer att 
innebära att en helt ny del av Bro växer fram på andra 
sidan järnvägen under de kommande tio till femton 
åren. En av den här planens viktigaste uppgifter blir 

Ortens historia och karaktär
Bro är kommunens näst största tätort med omkring  
9 700 invånare (2018). I tätorten finns pendeltågsta-
tion och ett relativt brett serviceutbud. Pendeltåget 
löper genom orten och går i halvtimmestrafik mot 
Stockholm och Bålsta.

Från kyrkan mitt i byn till ett pendlarsamhälle 
Tätorten Bro har, som namnet antyder, sitt ursprung 
kring Bro kyrka och Brogård. Bro kyrka uppfördes 
under 1100-talet och vid den tiden var Upplands-Bro 
en strategisk centralbygd mellan Birka, Sigtuna och 
Uppsala.

Under 1900-talets första hälft växte Bro fram i mak-
ligt tempo. Tillskotten var småskaliga och inordnades 
i landskapet allt eftersom. Vid nittonhundratalets mitt 
påbörjades en kraftigare tillväxt som kulminerade un-
der sextio- och sjuttiotalet för att sedan avta. År 2001 
öppnades den nya pendeltågsträckan Kungsängen – 
Bålsta med ny pendeltågstation i Bro. Detta kan ses 
som startskottet till en ny period av bebyggelseut-
veckling i Bro.

En blandning mellan småstad och förort
Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens plane-
ringsideal, med en tydlig uppdelning mellan arbets-
områden, bostadsområden och centrum. Den mesta 
bostadsbebyggelsen av bostadsområden som ligger 
separerade från varandra. Gator och parkeringar är 
mycket generöst tilltagna och berättar om bilsamhäl-
lets framväxt. Bebyggelsen är genomgående låg och 
gles. Det finns gott om öppna ytor även om en kvalita-
tivt sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Bro 
har samtidigt drag av småstad. 
Orten är lätt åtkomlig via järnvägsstationen och E18 
med två trafikplatser, samtidigt som landsbygden är 

att peka på vikten av att skapa rörelse mellan de be-
fintliga och de nybyggda delarna av Bro. 

Den lokala stoltheten och sammanhållningen stärks
När samhället genom kommunen satsar ännu mer på 
att förvalta och utveckla de miljöer vi har rådighet 
över och samverkar med andra lokala aktörer, visar 
vi i handling att Bro är en viktig plats.  Därför ska vi 
förbättra tätortsnära natur- och rekreationsområden i 
samband med att vi förtätar med ny bebyggelse, göra 
det lättare att röra sig mellan olika områden för både 
bilar, cyklar och fotgängare, och utveckla och öka till-
gängligheten till särskilda målpunkter. I Bro 2040 har 
vi genom fysisk planering ytterligare stärkt de funk-
tioner som gör att man känner sig stolt över sin ort:  ett 
levande centrum, väl omhändertagna offentliga plat-
ser, konst, kultur, välskötta mötesplatser, vacker natur 
och kunskap om kulturhistorien.

Vi står fast vid att grönkilen värnas och utvecklas 
Söder om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen, som 
är av både regional och lokal betydelse, parallellt med 
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en 
tydlig gräns mellan Bro och Kungsängen. Vikten av 
att bevara centrala grönstråk både för klimatets, den 
biologiska mångfaldens och djurlivets skull, liksom 
för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är stor. Vi 
står fast vid ställningstagandet att grönkilen bör vär-
nas och dess värden och funktioner utvecklas. 
När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte 
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som 
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kom-
mun att bo och leva i. För att främja friluftslivet och 
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra 
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen före-
slås en eko- sociodukt över E18.
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Tätortsavgränsning

Entréer till tätorten

Bebyggelse av olika slag

Grönområden rekreation och ekosystemjänster

Pågående detaljplaner vår 2020  (inom tätort)

Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark

Eko- sociodukt, förslag

Befintlig järnväg och stationsläge 

Ny kretsloppscentral

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Bro IP utveckling

Torg, service och handel, befintliga och förslag

Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor   

och dagvattenhantering

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar

Totalförsvarets influensområde

Bro 2040
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Bro torg
Torget är tätortens hjärta
Bro torg ska utvecklas som en levande mötesplats i 
kommunen. Det ska vara en plats som skapar liv och 
rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och 
tillgång till efterfrågad service. En trivsam torgmiljö 
ökar attraktiviteten hos orten i stort, och kan bidra till 
att människor söker sig till kommunen för att bo och 
arbeta.

Bro torg - ett centrum för människor snarare än 
handel
Bro torg är idag ett utomhustorg med en varierad och 
tilltalande småstadsstruktur. På torget finns ett mindre 
antal affärer och restauranger, och i direkt anslutning 
ligger också Brohuset med bibliotek och simhall. 
Torget ligger cirka en kilometer från stationen, var-
för man inte får de kommersiella fördelar som riktigt 
stationsnära centrumnoder får. Däremot ligger det i 
det geografiska centrumet av tätorten med närhet till 
många bostadsområden av olika karaktär och täthet. 

Det gör Bro torg till en potentiell mötesplats för männ-
iskor med olika bakgrund och förutsättningar, vilket är 
en tillgång både för torget och kommunen som helhet. 

Utmaningar:
• Hård konkurrensen från främst externa handels-

platser i närliggande områden begränsar möjlig-
heten att utveckla handeln i Bro centrum.

• Det finns behov av att stärka tryggheten i centrum 
och önskemål från invånarna om att utbudet ska öka. 

Det här ska vi göra:
Stärka underlaget för service och restauranger 
genom att förtäta centralt
En förtätning med bostäder i centrum längs med  
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle både ge 
ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet att 
stärka attraktiviteten och småstadskänslan med rätt typ 
av bebyggelse. 
I Förstudien för Bro centrum som följer med som un-

derlag till FÖP Bro finns analyser av behov och möjliga 
volymskisser redovisade i scenariot ”Förtätning med 
småstadskänsla”
Utveckla Bro torg som mötesplats för alla som 
bor i Bro
Bro torg som kommersiellt centrum konkurrerar med 
externa handelsplatser i Skällsta, Brunna, Järfälla och 
Bålsta, liksom med e-handeln. Det är viktigt att Bro 
torg upprätthåller samhällsfunktioner och service för 
att  tillgången till detta ska vara jämlik, och för att sig-
nalera att Bro är en viktig plats. 
Med rätt insatser kan torget fortsätta att erbjuda när-
service och viss lokal handel, men det finns inte till-
räckligt befolkningsunderlag för ett kraftigt ökat 
handelsutbud. Däremot är Bro torg viktigt för ortens 
identitet och som gemensam samlingspunkt för männ-
iskor från olika delar av Bro. Torget ska vara en plats 
som är tillgänglig för alla, kvinnor och män, unga och 
gamla från alla delar av Bro.

Inspirationsbilder,  möblering i utemiljö, stimulerande rum och lekmiljöer, bostadshus med lokaler i markplan i torgmiljö.
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Plats för barns lek

Plats för barns lek

Målpunkter 
utmed stråk

Plats för barns lek

Plats för barns lek

Stadsodling
Enköpingsvägen 
småstadskänsla

Köpmanvägen 
huvudstråk

Enköpingsvägen 
småstadskänsla

Enköpingsvägen 
småstadskänsla

Utveckla bytespunkt

Utveckla mötes-
plats, service och 
handel

Förtätning, lokaler 
i bottenvåning och 
fler bostäder

Parkeringsutveckling

Utveckla laddinfrastruktur

Utveckla mötesplats, 
och aktivitet

Utveckla mötesplats, 
och aktiviteter

Utveckla 
mötesplats, 
och 
rekreation

Utveckla mötesplats, 
och aktivitet

Utveckla 
mötesplats, 
och aktivitet

Utveckla 
mötesplats, 
och aktivitet

Utveckla mötesplats, 
och aktivitet

J

För att torget ska bli en tryggare och mer attraktiv mö-
tesplats behöver vi höja kvaliteten på utemiljön på ett 
sätt som stärker småstadskänslan och ger intrycket av 
en väl omhändertagen offentlig plats. Nya byggnader 
och gestaltning av stråk, hållplatser och parkeringar 
kan skapa tydliga och trivsamma entréer till torgom-
rådet och göra att sträckan till stationen känns kortare. 
Torget skulle också vinna på om fler kommunala verk-
samheter lokaliserades dit, för att ytterligare stärka 
samhällets närvaro i centrala Bro. 

Satsa på genomtänkta boendeformer av hög  
kvalitet
Bro centrum är trots sitt stationsnära läge ingen själv-
klar magnet för inflyttande befolkning. För att en för-
tätning med lägenheter ska bli lyckad krävs väl ge-
staltade bostäder som erbjuder något mer än bara ett 
boende. Det handlar om att bygga attraktiva bostäder 
för målgrupper som har råd att efterfråga dem. I Bro 
dominerar hyresrätten som upplåtelseform, varför fler 
prisvärda bostadsrätter skulle kunna bidra till större 
variation. Yngre seniorer är också en grupp som sak-
nar tilltalande boendealternativ i Bro idag, och där att-
raktiva bostäder med gemensamhetsytor skulle kunna 
fylla ett behov. Ny bebyggelse bör också gestaltas på 
ett sätt som bidrar till att stärka småstadskänslan. 

Överbrygga Enköpingsvägen som barriär för att 
stärka kopplingen mellan torget och stationen
Enköpingsvägen ligger som en barriär mellan gamla 
Bro och Råby och Finnsta, och därmed också mellan 
stationen och torget. För att öka rörligheten mellan 
områden och känslan av närhet behövs det fler stäl-
len att ta sig över Enköpingsvägen. Övergångsställen 
är att föredra eftersom gångtunnlar inte minskar bar-
riäreffekten lika mycket och ofta upplevs som otrygga. 

OBS! Karta ska kompletteras med legend. Se karta ”Bro stationsområde” på sidan 11 så länge.

9Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-11. 



 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR
• Utveckla Bro torg genom att förtäta och ge-

stalta den offentliga miljön på ett sätt som 
stärker området som mötesplats och dess 
koppling till stationen.

• Skapa utrymme för fler arbetsplatser i cen-
trala Bro, för ett levande näringsliv och torg-
område.

• Förtäta centrala Bro med genomtänkta bo-
endeformer av hög kvalitet som stärker små-
stadskänslan.

Aktivera området runt omkring torget för att  
skapa liv och öka tryggheten
För att torget ska kännas som en trygg mötesplats på 
både dag- och kvällstid behöver de omliggande bygg-
naderna aktiveras. Detta kan ske på olika sätt, både 
genom gestaltning och omprogrammering av byggna-
der till att innefatta andra aktiviteter än de ordinarie på 
de tider när det är möjligt. Det kan handla om kultur- 
och fritidsaktiviteter, föreningsliv eller att helt ändra 
funktionen av vissa byggnader.

Öka vuxennärvaron i centrum med fler arbetsplatser
På kortare sikt kan detta ske genom att kommunala 
verksamheter flyttar till lokaler på central plats i Bro. 
På längre sikt kan kommunen skapa förutsättningar 
för ytterligare arbetsplatser genom att förtäta i strate-
giska lägen i centrala Bro, för att öka befolkningsun-
derlaget för service och på så sätt möjliggöra för ytter-
ligare någon restaurang eller liknande att etablera sig 
i centrum. Den nya bebyggelsen skulle också kunna 

erbjuda någon extra lokalmöjlighet i bottenvåning, till 
exempel på ett hörn längs Köpmanvägen.
Likaså kan en ny användning av Broskolans lokaler-
för arbetsplatser och kulturaktiviteter innebära ett po-
sitivt tillskottt till centrum och skapa mer aktiviteter 
och vuxennärvaro på kvällstid. 

Skapa nya kopplingar över och runt torget
Öppna upp för både gående och billister. En ny- eller 
ombyggnation av skollokalerna kan öppna upp passa-
ger mellan huvudbyggnaderna. Det möjliggör ett öpp-
nare stadsrum och ett bättre flöde genom Bro centrum. 
och ökar tillgänglighetet till närliggande grönområde 
och fritidstaktiviteter.

Bind samman ny och befintlig bebyggelse med ko-
loniolottsområde
Skapa öppna gårdar med gemensamma kolonilotter   
eller stadsodling mellan den nya bebygglesen längs 
Norrgrindsvägen och Råbyområdet.  

Inspirationsbilder fasadliv med balkonger, öppna gröna gårdar med odling, småstadsgata och parkeringsplatser med landskapsgestaltning.

10 Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-11.



J

Stationsläge

Huvudstråk bil och gående

Gång, cykel och biltrafik

Strategisk koppling bil, ny väg

Strategisk koppling gång- och 
cykel

Strategisk koppling gång- och 
cykel, ny väg

Utvecklingsområde torg och 
station

Utvecklingsområde blågrönt stråk

Utvecklingsområde parkkaraktär

Pågående detaljplan vår 2020

Torg, service och handel

Stationsområde, förstudie pågår

J

Plats för barns lek

Plats för barns lek

Målpunkter 
utmed stråk

Plats för barns lek

Stadsodling

Plats för barns lek

Bussterminal större yta

Enköpingsvägen 
småstadskänsla

Köpmanvägen 
huvudstråk

Enköpingsvägen 
småstadskänsla

Enköpingsvägen 
småstadskänsla

Utveckla bytespunkt

Pendeltågsentré utvecklas

Ny pendeltågsentré

Plats för vändspår

Möjligt vända plattformen 
österut? Önskvärt?

Ny GC-bro över 
järnvägen

Utveckla mötesplats, 
service och handel

Utveckla mötesplats, 
service och målpunkt

Förtätning utökad handel, 
lokaler i bottenvåningen 
och fler bostäder

Parkeringsutveckling

Utveckla laddinfrastruktur Utveckla mötesplats, 
och aktivitet

Utveckla mötesplats, 
och aktivitet

Utveckla 
parkstråk
dagvatten

Bro stationsområde
Pendeltågsstationen ska växa i takt med Bro
Området närmast stationen är attraktivt för många olika 
funktioner och konkurrensen om marken är stor. Ex-
ploatörer vill bygga bostäder stationsnära och pendlare 
vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågssta-
tionen. Man ska kunna byta smidigt mellan buss, cykel, 
bil eller taxi och pendeltåg. Området runt Bro station är 
trångt och mark behöver reserveras för bytespunktens 
funktioner som inte kan förläggas på annan plats. 
Hela stationsområdet med alla dess funktioner utvecklas 
för att vara attraktivt och med fungerande kollektivtrafik. 
I takt med att Bro växer behöver även busslinjenätet ses 
över. Fler bussar kräver mer plats vid stationen.
För stationsområdet pågår en mer detaljerad förstudie. 
Olika scenarier ska belysas för samhällsservice, buss-
terminal, infartsparkering och pendeltåg. Kopplingar 
och stråk studeras. Studien slutredovisas hösten 2020.

Utmaningar:
• Stationen är redan idag för trång och dagens buss-

terminal och infartsparkeringar kommer inte att 
räcka till för den utökade kollektivtrafik som be-
hövs när Bro växer.

• Bro station har idag bara en uppgång som ligger 
i den östra delen av perrongen. Två entréer be-
hövs för att öka tillgängligheten till stationen och 
minska barriäreffekten av järnvägen.

• När Trädgårdsstaden är utbyggd kommer järnvä-
gen att utgöra en betydande barriär mellan gamla 
och nya Bro.

• Bristande kapacitet i järnvägssystemet gör att 
pendeltågen endast går i halvtimmestrafik i Bro. 
Lösningar behövs som möjliggör kvartstrafik sna-
rast. Ett nytt vändspår kan vara en sådan.
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  PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg tätt nära stationen och öka tillgänglig-

heten till stationen för cyklister, gående och 
kollektivtrafikresenärer.

• Reservera ytor vid Bro station för utveckling 
av bussterminal, infartsparkering för bil och 
cykel, rastlokal för bussförare och stations-
nära service. Prioritera bytespunktens funk-
tioner före andra intressen.

• Planera för ett vändspår för pendeln samt 
en ny stationsentré till västra änden av per-
rongen i Bro.

• Skapa ny vägförbindelse över eller under 
järnvägen väster om perrongen och koppla 
den till en västlig entré.

Det här ska vi göra:
Reservera ytor vid Bro station för utveckling av 
kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att fungera och vara 
ett attraktivt alternativ ska ytor reserveras för buss-
terminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal 
för bussförare, stationsnära service med mera. Ytor 
behövs både på norra och södra sidan av järnvägen 
och vid östra och västra änden av perrongen. Vi måste 
prioritera bytespunktens funktioner före andra intres-
sen om den ska fungera för fler bussar och tåg. 

Se över behovet av markförvärv
Några idag privata fastigheter kan behöva förvärvas 
för att en större bussterminal ska få plats. Om det inte 
går att utöka ytan för terminalen vid stationen kan lin-
jenätet behöva utformas med bussarnas tidsreglering 
på annan plats, antagligen i Bro centrum. Nuvarande 
infartsparkering norr om spåren är för smalt för att få 
plats med vändmöjlighet för buss där.

Reservera plats för en ny stationsentré till västra 
änden av perrongen i Bro. 
Kommunen har länge drivit frågan om ytterligare en 
entré i Bro. Den skulle minska avståndet till många 
arbetsplatser och tillkommande bostäder och därmed  
göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig. Den skulle 
också ge fler möjligheter till bra lägen för infartspar-
kering. Nu tar vi nästa steg och pekar ut en yta där 
förutsättningar för en till stationsentré ska undersökas. 
Eftersom det är viktigt att våga pröva alla alternativ i 
tidiga skeden väcker vi också frågan om möjligheten 
även finns att omlokalisera perrongen österut? 

Peka ut vändspår väster om perrongen i Bro. 
Ett nytt vändspår väster om perrongen kan vara ett sätt 
som gör det möjligt att köra pendeltågen i kvartstrafik.

Skapa en ny vägförbindelse över eller under järn-
vägen väster om perrongen och koppla den till en 
västlig entré.
En västlig förbindelse vid järnvägen i Bro pekades 
ut i ÖP 2010 men har inte realiserats än. En över-  
eller undergång kopplad till västlig entré behövs för 
att minska barriäreffekten av järnvägen och göra det 
lätt att röra sig mellan gamla och nya delar av Bro. Det 
bör undersökas närmare om det är möjligt med en bro 
för både motortrafik och gång- och cykel.

Reservera mark för att i framtiden möjliggöra fyr-
spår på Mälarbanan. 
Fyra spår även väster om Kallhäll kan i framtiden krä-
vas för fortsatt utveckling av såväl pendeltågs-som 
regional- och fjärrtågstrafiken.

Snedbild Bro stationsområde.
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Bebyggelseutveckling
Högt exploateringstryck kräver en långsiktig 
strategi 
Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av lång-
siktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på ett 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.  
Under 2017 och 2018 antogs två stora detaljplaner 
som ligger inom Bro tätort: Trädgårdsstaden etapp 1 
och Tegelhagen. Tillsammans innehåller planerna mer 
än 2000 bostäder i både flerbostadshus och småhus, 
och utbyggnaden av dessa kommer att förändra Bro 
i grunden. Utgångspunkten när vi blickar mot 2040 
och 2050 är att vi ska stärka och komplettera Bro med 
både småhus, stadsradhus och lägre flerbostadshus 
som anknyter till platsen och bidrar till att stärka hel-
hetskänslan och orienterbarheten. 

Utmaningar: 
• Det är viktigt att göra saker i ”rätt” ordning för att 

utnyttja infrastukturen på ett ekonomiskt hållbart 
sätt och undvika nybyggda områden utan funge-
rande kollektivtrafik och service.

• Kommunen behöver anpassa takten med vilken 
nya bostäder kommer ut på marknaden. Det höga 
exploateringstrycket i Upplands-Bro och grann-
kommunerna riskerar annars att leda till osålda el-
ler outhyrda bostäder.

• Tätorternas grönområden bidrar till ortens attrak-
tivitet, invånarnas trivsel, förbättrad folkhälsa och 
många andra värden för både människor, växter 
och djur. Men behovet av tätortsnära grönska kon-
kurrerar med behovet av bostäder och vägar. 

• Klimatförändringarna ställer nya och högre krav på 
oss, både när det gäller befintlig och tillkommande 
bebyggelse. Vi måste bygga energisnålt och på ett 
sätt som klarar extremare väder, höga temperaturer 
och bidrar till en miljömässigt hållbar livsstil.

Det här ska vi göra:
Bygga ihop det spridda och förtäta det glesa.
Bro är idag en ort där bebyggelsen är utspridd över en 
stor yta och avstånden ibland kan upplevas som större 
än de egentligen är. För den fortsatta utbyggnaden bör 
fokus vara att binda ihop tätorten på ett sätt som ska-
par mer liv och rörelse och ger bästa möjliga underlag 
för service och kollektivtrafik. Det nya området i Te-
gelhagen bildar en länk från centrala Bro ner till Mä-
laren och ökar tillgängligheten till naturen och vattnet. 

Vi förtätar för att förbättra, och förbättrar när vi 
förtätar
Bro har många tätortsnära grönytor av olika karak-
tär, allt från skogsområden och gröna promenadvä-
gar till gräsmattor och planteringar.Ytorna används i 
olika hög grad för rekreation och lek, och en del av 
dem kommer att tas i anspråk när Bro förtätas. De 
förtätningar som görs ska innebära något positivt för 
Broborna, och kommunen ska ta tillfället i akt vid 
förtätningsprojekt att höja kvaliteten på närliggande 
grönytor. Vid förtätning är det också viktigt att skapa 
vackra och inkluderande offentliga rum, och goda bo-
endemiljöer med avseende på buller och luftkvalitet.

Bygga i rätt ordning
För att ny bebyggelse ska bidra till att stärka och för-
ädla tätorten måste den ske på rätt sätt. Det som ligger 
närmast torget och stationen ska prioriteras högst. På 
det sättet skapar vi de bästa förutsättningar för både 
gamla och nya invånare. 

Bygga på naturen och landskapets villkor
När Bro växer och förtätas vill vi göra det på ett sätt 
som harmonierar med landskapet och tar hänsyn till 
de särskilda förutsättningarna på platsen. På det sättet 
kan vi spara och förstärka natur- och landskapsvärden 
vid nya exploateringar, och låta dem berika nya om-

 
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bibehåll Bros måttliga skala och förtäta och 

förädla tätortens markanvändning i riktning 
mot ”småstad”.

• Satsa främst på förtätning och utveckling av 
befintligt bestånd.

• Prioritera områden för bostäder som redan 
finns utpekade för bebyggelseutveckling i 
översiktsplanen. Koppla till befintliga områ-
den och undvik ”satelliter”.

• Förtäta på sådant sätt att bebyggelsen blir 
mer blandad och kvaliteten höjs på grönom-
råden och stadsrum.

• Stärk mikroklimatet med skugga och grön-
ska på platser som är särskilt utsatta vid 
höga temperaturer, till exempel skolor, äldre-
boenden och centrum.

• Reservera ytor för dagvatten, översvämning-
ar och skyfall. 

• Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare 
upplevelse och en större biologisk mångfald.

råden och bidra till goda boendemiljöer. Vi vill också 
höja attraktiviteten i Bro genom att öka tillgänglighe-
ten till våra främsta värden som är Mälaren, sjöarna 
och naturområdena. 
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Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden 

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel

Större friluftsområden 

Bro IP utveckling

Torg, service och handel

Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är 
en grundprincip i kommunens fysiska planering. I nya 
detaljplaner är utgångspunkten alltid att hantera dag-
vattenfrågan inom planen. Möjligheterna till detta va-
rierar dock mellan olika detaljplaner, och det finns bris-
tande dagvattenhantering även i befintlig bebyggelse. 
Därför pekar vi ut större stråk som är viktiga att ut-
veckla för att dagvattenhanteringen verkligen ska vara 
klimatanpassad och robust. Vi kallar det strategiska 
blågröna stråk som integrerar ekologiska, rekreativa 
och estetiska funktioner. Ytor avsätts för öppna och 
gestaltade rekreativa dagvattenlösningar. De ska fung-
era som en resurs och bidra till både förbättrad vat-
tenkvalitet och attraktiva och funktionella stads- och 
parkmiljöer. I Bro ligger dessa blågröna stråk framför 
allt utmed Sätrabäcken (1) och Nygårdsbäcken (2). 

I delar av sträckningarna pågår redan utvecklingspro-
jekt. Det pågår också ett arbete med att ta fram ett åt-
gärdsprogram för att minska dagvattnets påverkan på 
Broviken.
Bygga för att stärka kopplingar
Vägnätet ska på sikt bli mer välintegrerat med fler  
kopplingar mellan områden och motverka barriäref-
fekter. Vi behöver utveckla kommunens befintliga 
struktur där säckgator idag är vanligt. Detta gör vi till 
exempel genom att koppla ihop Råby skog och Finn-
sta skog och skapa ny tillfart till Bro torg. 
Genom att skapa stråk som är trygga och trevliga för 
både gång och cykel och bil och med målpunkter längs 
vägen ökar orienterbarheten i de offentliga rummen.  
Vi ska skapa bättre kopplingar till vattnet för gång- cykel, 
buss och bil och också gestalta dem som stråk med re-
kreationskvalitéer. 

Bygga för en ökad folkhälsa
Vi vet att det finns skillnader i hälsa mellan olika grup-
per i befolkningen. Skillnaderna syns mellan olika 
kommuner, mellan olika områden inom kommunen, 
och framför allt mellan kvinnor och män. Den fysiska 
planeringen har en viktig roll i att främja folkhälsan. 
Vi ska utveckla våra tätortsnära idrotts- och rekrea-
tionsområden, som Råbyskogen (1), Bro IP och Häll-
kana (2). Vi ska skydda utsatta grupper vid värmeböl-
jor genom att bevara och lägga till grönska och skugga 
vid skolor, äldreboenden och centrum. Vi ska stärka 
tryggheten i centrala Bro för att öka möjligheten för 
alla att röra sig utomhus såväl dag- som kvällstid. 

Diagram bygga för en ökad folkhälsa: Diagram bygga för att stärka kopplingar:Diagram rekreativa dagvattenlönsningar:

Tätortsavgränsning

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Tätortsavgränsning

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

2

1

1
1

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk 

Strategisk koppling gång- och cykel

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden 

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel

Större friluftsområden 

Bro IP utveckling

Torg, service och handel

1
2
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Diagram ekosystemtjänster och ny bebyggelse:

Värna och utveckla kosystemtjänster i tätorten, 
som tätortsnära skogar, grönska och vatten. 
Tätorternas grönområden konkurrerar med behovet av 
bostäder och vägar. Men naturen i och nära tätorter är 
viktig även för människan. Med hjälp av FÖP Bro vill vi 
skapa  ett sammanhängande blågrönt nät som är lätt att 
röra sig genom. Vi ska fortsätta utveckla våra gröna stads-
rum, parker och naturområden så de kan fungera som 
innevånarnas utomhusvardagsrum och användas året 
runt. Planförslaget följer de riktlinjer och strategier som 
kommunens Grönplan redan tagit fram. Flera åtgärdsför-
slag har, eller håller på att, förverkligas.
I Bro ska också vattnet få ta plats. Kopplingen till Mäla-
ren och Lejondalssjön ska stärkas, målpunkter vid vattnet 
ska utvecklas, och Brobäcken och Sätrabäcken ska värnas 
och utvecklas som de tätortsnära upplevelsevärden de är. 

Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
FÖP Bro föreslår även ny bebyggelse som varken finns 
med i ÖP 2010 eller ingår i något pågående detaljplanear-
bete. Förslaget skiljer på några olika typer av bebyggelse:
Hus i småstad (1) 
Förtätning med ”hus i småstad” föreslås längs Enkö-
pingsvägen, Norrgrindsvägen, Köpmanvägen samt i 
delar av Gamla Bro, till exempel runt stationsområdet. 
Blandad bebyggelse med stadsvillor och flerbostadshus 
upp till cirka  fyra våningar. Gator, torg, parker och vat-
tenrum utgör tillsammans ett nätverk av offentliga rum 
som ska vara tillgängliga, trygga och tillåtande. De sam-
spelar på strategiska ställen med lokaler i bottenvåningar 
för en levande småstadsmiljö. Lekplatsen är en självklar 
del i det offentliga rummet. Kulturmiljövärden tas tillvara 
vid till exempel villaomvandlingar. Ny bebyggelse för-
väntas trots förtätning bidra till att öka andelen kvalitativ 
grönyta för rekreation, odling och hållbarhetsåtgärder. 
Småhus i park (2)
Föreslås i till exempel stråket mellan Stora Sandhagen 
och Lejondalsvägen och nordväst om Brohuset. Kombi-
nation av park, dagvattenhantering, ny vägkoppling och 
ny bebyggelse. Stadsradhus med entrésida som möter ett 

offentligt gaturum och blågrönt stråk med möjligheter för 
rekreation, dagvattenhantering, skydd mot vind och hetta 
och stadsodling. De blågröna stråken förbinder och ger 
förutsättningar för biologisk mångfald. 

Småhus i natur (3)
Föreslås i till exempel i Kvista och Öster om Kock-
backa. Sammanhängande bostadsbebyggelse med 
markbostäder. Bostäderna hålls ihop för att kunna 
skapa större sammanhängande gemensamma grön-
områden. Bostäderna ska anpassas till landskapet och 
undvika plansprängning och onaturlig schaktning. Det 
är nära till naturen. För området öster om Kockbacka 
finns mer detaljerad förstudie framtagen.

Hus i jordbrukslandskap (4)
Föreslås mellan Kockbackarondellen och Sandboda-
vägen. Ny vägförbindelse och kluster av bostadsbe-
byggelse med markbostäder likt äldre gårdsbildningar. 
Materialval på fasad, tak och utformning av detaljer 
görs så att det liknar befintlig äldre bebyggelse och 
passar in i kultur- och naturmiljön på platsen. Upple-
velsevärden och utblickar som hänger samman med 
landskapets avläsbarhet ska inte byggas bort.

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel

Bebyggelse av olika slag

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk

Torg, service och handel

Bebyggelse av olika slag

2

3
43

2

2

111

Inspirationsbilder bebyggelsetyperna 2, 3 och 4 - ”småhus i park”,  ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”. 
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Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010 

Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010 

Vad menar vi med ”förtäta”?
Att förtäta betyder i stadsplaneringen att man bygger 
nya hus inom befintlig bebyggelse. I tätortsmiljö kan 
det vara att bygga på obebyggda markplättar eller att 
bygga på antalet våningar på befintliga hus. Förtätning 
innebär alltid att det blir fler bostäder och människor 
på samma yta som förut. 
Att bygga på obebyggd mark utanför tätbebyggda om-
råden är inte att förtäta, även om den nya bebyggelsen 
gränsar till den befintliga och ligger inom tätortsavgräns-
ningen. Stora projekt på obebyggd mark, som Trädgårds-
staden och Tegelhagen, är inte förtätningsprojekt.

Vad menar vi med ”stadsmässighet”?
När vi talar om ”stadsmässighet” eller ”småstadsmäs-
sighet” i de fördjupade översiktsplanerna för tätorter-
na menar vi ett stadsrum som är aktivt under dygnets 
flesta timmar. 
Parker, torg och offentliga byggnader är en samman-
bindande del av gatunätet och bidrar till en blandning 
av funktioner och ett varierat socialt liv. Husens en-
tréer vetter direkt mot gatan. Det finns en mänsklig 
närvaro i fasadlivet med till exempel balkonger eller 
lokaler. Skalan anpassas efter den gående människan 
men bilar är tillåtna i princip i hela gatustrukturen. 
Gatunätet är så kontinuerligt som möjligt och det finns 
flera sätt att röra sig mellan olika målpunkter. Det är 
nära till service, kultur, natur, vatten, kollektivtrafik, 
handel och bostäder. 

Här ändrar eller detaljerar FÖP Bro användning 
för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
1. Kockbacka verksamhetsområde.
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde 
i bullerutsatt läge mellan väg och järnväg. Nu föreslås  
det dels som ett område för ny skola samt småska-

liga service-, frilufts- eller idrottsanläggningar (1a) 
och dels för areella näringar, jordbruksmark (1b). En 
del av ytan i 1a avsätts också för rekreativ dagvatten-
hantering. Det är fortsatt viktigt att reservera mark för 
fyrspår på Mälarbanan utmed hela sträckan.

2. Kvista 
Tidigare utpekat för bostadsbebyggelse men en stor 
del övergår till att pekas ut för naturmark och arellea 
näringar - jordbruksmark och föreslås tillhöra lands-
bygden och ej ingå i tätortsutvcklingen.

3. Söder om Ginnlögs väg 
Området ligger utanför täortsavgräninsningen och är 
tidigare upekat som utredningområde för bostadsbe-
byggelse. I samband med pågående detaljplanering av 
områdena Klockaren och Härnevi hage har dock detta 
område bedömts som olämpligt att bebyggas med 
hänsyn till bland annat Riksintresset för kulturmiljö 
och utgår därmed som utredningsområde.

4. Öster om Kockbacka
Förstudie finns framtagen och medföljer som bilaga 
till FÖP Bro som detaljerar förslaget till struktur för 
tillkommande markbostäder, infrastruktur och rekrea-
tionsområden.

Här pågår detaljplanering som ändrar använd-
ning för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
5. Klockaren
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i närheten 
av Bro Hofs golfban. Anknyter till utbyggnaden av 
Tegelhagen.

6. Härnevi hage 
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i närheten 
av Bro Hofs golfban. Anknyter till utbyggnaden av 
Trädgårdsstaden och Bro IP.

7. Klöv och lilla Ullevi
Planupdrag finns som syftar till att undersöka möjlig-
heten att bygga bostäder vid handelsplatsen vid trafik-
plats Bro.

Här pågår detaljplanering inom tidigare utred-
ningsområde i ÖP 2010: (Pågående planer inom 
utvecklingsområde listas ej.)
8. Klövberga
Planarbete  pågår och syftar till att utveckla ett varierat 
område för verksamheter, logistik och sällanköpshan-
del i kombination med att viktiga delar av natur- och 
kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs.

Diagram detaljplaner och ändringar jämfört med ÖP 2010:

1b
1a2 3

4

5
6

7
8
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Målpunkter, näringsliv och service
 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Låt Norrboda och Skällsta fortsätta vara

kommunens nav för sällanköpshandel och
volymhandel, och utveckla Bro och Kungs-
ängens torg som mötesplatser med vardags-
nära handel, restaurang, service och mötes-
lokaler.

•  Utveckla attraktiva närmiljöer som lockar till
kortare resor och mer hemester*. Utveckla till
exempel Fiskartorp och Kvistaberg till attrak-
tiva och lättillgängliga utflyktsmål.

I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna, 
två externa handelsplatser: Brunna Park och Skällsta. 
Handeln i Bro och Kungsängens centrum består till 
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal 
inriktning (Ica, COOP, apotek, tobaksaffär, kemtvätt 
etc), medan handelsplatserna erbjuder ett större utbud 
och mer sällanköpshandel (Stora COOP, Willys, Bil-
tema, Plantagen etc). 
De externa handelsplatserna är de lokala centrumens 
största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de 
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir 
större och mer varierat.
I Bro Centrum finns närservice i form av ICA-butik, 
tobaksaffär, restaurang, grill, optiker, kemtvätt/sko-
makeri, gym, bibliotek, apotek med mera. Utbudet är, 
jämfört med Kungsängen Centrum, mer lokalt orien-
terat och riktar sig främst till boende i Bro tätort och 
närliggande områden. 

Bro ska vara en småstad, inte en sovstad
Vi vill att Bro ska vara en levande småstad snarare 
än en sovstad. Detta kräver att det finns arbetsplatser, 
handel, och kultur i centrala delar av kommunen för 
att skapa liv och rörelse även på dagtid.

Utmaningar:
• Bro centrum och handelsplatsen i Skällsta kon-

kurrerar såväl med externa handelsplatser i Bålsta
och Järfälla som med e-handeln. Det behövs en
medveten strategi för att främja en fortsatt  närser-
vice vid Bro torg och en levande handel i Skällsta.

• Bro har många värdefulla kvaliteter i form av
tätortsnära natur, kulturhistoriska byggnader och
platser och närhet till Mälaren och Lejondalssjön.
Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter ef-
tersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt.
Det kan handla om att gång- och cykelvägar sak

nas eller att kulturhistoriska platser och tätortsnära na-
tur inte förvaltas eller utvecklas. 

Det här ska vi göra:
Bygga en ny skola vid Finnstarondellen 
Kommunen kan kombinera ny skola med en sats-
ning på Bro idrottsplats och bygga ut verksamhe-
terna på den norra sidan om järnvägen. Läget är en 
entré till Bro och här föreslås småskaliga service-, 
frilufts- eller idrottsanläggningar. Detta innebär 
en förändrad användning jämfört med i ÖP 2010.  
Likaså har den här platsen ett strategiskt läge för han-
tering av dagvatten för stora delar av Bro tätort. Vid 
eventuell exploatering måste därför tillräckligt stora 
ytor för dagvattenhantering säkras.

Utveckla Bro IP som en gemensam mötesplats för 
unga i kommunen
Bro IP ska fortsätta att utvecklas som Bros idrotts-
centrum och en mötesplats för kommunens unga. Det 
kan handla om fler idrottsytor, åtgärder för att öka 
tryggheten ytterligare och skapa en inkluderande ge-
staltning för både flickor och pojkar, äldre och yngre 
barn och vuxna. Kopplingen över järnvägen och till 
den föreslagna nya skolan behöver stärkas och förut-
sättningarna för en gång- och cykelbro över järnvägen 
bör därför undersökas. En sådan sammanbindande 
funktion skulle också stärka kopplingen mellan be-
fintliga Bro och Trädgårdsstaden, och öka tillgänglig-
heten inte bara till Bro IP utan också till det rekreativa 
dagvattenstråk som FÖP:en pekar ut. 

Utveckla målpunkter och tätortsnära natur 
Fina samlingsplatser som naturreservat, parker, bad-
platser och kulturhistoriska platser stärker den lokala 
stoltheten och sammanhållningen i en ort. Vi ser att 
det är viktigt i Bro att satsa på de platser som finns 
och ytterligare stärka dem som målpunkter för de bo-

*Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten
av hemmet.

ende. Det ska märkas att Bro är en liten ort med stora 
värden. Här är gott om samlingsplatser som naturre-
servat, badplatser och friluftsområden.  

Inspiration Höghöjdsbana i Hällkana.

17Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-11. 



Infrastruktur
Idag har det lokala vägnätet i Bro god framkomlig-
het och kapacitet finns också för tillväxt. Förändringar 
i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att få ett 
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre lin-
jedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar 
blir vägnätet också mer robust.

I Bro ska allt kännas lika nära som det är
Avstånden är inte stora i Bro, men den glesa bebyg-
gelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar 
kan få dem att kännas längre än de är. När Bro växer 
söderut på andra sidan järnvägen och ner mot Mälaren 
blir det än viktigare att binda ihop de olika delarna 
med varandra och överbrygga barriärer. 
Vi vill att Bro ska vara en ort som hänger ihop inbör-
des, där människor lätt rör sig mellan olika områden.
När vi utvecklar och förtätar inom befintlig tätort är 
vägstrukturen en viktig del för att få olika delar att 
hänga ihop bättre. Ett bättre ihopkopplat vägnät möj-
liggör också effektivare bussförbindelser.

Gestaltningen ska stärka småstadskänslan
Gator, vägar och stråk är en viktig del av stadsbilden. 
Det handlar inte bara om hur man kan röra sig, utan 
också om hur gaturummen ser ut. För att öka attraktivi-
teten och småstadskänslan bör Enköpingsvägen på sikt 
kunna bli mer av en småstadsgata genom Bro än en tra-
ditionell landsväg. Förtätning med lämplig bebyggelse 
längs med vägen ska göras på ett sätt som gör gatu-
rummet mer småstadslikt. För att bygga vidare på detta 
uttryck bör även delar av Ginnlögs väg och Rösarings-
vägen förändras från landsväg till mer av ett gaturum i 
takt med att samhället växer vidare ned mot Mälaren.

Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att förflytta 
sig till fots och med cykel
Gång- och cykelvägnätet ska vara överskådligt och 
lätt att orientera sig i. Förutom daglig förflyttning i 
vardagen behöver nya förbindelser utvecklas för re-
kreation och friluftsliv. Gestaltningen av gc-vägar och 
deras omgivningar är central för tryggheten.

Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i 

samhället. Detta minskar rörligheten och känslan 
av samhörighet mellan olika områden. Dessa bar-
riärer behöver överbryggas på olika sätt för att 
skapa ett mer sammanhållet samhälle.

• För att knyta ihop samhället bättre kan nya vägar 
behöva byggas i befintliga områden och på ytor 
som idag endast är tillgängliga för gående och cy-
klister.

• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logis-
tikverksamheten i Brunna industriområde kan 
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för 
alla tunga transporter.

• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elför-
sörjning av nya områden är ett reellt problem. 
Kommunen kan komma att behöva prioritera mel-
lan utbyggnadsområden.

Inspirationsbilder småstadskänsla från Holland och Tyresö samt exempelbild gatusektion ur TRAST  - gatutyper en exempelsamling.
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Bro

Rättarboda

Kvista

Tegelhagen

Skällsta

Högbytorp

J

Tätortsavgränsning

Entréer till tätorten

Strategisk koppling bil, ny väg eller öppnad genomfart

Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg eller 

öppnad genomfart eller förstärkt stråk

Strategisk koppling båt

Förslag eko-sociodukt

Ny kretsloppscentral

Utökad hel trafikplats

Befintlig järnväg och stationsläge 

Målpunkter vid Mälaren

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Kungsängens IP utveckling

Torg, service och handel, befintliga och förslag

Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor  

och dagvattenhantering

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar

Grön koppling

Regionalt svagt grönt samband

Totalförsvarets influensområde

Infrastruktur Bro
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Tätortsavgränsning

Kopplingar för bil, ny väg

Kopplingar för gång- och 
cykel

Ytor att utreda för 
kretsloppscentral med mera

Strategiska blågröna stråk 

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg ut laddinfrastruktur för en utökad elek-

trisk fordonsflotta.
• Utveckla ett väl definierat cykelnät för effek-

tiva cykelresor. 
• Öka tillgängligheten för gående och cyklister 

till service, pendeltågsstation, fritidsanlägg-
ningar och områden för rekreation och fri-
luftsliv.

• Minska barriäreffekten av järnvägen när 
Trädgårdsstaden byggs ut, och bind ihop 
gamla och nya delar av Bro med varandra.

Det här ska vi göra:
Knyta ihop områden genom att skapa nya kopp-
lingar i det lokala vägnätet
Några nya vägkopplingar bör undersökas för att kny-
ta ihop samhället bättre och skapa alternativa vägar. 
Bland annat nya genare förbindelser till Bro torg från 
norra Råby respektive norra Finnsta, ny koppling mel-
lan Lejondalsvägen och Kockbackavägen samt ny för-
bindelse över järnvägen väster om stationen. Det är 
också viktigt att kopplingen mellan befintliga Bro och 
kommande Trädgårdsstaden blir stark och att det blir 
lättare att ta sig över järnvägen. För att skapa bättre 
kopplingar till Mälaren och Tegelhagen föreslås nya 
gång- och cykelvägar och att området mellan Ginn-
lögs väg och Rösaringsvägen prioriteras för att skapa 
fler bra kopplingar mot Bro stationsområde.

Låta Enköpingsvägen bli mer av en småstadsgata
För att öka småstadskänslan och minska barriäref-
fekten bör Enköpingsvägen bli mer av en stadsgata 
genom Bro än en traditionell landsväg. Det kan ske 
genom förtätning med lämplig bebyggelse och fler 
övergångsställen i stället för planskilda korsningar. 
Till exempel bör lokaler i entrévåningar prioriteras 
i strategiska lägen. Se nedan för konceptdiagram ur 
planarbetet. Likaså bör rondellen vid Köpmanvägen 
utformas som en korsning i stället. 

Utveckla entréerna till tätorterna
Entréerna till tätorten är de punkter där man upplever 
att man kommer in i tätorten utifrån. För boende i tät-
orten som kommer hem från jobbet eller resan är det 
kanske den punkt där man känner att man är ”hem-
ma”. För den som kommer till Bro för första gången 
är entréerna det första intrycket man får av Bro som 
plats. För att stärka Bros identitet som en småstad 
nära storstaden behöver vi utveckla entréerna på ett 
medvetet sätt. Därför pekar vi nu ut dessa entréer där 
gestaltningen och möjligheten att orientera sig är extra 
viktig.

Peka ut alternativ för eventuellt ny vägkapacitet 
för Brunna industriområde
För att öka vägkapaciteten för de omfattande tunga 
transporterna till den växande lager- och logistikverk-
samheten i Brunna bör alternativa förbindelser till 
E18 utredas. Alternativ kan eventuellt vara en ny tra-
fikplats eller en ny väg mellan Brunna och Kockbacka 
trafikplats. 

Reservera yta för ny kretsloppscentral
Vid Kockbacka trafikplats föreslås ett nytt samlat 
centrum för kommunens kretsloppsverksamhet och 
tillhörande funktioner. En eller ett par hektar på res-
pektive sida om Kockbackavägen tros vara möjliga att 
utveckla. Fördjupade studier av ytdisposition behövs 
för att bedöma möjligheterna bättre. Det behöver ock-
så tillkomma nya vägkopplingar, dels en anslutning i 
söder ifrån Kockbackavägen, dels en ny koppling väs-
terut mot Finnsta. 
Det finns inget politiskt beslut om att slå ihop dagens 
två kretsloppcentraler till en. Särskild dialog ska ge-
nomföras i frågan.

Skiss yta för ny kretsloppscentral:

Principskiss småstadsgata:

Lokaler i strategiska lägen 
för att skapa aktiva 
entrévåningar

Skalan är 2-4 våningar och tillåter 
både flerbostadshus och 
stadsradhus.
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och omfattas av kravet en-
ligt 6 kap miljöbalken att genomgå en strategisk mil-
jöbedömning. Kommunen utvidgat arbetet till att göra 
en hållbarhetsbedömning. Den uppfyller miljöbalkens 
krav men låter även sociala och ekonomiska aspekter 
konsekvensbedömas. Arbetet har genomförts stegvis 
och skett integrerat och parallellt med kommunens 
planarbete. 
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större 
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med 
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv Planförslaget och 
planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda 
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt 
eller ekonomiskt perspektiv. 

Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar ut-
veckling har utvärderats med hjälp av en värderos. Det  
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar 
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Miljömässig hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternati-
vet när det gäller klimat och klimatanpassning, vatten-
miljöer och vattenkvalitet samt grönstruktur och biolo-
gisk mångfald. 
Planförslaget ger bättre försättningar att resa fossilfritt 
och klara extrema vädersituationer samt bättre förut-
sättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. 
Detta beror bland annat på att planförslaget har tydliga-
re planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd 
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar 
ut områden för utveckling av kollektivtrafik, strategiska 
områden för fördröjning av dagvatten, ytor för över-
svämning och skyfall samt pekar ut prioritering gäl-
lande utbyggnadsordning. 
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyg-
gelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda 
ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för 
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten 
Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktning-
arna följs. 
För grönstruktur och biologisk mångfald innebär plan-
förslaget nya planeringsinriktningar som säger att be-
fintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt 
att klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska 
områden med högre naturvärden i närheten av Mäla-
ren bevaras, vilket är en positiv förändring jämfört med 
nollalternativet. 
När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft 
och risker bedöms planförslaget och nollalternativet 
vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan 
komma att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp 
till luft och risker.  

Social hållbarhet 
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folkhälsa 

kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt boende-
miljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna 
till fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten 
till natur- och kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå 
och cykla. Planförslaget har tydligare planeringsinrikt-
ningar gällande Bro torg och kopplingen mellan statio-
nen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. I 
planförslaget anges också hur förbättring av områden 
kan ske samtidigt som de förtätas. 
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternati-
vet och planförslaget vara likvärdiga.  Båda alternati-
ven gör intrång i riksintresse för kulturmiljö (Bro) men i 
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget 
innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark jämfört 
med nollalternativet.

Ekonomisk hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart jämfört med 
nollalternativet för alla studerade aspekter. När det gäl-
ler arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och 
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling 
av bostäder, verksamheter och service samt att tillgäng-
ligheten till pendeltågsstationen förbättras. 
I planförslaget tillkommer dock förtydligande plane-
ringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, utveck-
lar torget med handel och service och tillgängliggör 
natur- och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar ar-
betsmarknad och näringsliv samt bidrar till en attraktiv 
boendemiljö i Bro. 
Genom att planförslaget redovisar en prioritering gäl-
lande utbyggnadsordning bedöms planförslaget också 
vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och ro-
busthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger 
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollek-
tivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. 
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Genomförande - Hur ska FÖP Bro bli verklighet?
FÖP:en uttrycker kommunens långsiktiga 
viljeinriktning
De fördjupade översiktsplanerna för tätorterna ut-
trycker kommunens långsiktiga viljeinriktning för den 
fysiska planeringen. Det är ett politiskt dokument som 
antas av kommunfullmäktige.
Den fördjupade översiktsplanen blickar långt fram i 
tiden, väger in både nationella, regionala och lokala 
intressen och tar bredare hänsyn än detaljplaneringen. 
Om den politiska viljeinriktningen ändras på ett bety-
dande sätt ska översiktsplanerna också ändras i enlig-
het med detta. Detta för att ge en förutsägbarhet och 
kontinuitet i planeringen för invånare, myndigheter 
och andra aktörer som berörs av kommunens fysiska 
planering. 

Det här ska vi göra:
Bygga inifrån och ut
Börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk 
infrastruktur, centrumnoder och service. Det förslag 
till utbyggnadsordning som finns på nästa sida grun-
dar sig på följande principer:
• Nära pendeltågsstation.
• Nära stadsdelscentrum.
• Nära kollektivtrafikstråk.
• Inom befintlig infrastruktur i form av VA-och

vägnät.
• Ingen ny tätortsbebyggelse utanför tätortsav-

gränsningarna.

Prioritera detaljplaner som bidrar till att uppfylla 
kommunens mål
I de flesta planer och projekt finns visioner om att 
skapa vackra miljöer, goda bostäder eller livskraftiga 
verksamheter. 

Men för att ett projekt ska vara hållbart räcker det inte 
med att projektet i sig har ett attraktivt innehåll. Allt 
nytt vi bygger kommer att ha påverkan på de männ-
iskor och det samhälle som redan finns. När vi lägger 
pengar och resurser på att bygga nytt måste det nya 
bidra till att vi uppnår våra mål om en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. 

Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättning-
arna när vi släpper fram nya detaljplaner
Att det råder en generell bostadsbrist i Stockholms län 
innebär inte att behovet är konstant av alla typer av 
bostäder. Tvärtom har vi sett flera exempel i länet på 
när framför allt nyproducerade bostadsrätter blir svåra 
att sälja när konjunkturen försvagas. 
För Upplands-Bro är detta något vi måste ta särskild 
hänsyn till, då kommunen ligger långt ut i länet och 
därmed  har en mer konjunkturkänslig bostadsmark-
nad än mer centrala delar av Stockholm. För att få 
ett hållbart genomförande som följer efterfrågan ska 
kommunen ta sin del av ansvaret för att ge bästa möj-
liga förutsättningar för nyproducerade bostäder.
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släppa fram 
planer i rätt tid. De detaljplaner som är under genom-
förande samtidigt ska erbjuda olika boendeformer, 
inte konkurrera med varandra inom samma segment. 
Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det också viktigt 
också nyproduktionen erbjuder olika boendeformer 
och hustyper för olika faser i livet. 

Bygga bostäder som människor vill bo i
Vi ska fortsätta att bygga bostäder som människor vill 
ha. Det innebär bostäder som är prisrimliga, ligger 
nära kollektivtrafik och service och ger goda boende-
miljöer. Bostäder som uppfyller dessa kriterier kom-
mer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på 
bostadsmarknaden.

Grönkompensera när vi tar naturmark i anspråk 
Vid nybyggnation är det nästan alltid så att den mark 
som tas i anspråk innehåller naturmark eller annan 
form av grönska och naturvärden. Det kan vara moti-
verat att låta natur och växtlighet ge vika för nya bo-
städer, verksamheter eller något annat som är viktigt 
för invånarna och kommunen, men vi ska alltid kom-
pensera för det. När naturvärden försvinner ska nya 
naturvärden tillföras i form av grönkompensation. 

Följa upp den långsiktiga planeringen 
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. För att be-
vaka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp 
hur väl viljeinriktningarna i FÖP Bro följs i 
efterföljande politiska beslut, planering och genom-
förande. Uppföljningen kommer också att ge oss en 
indikation på hur väl FÖP Bro fungerar som politiskt 
styrdokument. 

 PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg inifrån och ut. Börja med det som är

närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Antagande av
detaljplaner  måste anpassas efter behov
och efterfrågan.

• Områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska
bevaras. I områden med naturvärdeklass 3
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas
vid byggnation.
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Prioriterat e�er 2040

Prioriterat 2030 - 2040

Prioriterat �ll 2030

Pågående utbyggnad

Pågående detaljplan 

Befintlig bebyggelse

Förslag utbyggnadsordning:

Genomförande Bro
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Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning 
av hur man avser att tillgodose allmänna intressen enligt 
PBL 2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar för ”Pla-
neringsförutsättningar”. Här redogör vi för de allmänna 
intressen som är relevanta, som riksintressen, förordnan-
den och hänsynsområden. Var och hur avvägningar görs 
mellan olika allmänna och till viss del enskilda intressen 
redovisas i form av ställningstaganden och förslag i plan-
dokumenten FÖP Bro och FÖP Kungsängen.

Planeringsförutsättningarna ska också läsas i relation till 
den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och 
FÖP 2016 för landsbygden. Till Landsbygdsplanen hör en 
bilaga med planeringsförutsättningar för hela kommunens 

Förord och läsanvisning
yta. För Landsbygden är dessa kartor fortsatt aktuella, men 
för tätorterna ersätts de med kartorna i det här dokumentet.   

I FÖP Bro och Kungsängen föreslås några mindre föränd-
ringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016. Dessa förslag 
används genomgående här i  planeringsförutsättningarna. 
Läs mer om tätortsavgränsningens förändring i avsnittet 
”Ändringar av tätortsavgränsningen i FÖP Bro/Kungsäng-
en” i plandokumenten.

Det är plandokumenten med dess utvecklingsstrategier, 
planeringsinriktningar och markanvändningskartor 
som kräver ett politiskt ställningstagande. FÖP Bro och 
Kungsängen ska beslutas och antas i kommunfullmäktige. 

Planeringsförutsättningarna beslutas inte politiskt utan 
utgör ett underlag till tätortsplanerna. Kartorna i dokumentet 
är ögonblicksbilder. Så kallad rullande översiktsplanering 
innebär att löpande uppdateringar och kompletteringar 
av kartorna sker i kommunens interna såväl som externa 
kartverktyg. Den geografiska informationen är tänkt att 
bli ett levande planeringsunderlag för fortsatt planering, 
bygglovsprövning och annan tillståndsprövning. 

Bete vid Mälaren.
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Allmänna och mellankommunala intressen
Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och  
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är 
gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och 
grönstruktur med andra kommuner, och ingår i ett större 
sammanhang där utmaningarna kring till exempel bo-
stadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet 
behöver mötas gemensamt. 

I den här delen redogör vi kort för hur Upplands-bro förhål-
ler sig till de mellankommunala intressen och riksintressen 
som påverkas av FÖP Bro och Kungsängen. 

Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver samar-
beta med andra kommuner kring utvecklingen.Här följer en 
kort redogörelse för kommunens syn på de mellankommu-
nala intressen som är aktuella i FÖP Bro och Kungsängen. 
I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvänd-
ning som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan 
dessa olika intressen.

Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort  
österut. 
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för fyrspår vid en 
förlängning av Mälarbarnan.

Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna 
Det ökade utbudet av bostäder och handel i Barkarby-
Jakobsberg, och den planerade tunnelbanelinjen till Bar-
karby är positivt för Upplands-Bro och knyter kommunen 
starkare till Stockholmsregionen.

Järfällas utvecklingsplaner för Stäket. 

Upplands-Bro planerar för ett större antal bostäder på 
Norra Stäksön, ett planprogram är under framtagande. 
Utvecklandet av fritids- och rekreationsmiljöer på Norra 
Stäksön kommer vara ett positivt tillskott även för de bo-
ende i Järfälla. 

Regionala gång- och cykelstråk 
Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots 
och på cykel. De regionala gång- och cykelstråken ska 
stärkas, liksom kopplingen till de lokala GC-vägarna.  
 
Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklu-
sive bussförbindelse från Bålsta?

Arlandaförbindelse/utbyggnad av Rotebroleden

Kollektiva tvärförbindelser i norrort 
Vad syftar denna på? Stomnät, stomnätsplanen?

Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner 
(nöjes-/turism-/arbetspendling) 
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig runt på vatt-
net inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren. 
FÖP:arna pekar ut strategiska kopplingar för båt som en 
del av sin utvecklingsstrategi.

Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bål-
sta) 
Ej aktuellt.

Den regionala grönkilen, Görvälnkilen 
Upplands-Bro vill värna och utveckla den regionala grön-
kilen. Verksamhetsområdet i Örnäs tillåts dock att växa en 

avgränsad bit västerut på ett sätt som inkräktar på en min-
dre del av grönkilen. 

Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden 
Ej aktuellt.

Regionala vandrings-, cykel-, kanot- och skridskoleder 
o.dyl. 
Upplands-Bro är en friluftskommun vars främsta resurser 
är närheten till Mälaren, sjöar och natur. Inom tätorten går 
Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön) samt Mä-
lardalsleden genom Kungsängen mot Bålsta och Sigtuna 
samt Järfälla. Genom att stärka Gröna Dalen som blågrönt 
stråk och peka ut strategiska kopplingar för gång och cykel 
ökar vi också tillgängligheten till Mälardalsleden.  

Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på 
miljö, energi och återvinning/kretslopp

Eventuell handelsutveckling i Brunna och Skällsta 
samt i grannkommunerna 
Ta bort?

Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall (enligt 
Avfallsplan 2007-2012)

Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan enligt vatten-
direktivet

Östra Mälarens vattenskyddsområde

Avrinningsområden liksom nyttjandet av sjöar och vatten-
drag

SKA UPPDATERAS

SKA UPPDATERAS



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.8

Eventuellt anspråk från regionalt håll på en lokalisering av 
ny allmänflygplats, utan kommunalt ställningstagande

Allmänna och statliga intressen
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att 
på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och statliga 
ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden. 
När staten pekar ut geografiska områden som är av natio-
nell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för 
riksintressen.

Totalförsvarets riksintresse och avgränsning (Livgardet) 
samt skottbullerpåverkan

Totalförsvarets riksintresse (Veckholms skjutfältsområde)

Riksintresse för kraftledningar

Riksintresse för yrkesfisket (Mälaren)

Riksintresse Naturvård (Norra Björkfjärdens övärld - Ådö)

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken (hela Mäla-
ren med dess öar och stränder)

Flygets riksintresse samt avgränsning (Arlanda) och flyg-
bullerpåverkan

SKA UPPDATERAS



0 1 000 m

Teckenförklaring
Upplands-Brohus AB

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun - tomträtt

Upplands-Bro Kommunfastigheter

Övriga markägare

Strandlinje

E 18

Järnväg

Naturreservat

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

9Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Markägoförhållanden



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.10
0 1 000 m

Teckenförklaring
Naturreservat

Nybyggnadsförbud enligt väglagen

Biotopskydd

Täkttillstånd

Vattenskydd

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Bestämmelser



0 1 000 m

Teckenförklaring
Planlagda områden

Pågående plan- och programuppdrag

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

11Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Planlagda områden



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.12

Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion

Arbetsplatser - övergripande
Areella näringar - åkermarksgraderingar

Areella näringar - väghinder
Areella näringar - stall och gårdar med hästar

15
16
17
18

Karta      Sida



0 1 000 m

Teckenförklaring
Befintligt

Detaljplan finns ej utbyggt

Detaljplaneprogram finns

Pågående detaljplan

Utpekad i ÖP 2010 förändrad i detljplanearbetet

Utpekad i ÖP 2010 förändrad i FÖP 2040

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

13Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Arbetsplatser –    
övergripande



0 1 000 m

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin

Väghinder objekt

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.14

Areella näringar
– väghinder



15Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Bebyggelse, anläggningar och service

Karta      Sida

Aktivitetsplatser
Samhällsservice och kommunal service

20
21



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.16

Aktivitetsplatser

0 1 000 m

Teckenförklaring

Större friluftsområde med flera aktiviteter

Lekplatser

Grill

Beachvolleybollplan

Fotbollsplan

Golfbana

Simhall

Idrottsplats

Ridhus

Sporthall

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



17Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Antal kvadratmeter  
friyta per boende

0 1 000 m

Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende

14 - 20 kvm

20 - 30 kvm

30 - 40 kvm

40 - 50 kvm

50 - 60 kvm

> 60 kvm

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.18

Gångavstånd 
skola och förskola

0 1 000 m

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola

< 500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

2000 - 2500

2500 - 3000

3000 - 4000

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



19Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Samhällsservice och 
kommunal service 

0 1 000 m

Teckenförklaring
Öppen förskola

Förskola kommunal

Förskola pedagogisk omsorg

Förskola fristående

Kulturskolan

Grundskola kommunal

Grundskola frisående

Fritidsgård

grundsärskola, särskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Egghult, skolskjuts

Nyborg, skolskjuts

Smidö, skolskjuts

Lennartsnäs, skolskjuts

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.20

Boendetäthet -  
Antal boende inom en 
radie på 57 meter

0 1 000 m

Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter

< 20

20 - 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

200 - 250

250 - 350

350 - 420

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



21Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Kommunikationer, transporter och trafik

Väghållare
Kommunikationer – övergripande

Kollektivtrafik

Karta      Sida

23
24
25



0 1 000 m

Teckenförklaring
E 18

Järnväg

Enskild

Kommunal

Statlig

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.22

Väghållare



907
840

902

269

E18

Trafikplats Bro

Trafikplats Kockbacka

Trafikplats Kungsängen

0 1 000 m

Teckenförklaring
Cykelnät

Kommunikation, större vägar

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

23Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Kommunikationer  
– övergripande



0 1 000 m

Teckenförklaring
Busshållplats

Busslinje

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.24

Kollektivtrafik



25Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Kretsloppscentraler och avfall och täkter

Saltvatteninträngning

Karta      Sida

27
28
29



0 1 000 m

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk

VA verksamhetsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.26

Vatten och avlopp



0 1 000 m

Teckenförklaring
Kretsloppscentral

Avfallshantering och möjlig framtida energiproduktion

Täkt - aktiv

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

27Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Kretsloppscentraler,  
avfall och täkter



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.28

Vattenplanering

Vattenplanering 1
Vattenplanering 2

Markavvattningsföretag
Båtnadsområden

Karta      Sida

31
32
33
34



Kartan är gjord utifrån data ur databasen för VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige) som beslu-
tades 2009. Uppdatering pågår av databasen men 
finns ej beslutad än.

29Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Vattenplanering – 
ekologisk status och 
avrinningsområden

Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken 0 1 000 m

Teckenförklaring
God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Oklassad

Avrinningsområde till särskilt känsliga områden och våtmarker

Avrinningsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.30

Vattenplanering -  
ekologiskt känsliga 
områden, vatten-
skydd, större vatten-
täkter 

Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken 0 1 000 m

Teckenförklaring
Större vattentäkt

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)

Ekologiskt känsliga sjöar

Östra Mälaren vattenskyddsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



31Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Markavvattningsföretag

0 1 000 m

Teckenförklaring
Markavvattning

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.32

Vattenreglering

0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet

Klass 1 (obefintligt)

Klass 2 (visst)

Klass 3 (påtagligt)

Klass 4 (högt)

Klass 5 (högsta)

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



33Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Kultur, natur, rekreation och friluftsliv

Kulturmiljö ur ÖP 2010
Fornlämningar

Friluftsliv och rekreation anläggningar
Friluftsliv och rekreation - leder

Naturskydd
Naturvärden 1
Naturvärden 2
Naturvärden 3

Värdefull natur mellan Bro och Kungsängen
Strandskydd

Karta      Sida

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45



Riksintressen för kulturmiljö
Håtuna - Håbo-Tibble
Bro
Låssa
Görväln - farled och herrgårdsland-
skapet

Lokala intressen för kulturmiljö
Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP 
2010 samt i kulturmiljöutredningarna 
”Bro – kulturmiljöer” och ”Kungsäng-
en – kulturmiljöer” (2019).

0 1 000 m

Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930

Karaktärsområde

Särskilt värdefullt område

E 18

Kulturmiljö riksintresse

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.34

Kulturmiljövärden



0 1 000 m

Teckenförklaring
Fornlämning punkt

Fornlämning område

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

35Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Fornlämningar



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.36

Friluftsliv och  
rekreation –  
anläggningar

0 1 000 m

Teckenförklaring
Grill

Beachvolleybollplan

Fotbollsplan

Idrottsplats

Ridhus

Sporthall

Badplatser

Båtplats

Motionsspår

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



0 1 000 m

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk

Cykelnät

Vikingaslingan, skridskoled

Vandringsleder, förslag

Upplands-Broleden, vandringsled

Ridled

Mälardals cykelled

Kanotled

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

37Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Friluftsliv och  
rekreation – leder



0 1 000 m

Teckenförklaring
Naturreservat

Naturreservatsförslag

Grön kil

Grön värdekärna

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.38

Naturskydd



39Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Naturvärden 

0 1 000 m

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde

Klass 2 - högt naturvärde

Klass 3 - påtagligt naturvärde

Klass 4 - visst naturvärde

Ängs- och betesmarker

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.40

Naturvärden ädellöv

0 1 000 m

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))

Ädellövmiljöer

Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



41Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Naturvärden groddjur

0 1 000 m

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur

Spridningsområde groddjur

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.42

Strandskydd

0 1 000 m

Teckenförklaring
Strandlinje

Standskyddsområde generell, 100 m

Planlagda områden

Beslut om utvidgat strandskydd som inte vunnit laga kraft

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



43Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Hälsa och säkerhet

Översvämningar skyfall
Översvämningsrisk Mälaren

Ras och skred
Risk och säkerhet

Karta      Sida

47
48
49
50



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.44

Översvämningar skyfall

0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunktskartering för översvämningsrisk vid skyfall, Länsstyrelsen

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



45Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Översvämningsrisk  
Mälaren

0 1 000 m

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h

Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.46

Ras och skred

0 1 000 m

Teckenförklaring

Risk för erosion (SIG) 

Risk för stabilitet (SGI)

Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse 

Tätortsavgränsning



0 1 000 m

Teckenförklaring

Farlig verksamhet, Seveso

Riskanläggningar

Primärled, farligt gods

Sekundärled, farligt gods

Kraftledning tillhörande stamnätet

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

47Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Risk och säkerhet



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.48

Höga maxtemperaturer

0 1 000 m

Teckenförklaring
17-19 grader C

19-21 grader C

21-23 grader C

23-25 grader C

25-27  grader C

27-29 grader C

29-31  grader C

31-33  grader C

33-35  grader C

35-38  grader C

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



49Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Riksintressen

Riksintressen 1
Riksintressen 2

Karta      Sida

51
52



Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.50

Riksintresse för  
infrastruktur och  
kommunikationer

Riksintressen gäller geografiska områden som har 
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga 
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riks-
intresse för både bevarande och exploatering men 
också för till exempel yrkesfiske och rennäringen. 
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 
kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse 
finns också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i 
Stockholms län har en sida på webben där aktuella 
länkar till riksintressebeskrivningar går att hitta.

0 1 000 m

Teckenförklaring

Riksintresse för järnvägsstation

Riksintresse för järnväg

Riksintresse för väg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning



51Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, 2020-05-11.

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats 
därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvali-
teter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande 
och exploatering men också för till exempel yrkesfiske och 
rennäringen. Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 
4 kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse finns 
också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i Stockholms län 
har en sida på webben där aktuella länkar till riksintressebe-
skrivningar går att hitta.

Riksintresse för kulturmiljövården:
1. Håtuna - Håbo-Tibble
2. Låssa
3. Bro
4. Görväln

Riksintresse för naturvården:
5. Rösaringsåsen,
6. Hebbokärret 
7. Norra Björkfjärdens övärld - Ådö
8. Södra Stäksön 
9. Lilla Ullfjärden

8

3

0 1 000 m

Teckenförklaring

Riksintresse numrering

Kulturmiljö riksintresse

Riksintresse Natura 2000

LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2

Riksintresse friluftliv, MB 3:6

Riksintresse Naturvård, MB 3:6

E 18
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Förord och läsanvisning 
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av 
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och 
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade 
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas 
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De 
inledande delarna som beskriver metodik, process och 
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster 
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i 
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i 
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att 
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig. 
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och 
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med 
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med 
kommunens tjänstemän: 

Ulrika Gyllenberg, Avdelningschef övergripande samhällsplanering 
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare 
Karin Svalfors, Samhällsplanerare 
Susanna Evert, Samhällsplanerare 
 
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i 
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i 
arbetsgruppen och medverkat på workshops om 
hållbarhetsbedömningen. 
 
Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun 
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Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade 
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade 
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra 
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap 
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari 
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet 
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering 
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
   
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också 
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet 
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär 
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms. 
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett 
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med 
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja 
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen 
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga 
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även 
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av 
hållbarhet integrerats i processen.  

Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen. 
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i 
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).  

Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan) 
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med 

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning 
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett 
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och 
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika 
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. 
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna 
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering. 

Bro 
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning 
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller 
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv 
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl 
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv.  

Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer 
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och 
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt 
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre 
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer 
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och 
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har 
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd 
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden 
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för 
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt 
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar 
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till 
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av 
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda 
recipienten Mälaren är det därför viktigt att 
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk 
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som 
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att 
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med 
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en 
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller 
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms 
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning 
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för 
buller, utsläpp till luft och risker.   

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart 
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till 
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och 
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget 
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och 
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och 
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av 
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett 
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget 
vara likvärdiga.  Båda alternativen gör intrång i riksintresse för 
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre. 
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark 
jämfört med nollalternativet. 

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer 
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter. 

När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och 
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, 
verksamheter och service samt att tillgängligheten till 
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock 
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, 
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör natur- 
och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och 
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att 
planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning 
bedöms planförslaget också vara mer hållbart utifrån 
kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer 
resurseffektivt och ger också bättre förutsättningar för att kunna 
nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.  

Kungsängen 
Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större 
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med 
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna 
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då 
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt 
eller ekonomiskt perspektiv.  

För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart 
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och 
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa 
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att 
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på 
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än 
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och 
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stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av 
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten, 
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande 
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen 
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor. 
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och 
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför 
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms 
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk 
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om 
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3 
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock 
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då 
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas 
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras 
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och 
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. 
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer 
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.   

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart 
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt 
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till 
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till natur- 
och kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar 
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet 

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av 
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges 
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. 
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något 
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden 
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble 
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor 
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan 
landsbygd och tätort saknas.   

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer 
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter. 
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och 
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, 
verksamheter och service samt att tillgängligheten till 
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock 
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, 
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta 
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till 
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget 
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms 
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi 
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också 
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och 
kommunal service kostnadseffektivt. 
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Värderos för Bro till vänster och för Kungsängen till höger. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.

 

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda 
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.  

Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete 
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker 
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda 
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och 

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och 
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av 
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av 
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk 
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det 
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs. 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund och syfte 
Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,  
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har 
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades 
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I 
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att 
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att 
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade 
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför 
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare 
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har 
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för 
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de 
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom 
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat 
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram 
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska 
planeringen ytterligare. 
 
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande 
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden 
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska 
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.  

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en 
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller 

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De 
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av 
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk 
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera 
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar 
utveckling främjas.   

Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också 
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e 
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en 
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska 
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.   

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning 
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken 
och i plan- och bygglagen 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. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades 
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget 
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev 
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010 
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende 
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara 
tillämpliga. 

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och 
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer 
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eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen 
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av 
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och 
konsekvenser för människa och miljö. 

Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget 
undersökningssamråd.  Däremot ska kommunen samråda om 
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd) 
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av 
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller 
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).   

1.3. Metod 

1.3.1. Arbetssätt 
Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp 
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera 
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och 
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och 
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera 
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar 
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens 
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i 
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har 
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen 
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens 
från kommunens alla förvaltningar.   

Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro 

Social hållbarhet Miljömässig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 

En blandning av boende 
och funktioner 

Infrastruktur för resande 
utan fossila bränslen 

Resurseffektiv 
markanvändning och 
utbyggnadsordning 

Ökad sammanhållning 
inom och mellan tätorterna 

Rena och levande 
vattenmiljöer 

Goda förutsättningar för att 
bo och försörja sig 

Rik och tillgänglig natur- 
och kulturmiljö 

Miljöer anpassade för att 
klara extrema 
vädersituationer 

Möjligheter för näringslivet 
att växa och utvecklas 

Jämlik tillgång till 
utemiljöer och offentliga 
rum 

Väl fungerande ekosystem 
och rik biologisk mångfald 

Kostnadseffektiv 
infrastruktur, 
lokalförsörjning och 
service till medborgarna   

Miljöer som främjar god 
folkhälsa 

Ett utvecklat samspel 
mellan landsbygd och 
tätort 

 

 

Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner 
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och 
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller 
konflikter mellan de tre perspektiven.  

Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och 
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier. 
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen: 
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• Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna 
hållbarhetskriterier? 

• Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att 
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur? 

• Finns det ställningstaganden som är 
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?  

• Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa 
som positiva) som uppstår? 

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för 
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och 
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.  

1.3.2. Bedömning av konsekvenser 
Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt 
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som 
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I 
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till 
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program 
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och 
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex 
miljökvalitetsnormer.   

Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade 
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande 
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att 
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.   

I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av 
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot 
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av 
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen. 

1.4. Hållbar utveckling 
Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i 
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987), 
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras 
hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov”.  

Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på 
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket 
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det 
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av 
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för 
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt 
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en 
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor 
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och 
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god 
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa 
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende. 

Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens, 
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika 
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta 
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och 



 

 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

  

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 11   

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 

ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika 
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade 
till politik, befolkning eller klimatförändringar. 

Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av 
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I 
Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med 
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den 
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de 
grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten 
medlet för att nå målet.  

Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för 
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social 
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm 
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att 
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler 
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med 
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala 
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom 
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att 
människors behov av trygghet säkerställs. 

 

 

 

Figur 1. Modell av hållbar utveckling  

  

Miljömässig 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Social 
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2. AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda 
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till 
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram. 
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade 
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker, 
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och 
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn. 

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom 
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer 
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.  

Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens 
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats 
enligt Tabell 2 och Tabell 3.   

I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt 
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har 
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket 
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive 
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§ 

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk 
miljöbedömning. 

Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen. 
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna 
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur), 
vattenområden och påverkan på riksintresset E18. 

Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå 

Geografi I huvudsak respektive 
tätort enligt 
tätortsavgränsningen i 
planförslagen samt 
närliggande områden, i 
vissa fall 
Stockholmsregionen i 
ett mer regionalt 
perspektiv 

Regionala konsekvenser kommer att 
belysas där det bedöms som relevant, 
t ex påverkan på riksintresse 
kommunikationer, grönkilar och 
Mälaren.  

Tid I huvudsak 2040 med 
utblick mot 2050. 

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara 
realiserad. I FÖP:en redovisas även 
utbyggnadsordning vars 
konsekvenser beskrivs övergripande.  

Nivå Strategisk/Övergripande Konsekvenser beskrivs med 
utgångspunkt i FÖP:ens 
detaljeringsgrad. 
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Tabell 3. Avgränsning i sak 

Kriterier Social hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken 

En blandning av boende och funktioner FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning.  

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och 
målpunkter 

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar 
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa. 

Kulturmiljö 
Folkhälsa 

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö 
 

Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för 
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.  

Boendemiljö och trygghet 
 

Befolkning och människors hälsa 

Miljöer som främjar god folkhälsa FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till 
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer  

Folkhälsa 
Hälsa och säkerhet 

Befolkning och människors hälsa 

Kriterier Miljömässig hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken 

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.  Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Rena och levande vattenmiljöer FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, 
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet  Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer 

FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer, 
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur. 

Klimat och klimatanpassning Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, 
bebyggelse och kulturmiljö, 

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk 
mångfald 

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband  Grönstruktur och biologisk mångfald 
 

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 
kap., och biologisk mångfald i övrigt, 

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad 
och omgivande landsbygd 

Kulturmiljö (beskrivs under social 
hållbarhet) 

Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 

Kriterier Ekonomisk hållbarhet Utvärderas genom att bedöma om: Beskrivs under följande rubrik i HKB Koppling till 6 kap miljöbalken 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning 
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning 

Kommunalekonomi och robusthet Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning 

Befolkning och bostadsmarknad 
Arbetsmarknad och näringsliv 

Befolkning och människors hälsa 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och 
infrastruktur. 

Arbetsmarknad och näringsliv 
 

Befolkning och människors hälsa 

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och 
service till medborgarna  

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig 
infrastruktur, lokaler och service. 

Kommunalekonomi och robusthet 
 

Hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt, 



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 14 

2.1. Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger 
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och 
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av 
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av 
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En 
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och 
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation, 
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar 
upp nederbörd och dämpar buller. 

Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa 
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i 
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet 
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium 
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda 
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor. 
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av 
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella 
ekosystemtjänster. 

En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av 
planförslagen beskrivs samlat för både Bro och Kungsängen i den 
gemensamma delen i slutet av HKB:n.  

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s 
globala miljömål 
Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att 
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda 
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna 

mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen 
om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri, 
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar 
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt 
Ekosystem och ekologisk mångfald. 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som 
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv. 
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt 
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara 
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8 
övergripande målområden.  

De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB täcks in 
av de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna 
HKB görs därför en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och 
folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se Figur 2.  
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Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De 
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har 
bedömts vara relevanta att utvärdera i denna HKB.  

3. BRO 

3.1. Nulägesbeskrivning  
Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare 
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett 
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i 
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta. 

Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, 
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger 
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar 
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles. 
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt 
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig 
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som 
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 

I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i 
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning 
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor, 
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och 
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I 
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder 
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med 
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns 
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och 
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och 
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns 
verksamhets- och handelsområden.   
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Figur 3. Orienteringskarta över Bro. 

3.2. Alternativredovisning  

3.2.1. Planförslag  
Inledning 
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i 
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och 
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta 
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor 
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar 
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.  
 
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i 
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket 
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget 
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns 
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade 
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att 
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet). 
 
Beskrivning av planförslag 
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet 
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. 
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.  
 
Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett 
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar 
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas 
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till 
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya 
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas. 
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största 
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i 
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på 
dagtid.  
 
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden 
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att 
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare, 
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och 
öka. 
 
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och 
underlaget för service och restauranger ska stärkas. 
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka 
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde. 
 
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av 
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och 
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för 
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen 
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och 
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att 
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de 

nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning 
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen 
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tio-
femton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i 
Bro.  
 
När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela 
området med dess funktioner behöver utvecklas för att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten 
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling 
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära 
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till 
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny 
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om 
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en 
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro 
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i 
olika scenarion. 
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling. 
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ 
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i Upplands-
Bro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas. 
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den 
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande 
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver 
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än 
översiktsplanen.  

Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och 
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras 
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan 
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en 
hel del skillnader.  

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska 
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya 
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av 
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare 
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten 
till stationen ska öka för cyklister, gående och 
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka 
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa 
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra. 
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och 
ändringar gentemot ÖP 2010. 

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på 
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De 
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet 
är: 

• Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling 
som redan har skett med beviljade planuppdrag för 
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att 
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och 
naturmark istället för att bygga bostäder. 

• Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och 
områden att utveckla som grönområden. 

• Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse 
• Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning 

föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis: 
o Bro torg (förtätning med bostäder och 

verksamheter, nya grönstråk, förändrad 
vägstruktur och kopplingar m.m.) 

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya 
plankorsningar, förtätning, omvandla till 
småstadsgata) 

o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler 
sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner 
mot järnvägen) 

o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré, 
infartsparkering, förtätning med bostäder, 
utvidgning av bussterminal) 

o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om 
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen) 

o Skola i Bro vid Finnsta-rondellen. 
o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18 
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt 

förtydligande av gc-stråken dit.   
• Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper 

eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från 
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vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga 
spridningssamband.   

• Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till 
exempel minskad omfattning i Kvista, nya ytor för 
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny 
markanvändning vid Kockbacka industriområde. 

• Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare 
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär 
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de 
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet, 
preciseringar görs för dagvattenhantering, 
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget 
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i 
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, 
klass 3 och 4 grönkompenseras). 

• Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar 
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur, 
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring 
genomförande av bebyggelseutveckling.  

• Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om 
genomförandet och strukturerad uppföljning av 
översiktsplanen 

3.2.3. Övriga alternativ 
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en 
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt 
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under 
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och 
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare 
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2% 
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika 

plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service 
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts 
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, 
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att 
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre 
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det 
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång 
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ. 
 
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två 
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades.  Inom ramen för 
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande 
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018. 
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska 
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet. 
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med 
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med 
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för 
bebyggelseutveckling i planförslaget. 

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den 
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med 
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats 
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de 
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker, 
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med 
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen 
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som 
planförslaget ger upphov till.  Exempel på revideringar som gjorts 
under arbetets gång är: 
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• Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel 
ianspråktagande av naturvärden (områden med 
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med 
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder 
vidtas vid byggnation). 

• Ändringar i tätortsavgränsning. 
• Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att 

gestalta har pekats ut. 
• Förändringar i förtätningsskiktet. 
• Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil, 

bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till 
Mälaren och Lejondalssjön. 

• Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning. 

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro 
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt 
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker 
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel 
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser. 

3.3.1. Miljömässig hållbarhet 
Klimatpåverkan och klimatanpassning 
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser 
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta 
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning 
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och 
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i 
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

  

 
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den 
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av 
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än 
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige 
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045. 
(Region Stockholm, 2019) 

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen 
Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer  
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så 
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket 
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro 
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren 
samt till ökad nederbörd.  
 
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för 
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn 
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).  
 
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk 
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro 
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6. 
 
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering 
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av 
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).  
 
Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering, 
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där 

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som 
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta 
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster 
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även 
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro. 
 
I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs 
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med 
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt 
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.  
 
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga 
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller 
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och 
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika 
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar 
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras 
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda 
att det är en fara. 
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser 
 
Klimatpåverkan 
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning, 
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna 
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila 
bränslen.  Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet Infrastruktur 
för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock 
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att 
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av 
växthusgaser.  

En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget 
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019). 
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i 
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att 
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största 
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp 
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske 
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut 
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.  
 
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av 
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en 
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att 
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden 
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik 
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare 
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera 
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och 
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka 

tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla 
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester” 
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i 
att minska biltrafik. 
 
Klimatanpassning 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att 
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara 
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet 
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.  
 
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas 
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas 
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på 
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I 
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för 
dagvatten, översvämningar och skyfall.  
 
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett 
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid 
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att 
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på 
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer, 
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen 
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och 
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är 
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, 
se kapitlet om Grönstruktur och biologisk mångfald.  
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I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med 
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som 
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver 
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid 
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats 
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga 
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt 
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets 
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för 
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra 
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst) 
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en. 
 
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall 
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP 
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid 
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver 
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt 
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en 
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse. 
 
 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner 
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i 
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns 
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i 
Broviken i Mälaren.  Kommunen har ett system med 
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren, 
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt 
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av 
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och 
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med 
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det 
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen 
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i 
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på 
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i 
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande 
gällande kvalitet och kvantitet. 
 
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är 
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den 
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten, 

Rena och levande vattenmiljöer       
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som 
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för 
Upplands-Bro kommun, 2015) 
 
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges 
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara 
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt 
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna 
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp 
genom exempelvis infiltration och växtupptag.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det 
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för 
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en 
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av 
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna.  
 
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som 
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska 
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både 
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god 
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av 
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28) 
 
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt 
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och 
musselvatten. 

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god 
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom 
Bro tätort. 
 
Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000 
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 kommunens 
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område. 
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för 
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av 
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som 
identifierats för Broviken.  
 
Uppland-Bro kommuns vattenplan  
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har 
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster. 
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den 
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den 
kemiska statusen bedömdes vara god. 
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden 
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status 
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken 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. 
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Östra Mälarens vattenskyddsområde 
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, 
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet 
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid 
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. 
 
Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger 
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda 
vattenmiljöer och dess naturvärden.  Detta ligger i linje med 
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.   

I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En 
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och 
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga 
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat 
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre 
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och 
fördröja dagvatten. 
 
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av 
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde. 
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och 
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav 
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och 
minska belastningen av föroreningar och närsalter.   

I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning 
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska 
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade 

dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden 
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens 
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.  

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. Eftersom Broviken är 
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk 
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta. 
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan 
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett 
sådant arbete.  
 
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att 
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska 
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i 
övrigt.  
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Grönstruktur och biologisk mångfald  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och 
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I 
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande 
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också 
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra 
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken 
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse 
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden. 
 
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger 
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar, 
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del 
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är 
EU:s skydd för vissa naturtyper.  
 
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen 
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster 
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och 
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande 

grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera 
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation. 
 
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.  
 
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk 
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom 
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt 
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal 
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att 
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger 
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik 
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver 
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare 
i efterföljande arbete. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas. 
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras 
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i 
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större 
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar 
kan bevaras. 
 
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta 
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om 
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid 
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den 
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas. 

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk 
mångfald  
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt 
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland 
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella 
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att 
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver 
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets 
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat 
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska 
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en 
förutsättning för många naturliga processer som till exempel 
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens 
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller 
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där 
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver 
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och 
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som 
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika 
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I 
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av 
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att 
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att 
grönkompensationsåtgärder vidtas. 
 
När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en 
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och 
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala 
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför 
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I 
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden 
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som 
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två 

områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt 
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra 
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.  
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i 
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och 
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas. 
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Hälsa och säkerhet 
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika 
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt 
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter 
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan 
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda 
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras 
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att 
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta 
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar 
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av 
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för 
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och 
kvävedioxider finns längs med E18. 
 
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är 
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära 
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan 
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har 
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder 
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör 

lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har 
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg 
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen 
har ännu inte svarat på detta. 
 
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken 
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en 
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för 
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av 
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen. 
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och 
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)  
 
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk 
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland 
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269), 
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i 
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet 
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med 
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma 
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). 
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god 
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar 
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med 
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och 
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget 
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att 
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer 
skapas.  
 
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till 
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av 
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt. 
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och 
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för 
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt 
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att 
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar. 
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och 
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och 
att buller från vägtrafik kan minska. 
 
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att 
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys 
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med 
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler 
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt 
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre 
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med 
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft 
särskilt ses över.  
 
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en 
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen. 
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed 

lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden 
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna 
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata 
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på 
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med 
Enköpingsvägen.  
 
De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och 
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på 
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till 
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer, 
utsläpp till luft eller risker. 
 
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv, 
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan. 
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3.3.2. Social hållbarhet 
 
Folkhälsa  
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till 
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till 
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och 
cykla. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

 
Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från 
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och 
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och 
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med 
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap 
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området 
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och 
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat 
strandskydd om 300 m. 
 
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga 
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen 
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom 

kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av 
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna 
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är 
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till 
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har 
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås 
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10 
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.  
 
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången 
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan 
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och 
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden 
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till 
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten. 
 
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park 
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre 
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en 
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.  
 
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla 
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum, 
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar 
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har 
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt 
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande 
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader 
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar 
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar 
per år jämfört med män. 

Miljöer som främjar god folkhälsa 
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
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Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt 
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande 
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till 
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som 
lockar flera olika målgrupper. 
 
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i 
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar 
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med 
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med 
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med 
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas. 
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge 
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten 
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk. 
 
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på 
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det 
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil 
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad 
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och 
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och 
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn 
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur 
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i 
naturen, som exempel kan nämnas området mellan 
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen. 
 

Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag 
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och 
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin 
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan 
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan 
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och 
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och 
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland 
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor 
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av 
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till 
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.  
 
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång 
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom 
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl 
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl 
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via 
säkra gång- och cykelvägar. 
 
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en 
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de 
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och 
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid 
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna. 
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och 
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas 
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de 
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP 
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom 
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer 
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centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att 
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa 
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper. 
 
Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad. 
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och 
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika 
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan 
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta 
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö 
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden 
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta 
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång 
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig 
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter 
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla 
högt blodtryck.  
 
 

Boendemiljö och trygghet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med 
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och 
centrum. 
 
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och 
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med 
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från 
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika 
karaktär och täthet.  
 
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket 
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för 
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att 
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att 
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta. 
(Boverket, 2010) 

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön 
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också 

En blandning av boende och funktioner  
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna   
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum   
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för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar 
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla 
människor som rör sig där. (Boverket, 2010) 

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och 
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och 
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en 
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel 
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och 
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer 
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för 
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010) 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna 
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En 
blandning av boende och funktioner.  
 
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa 
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje 
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan 
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget i någon större 
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och 
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra 
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande 
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas 
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro, 
detta för att locka besökare från Kungsängen. 
 

Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till 
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling 
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik. 
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande 
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för 
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av 
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock 
utredas närmare i den fortsatta planeringen.  
 
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att 
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad, 
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och 
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön 
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en 
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som 
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen. 
 
I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som 
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling 
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att 
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på 
grönområden och stadsrum.  
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Kulturmiljö  

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 
 

 
 
I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd. 
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, 
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och 
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter 
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla 
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser 
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.  
 
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§ 
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till 
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med 
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag 
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas 
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en 
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den 
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på 
och kring ett åskrön 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. Dessutom är, som nämnts 

tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där 
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De 
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård - 
Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)  

 
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och 
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att 
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
 
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en 
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).  
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten 
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn 
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade 
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa 
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot 
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade 
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar 
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket 
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.   

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö 
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort 
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Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Bro (WSP, 2019a). 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna 
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att 
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns 
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid 
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för 
att bevara och utveckla dessa.  

Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten 
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga 
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd 
varför planförslaget inte bedöms bidra till Ett utvecklat samspel 
mellan landsbygd och tätort. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra 
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg 
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa 
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom 
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska 
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad 
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också 
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av 
kulturmiljöer.  
 
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning 
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste 
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller 
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid 
utveckling av stationsområdet. Den reviderade 
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående 
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några 
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat 
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva 
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper 
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I 
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av 
detta riksintresse pågår.  
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom 
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där 
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och 
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka 
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan 
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i 
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att 
bevaras som jordbruksmark.  
 
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer 
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet 
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till 
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av 
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra 
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess 
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.  
 
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal 
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid 
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.  

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet 
 
Arbetsmarknad och näringsliv 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom 
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning. 
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och 
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive 
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet. 
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP 
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen 
samt Upplands-Bro kommun.  
 
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda 
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015 
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som 
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan 
5 000.  
 
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört 
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka 
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo. 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas 
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I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som 
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65 
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i 
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)  
 
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden 
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och 
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett 
värdefullt komplement till företagen i kommunen.  
  
I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln 
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel 
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro 
tätort och närliggande områden. De externa handelsplatserna är de 
lokala centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som 
de innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och 
mer varierat. 
 
Konsekvenser 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med  
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda 
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för 
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge 
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten 
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta 
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.  
 
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för 
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är 
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service. 
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service, 

och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även 
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och 
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.  
 
Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal 
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet. 
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor 
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för 
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En 
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation, 
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional 
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad 
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer 
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro. 
 
En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för 
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms 
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens, dock en 
större arbetspendling ut ur kommunen.  
 
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för 
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse 
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad 
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort, 
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo 
och arbeta. En förtätning med bostäder i centrum längs med 
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle också ge ett ökat 
underlag för service, och vara en möjlighet att stärka attraktiviteten 
och Bro torg som centrum. Utöver att utveckla Bro centrum pekas 
även den större handelsplatsen Skällsta ut i planförslaget. Skällsta 
ska fortsätta att vara kommunens nav för sällanköpshandel och 
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volymhandel. Detta för att det inom kommunen ska finnas variation 
och större utbud. 
 
Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas 
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp. 
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga 
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att 
attrahera nya verksamheter. 
 
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, 
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och 
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas 
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver 
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. 
För de som besöker Bro för första gången är entréerna det första 
intrycket man får av Bro som plats. För att stärka Bros identitet som 
en småstad nära storstaden behöver entréerna utveckla på ett med-
vetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala 
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att 
besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta kan 
medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att 
servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva 
konsekvenser för näringslivet inom Bro. 
 
 

Befolkning och bostadsmarknad 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett 
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med 
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att 
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro 
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr 
om Enköpingsvägen.  
 
Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att 
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden 
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter. 
 
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet, 
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott 
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att 
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.  
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.  
 
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny 
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att 
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås 
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I 
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på 
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för 
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att 
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda 
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig 
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära 
lägen och avstånd kortas inom Bro.   
 
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga, 
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa 
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på 
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler 
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om 
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett 
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning 
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner 
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande 
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek, 
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna 
tillfredsställa olika önskemål och behov. 
 
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka 
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka 
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel 
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service, 
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och 
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms 

planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den 
inflyttningspotential som kommunen har.  
 
Kommunalekonomi och robusthet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier:  
 

 
 

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala 
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för 
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att 
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre 
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir 
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den 
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar 
kan få dem att kännas längre än de är.  
 
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor) 
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att 
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning 
och service till medborgarna 
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utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till medborgarna. 

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler 
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten 
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och 
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en 
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan 
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av 
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer 
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik 
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar 
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att 
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och 
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En 
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader 
kan nyttjas för flera funktioner.  
 
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8, 
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att 
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, 
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket 
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en 
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör 
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och 
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en 
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora 
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida 
planering förväntas bli mer resurseffektiv.  

 
Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro 
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4. KUNGSÄNGEN 

4.1. Nulägesbeskrivning 
Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000 
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns 
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik 
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts 
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är 
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas 
som långa. 
 
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles. 
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas 
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men 
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är 
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med 
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med 
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar 
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla 
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också 
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars 
gård.  
 
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är 
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna 
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan 
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både 
regional och lokal betydelse. 

 
Figur 9. Orienteringskarta över Kungsängen. 

4.2. Alternativredovisning 

4.2.1. Planförslag  
 
Inledning 
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i 
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010). 
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för 
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och 
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i 
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.  
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i 
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats 
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur 
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis 
motstridiga tankar jämfört med den beslutade 
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att 
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).  
 
Beskrivning av planförslag 
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig 
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från 
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.  
 
Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och 
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens 
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga 
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det 
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande 
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska 
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen 
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala 
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble, 
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt 
stråk. 
 
Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska 
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare 
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma 
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum. 
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och 
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro, 

rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.  
 
Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en 
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.  
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till 
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare 
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska 
överbryggas som barriär. 
 
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att 
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom 
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis 
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga 
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse, 
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att 
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större 
utsträckning. 
 
När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att 
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal 
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta 
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större 
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell 
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras. 
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya 
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny 
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de 
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten 
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en 
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att 
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.
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Figur 10. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat bebyggelseutveckling. 
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Figur 11. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat infrastruktur och kopplingar.
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4.2.2. Nollalternativ 
Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i 
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas. 
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den 
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande 
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver 
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än 
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och 
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.  

I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas 
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av 
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden. 
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad 
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa 
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska 
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska 
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre 
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få 
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP 
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget 
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010. 

Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på 
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De 
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet 
är: 

• Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i 
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf 
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång 

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en 
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som 
befintlig areell näring på landsbygden. 

• Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och 
områden att utveckla som grönområden. 

• Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse 
• Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning 

föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis: 
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och 

arbetsplatser, fler ytor för kommersiell 
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som 
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med 
mera) 

o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell 
istället för korsning, förtätning, omvandla till 
småstadsgata) 

o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen 
(förbättrad orienterbarhet) 

o Kungsängens station (reservera plats för ny 
bussterminallösning, utökning av terminaldäck, 
bättre kopplingar med mera) 

o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sport- 
och fritidsverksamheter) 

o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt 
förtydligande av gc-stråken dit.   

o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny 
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny 
trafikplats i Brunna. 

o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna 
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen) 
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o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.  
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen. 

• Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper 
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från 
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga 
spridningssamband.   

• Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till 
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som 
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra 
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-, 
bostad- och kontorsbebyggelse istället för 
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra 
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att 
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster. 
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av 
Norrboda verksamhetsområde. 

• Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare 
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär 
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de 
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet, 
preciseringar görs för dagvattenhantering, 
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget 
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i 
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, 
klass 3 och 4 grönkompenseras). 

• Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar 
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur, 
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring 
genomförande av bebyggelseutveckling.  

• Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om 
genomförandet och strukturerad uppföljning av 
översiktsplanen. 

4.2.3. Övriga alternativ 
I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en 
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat 
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya 
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service 
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som 
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca 
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I 
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att 
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros 
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att 
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är 
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen 
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt 
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre 
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att 
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte 
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats 
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika 
utformningsalternativ. 
 
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två 
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för 
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande 
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018. 
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska 
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet. 
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med 
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med 
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för 
bebyggelseutveckling i planförslaget. 

Detta, tillsammans med framtagna underlag och den 
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med 
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats 
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de 
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker, 
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med 
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen 
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som 
planförslaget ger upphov till.  Exempel på revideringar som gjorts 
under arbetets gång är: 

• Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel 
ianspråktagande av naturvärden (områden med 
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med 
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder 
vidtas vid byggnation). 

• Ändringar i tätortsavgränsning. 
• Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att 

gestalta har pekats ut. 
• Förändringar i förtätningsskiktet. 
• Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil 
• Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.  

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar 
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och 

som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats. 
Dessa har varit: 

• Tibble - i samband med workshop kring 
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag 
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla 
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram 
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt 
värdefullt område. Detta ledde till förändring av 
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas 
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och 
begränsades. 

• Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna. 
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4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag 
I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt 
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker 
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel 
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser. 

4.3.1. Miljömässig hållbarhet 
 
Klimatpåverkan och klimatanpassning 
I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser 
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta 
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning 
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och 
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i 
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

  

 
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den 
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av 
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än 
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige 
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045. 
(Region Stockholm, 2019) 

En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult, 
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000 
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT 
öster om trafikplats Kungsängen. 
 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så 
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket 
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För 
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av 
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.  
 
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för 
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn 
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015). 
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk 
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid 
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till 
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med 
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön, 
se Figur 12. 
 
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering 
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av 
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte 
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen 
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger 
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom 
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med 
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som 
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och 
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar 
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis 
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större 
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i 
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen 
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med 
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett 
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s 
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom 
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna. 
 
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga 
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i 
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut 

längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har 
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och 
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare 
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i 
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara. 
 
I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill 
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte 
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller 
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i 
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för 
översvämning.  
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Figur 12. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten. 
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Konsekvensbedömning 
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt, 
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och 
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande 
utan fossila bränslen.  Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet 
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock 
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att 
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av 
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större 
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.  

I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018) 
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt 
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt 
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra 
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken 
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till 
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett 
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens 
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även 
lokalt inom Kungsängen.  

Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel 
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En 
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget 
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en 
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa 
förutsättningar för en omställning.  

Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att 
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns 
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för 

att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska 
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av 
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.  
 
En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i 
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till 
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla 
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra 
intressen skapar förutsättningar för detta. 
 
Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka 
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i 
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och 
därigenom minska utsläpp av växthusgaser. 
 
Klimatanpassning 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att 
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara 
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet 
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.  
 
I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för 
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som 
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i 
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder). 
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja 
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I 
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro 
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats 
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa 
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan 
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade 
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga 
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att 
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur 
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en 
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt 
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att 
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är 
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor, 
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan 
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och 
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara 
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om 
Grönstruktur och biologisk mångfald.  
 
Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden 
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är 
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller 
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för 
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt 
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i 
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver 
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar 
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid 
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen 
(väster om Gröna Dalen).  
 

Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall 
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan 
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid 
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver 
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt 
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en 
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.  
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Figur 13. Gröna Dalen  

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för Brunna-
Kungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.  
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar 
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och 
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med 
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det 
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen 
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i 
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på 
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i 
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande 
gällande kvalitet och kvantitet. 
 
Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön 
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt. 
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet 
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns 
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även 
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område. 
(ÖP 2010) 
 

Rena och levande vattenmiljöer       
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är 
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den 
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten, 
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som 
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro 
kommun, 2015) 
 
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges 
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara 
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt 
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna 
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp 
genom exempelvis infiltration och växtupptag.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar 
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och 
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns 
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet 
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de 
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den 
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.  
 
Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln 
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska 
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår 
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande 
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist 
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18) 
 
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.  
 
Uppland-Bro kommuns vattenplan  
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av 
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore 
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen 
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen 
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön 
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av 
naturlighet.  
 
Östra Mälarens vattenskyddsområde 
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra 
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon. 
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på 
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och 
Skytteholm inom Östra Mälaren. 
 
Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger 
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda 
vattenmiljöer och dess naturvärden.  Detta ligger i linje med 
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.   

I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i 
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en 
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och 
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda 
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja 
dagvatten.  

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för 
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är 
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i 
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna 
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att 
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har 
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en 
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller 
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås. 
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår 
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och 
skyfall.  
 
De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten 
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och 
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även 
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga 
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda 
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och 
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att 
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna 
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna. 

Grönstruktur och biologisk mångfald  

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster 
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns 
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella 
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar, 
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som 
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön. 
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse 
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och 
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess 
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd 
om 300 m.  
 
Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper 
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt 
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra 
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och 
Rankhus.  
 
Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är 
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig 
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom 

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk 
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna 
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt 
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering 
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur. 
 
Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt 
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom 
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt 
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av 
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att 
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem 
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande 
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och 
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i 
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i 
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen 
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband 
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut 
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem 
och en rik biologisk mångfald behöver åtgärder för att stärka 
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och 
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle, 
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det 
svaga sambandet. 
 
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska 
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och 
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med 

naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns 
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel 
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara 
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden 
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av 
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska 
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas. 
 
Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget 
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till 
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid 
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5 
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid 
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas 
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk 
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska 
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas. 
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga 
processer som till exempel resiliens mot framtida 
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och 
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras 
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras 
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings-
/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare 
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i 
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för 
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom 
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att 
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att 
grönkompensationsåtgärder vidtas. 
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När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen 
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas. 
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen. 
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen 
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att 
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna 
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och 
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka 
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett 
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta 
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig 
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar 
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det 
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom 
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta 
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur 
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt 
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser 
som krävs för att stärka sambandet. 
 
Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett 
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap 
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat 
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som 
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt 
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön 
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen, 
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom 
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser 
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och 
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra 

Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på 
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som 
finns utredas. 
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Hälsa och säkerhet 
Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika 
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt 
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter 
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan 
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.  
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda 
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras 
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att 
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta 
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i Upplands-
Bro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar 
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av 
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för 
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och 
kvävedioxider finns längs med E18. 
 
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är 
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära 
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen 
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt 
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är 
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit 

fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med 
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas 
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett 
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt 
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på 
detta. 
 
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken 
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en 
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för 
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av 
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den 
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen 
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan 
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016) 
 
Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan 
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om 
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i 
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden 
med förorenad mark (bland annat i Brunna).  
 
Konsekvenser 
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med 
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma 
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). 
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god 
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar 
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med 
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och 
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget 
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att 
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att 
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer 
skapas.  
 
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till 
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av 
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt. 
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar 
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas 
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet 
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil 
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att 
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och 
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i 
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att 
buller från vägtrafik kan minska. 
 
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att 
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys 
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning 
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan, 
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till 
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med 
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen 
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, 
buller och luft särskilt ses över.  
 

I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en 
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena 
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så 
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer 
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är 
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla. 
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed 
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet 
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.  
 
I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och 
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver 
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida 
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker. 
 
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv, 
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan. 
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4.3.2. Social hållbarhet 
 
Folkhälsa  
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till 
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till 
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och 
cykla. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

 
Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom 
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i 
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära 
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika 
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen 
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en 
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns 
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk. 
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den 
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både 
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling 
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019). 
 

Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation 
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse 
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och 
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess 
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m. 
 
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga 
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen 
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom 
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av 
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna 
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är 
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till 
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har 
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås 
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10 
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.  
 
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången 
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och 
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen. 
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble 
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga 
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och 
tillgången till friytor lägre. 
 
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park 
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är 
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller 
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I 
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter, 
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan 
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen. 
 
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla 
grannkommuner och Stockholms stad. I Kungsängen har delar av 
Sylta och gamla Kungsängen minst antal ohälsodagar per person 
och år, medan Kungsängens centrum, Kungshöjden och delar av 
Tibble har flest. Statistiken berättar inte varför vissa områden har 
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt 
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande 
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader 
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar 
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar 
per år jämfört med män. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt 
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande 
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till 
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som 
lockar flera olika målgrupper. 
 
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i 
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge 
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och 
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till 
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden 
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland 

annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla 
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens 
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot 
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk. 
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk 
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas. 
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig 
och rekreativ miljö. 
 
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors 
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att 
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan. 
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens 
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att 
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att 
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för 
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det 
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som 
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet. 
 
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag 
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och 
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin 
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan 
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan 
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och 
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och 
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland 
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor 
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av 
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besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till 
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.  
 
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång 
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom 
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl 
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl 
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via 
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens 
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och 
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt, 
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett 
barnperspektiv.  
 
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en 
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att 
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som 
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas. 
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika 
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor, 
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och 
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för 
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden 
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för 
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med 
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom 
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför 
positiva konsekvenser för folkhälsan, 
 
 
 

Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och 
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning 
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd 
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär 
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en 
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor 
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och 
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom 
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till 
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till 
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma 
eller att utveckla högt blodtryck. 
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Boendemiljö och trygghet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med 
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av 
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en 
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i 
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som 
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast. 
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt 
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar. 

Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av 
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig. 
 
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket 
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för 
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att 
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att 
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta. 
(Boverket, 2010) 

Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön 
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också 
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar 
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla 
människor som rör sig där. (Boverket, 2010) 

Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och 
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och 
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en 
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel 
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och 
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer 
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för 
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010) 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna 
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och 
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En 
blandning av boende och funktioner.  
 
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa 
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje 
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan 
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget påverka 
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen. 
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott, 
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna 
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.  
 

En blandning av boende och funktioner  
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna   
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum   
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Planförslaget bedöms bidra till Jämlik tillgång till offentliga 
rummet, till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen 
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen 
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.  
 
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med 
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget 
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de 
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska 
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek 
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att 
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats 
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges 
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull 
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är 
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter 
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer 
jämlik tillgång till det offentliga rummet.  
 
I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att 
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan 
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre 
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler 
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av 
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika 
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar 
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en 
ökad sammanhållning inom Kungsängen. 
 
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för 
boendemiljö och trygghet. 

Kulturmiljö 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit 
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer 
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse 
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård 
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång 
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad 
jordbruksmark.  

Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§ 
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om 
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en farledsmiljö och 
kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i 
Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på 
vattnet och till lands alltsedan järnåldern. Riksintresset utgörs också 
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens 
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-, 
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren 
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och 
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala 
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel Sylta-
Tibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)  

 

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö 
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort 
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och 
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att 
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och 
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 
 
I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en 
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar 
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten 
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn 
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena 
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha 
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning 
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda 
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre 
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel 
i tätortens bebyggelsebestånd.   
  

Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Kungsängen 
(WSP, 2019b). 

Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i 
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd 
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer 
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla 
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.  
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet Ett utvecklat 
samspel mellan landsbygd och tätort eftersom den begränsade 
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning 
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed. 

I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning 
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste 
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010 
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt 
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble. 
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av 
riksintresset Görväln.  
 
De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det 
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på 
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare 
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste 
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och 
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka 
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.  
 
I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även 
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus 
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader 
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I 
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av 
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika 
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa 
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön. 
 

På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala 
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad 
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det 
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande 
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken 
utredas. 
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4.3.3. Ekonomisk hållbarhet 
 
Arbetsmarknad och näringsliv 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom 
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning. 
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och 
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive 
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet. 
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP 
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen 
samt Upplands-Bro kommun.  
 
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda 
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015 
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som 
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan 
5 000.  
 
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört 
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka 
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.  
 

I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många 
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)  
 
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden 
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är 
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till 
företagen i kommunen.  
  
I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern 
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till 
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och 
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och 
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala 
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de 
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer 
varierat. 
 
Konsekvenser 
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med  
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda 
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för 
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge 
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten 
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta 
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.  
 
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för 
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är 
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och 
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat 
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas 
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Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i 
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.  
 
Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande 
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att 
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En 
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens 
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att 
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En 
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation, 
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional 
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i 
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa 
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom 
Kungsängen.  
 
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för 
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv 
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till 
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos 
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till 
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens 
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i 
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan 
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett 
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala 
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare 
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen. 
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att 
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan 
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om 

inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från 
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för 
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande 
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande 
verksamheter.  
 
Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära 
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till 
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att 
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts 
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som 
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första 
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka 
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen 
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka 
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till 
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till 
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala 
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika 
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för 
näringslivet inom Kungsängen. 
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Befolkning och bostadsmarknad 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 
Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider 
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och 
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre 
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla 
representerade i tätorten. 
 
Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett 
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett 
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.  
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och 
försörja sig.  
 
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny 
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att 
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda 
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig 
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära 
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.   
 

I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om 
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och 
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen 
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och 
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva 
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter 
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En 
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket 
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget 
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den 
inflyttningspotential som kommunen har.  
 
Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera 
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara 
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som 
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid 
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo 
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också 
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform 
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och 
behov. 
 

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 
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Kommunalekonomi och robusthet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier:  
 

 
 

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex 
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt 
till de centrala delarna av Brunna.  

Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens 
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag. 
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i 
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar. 
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet. 
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats 
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt, 
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid 
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.  

Konsekvenser 
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att 
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget 

utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och 
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.  

Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler 
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten 
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och 
underhållas.  
 
Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt 
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas 
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av 
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer 
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik 
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar 
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.  
 
I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen 
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att 
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom 
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop 
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar 
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på 
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig 
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av 
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och 
robusthet.  
 
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15, 
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att 
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur, 
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av 
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I 

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning 
och service till medborgarna 
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att 
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är 
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och 
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna.  

Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som 
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock 
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av 
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv 
markanvändning och utbyggnadsordning. 

Figur 15 Föreslagen utbyggnadsordning Kungsängen 
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER 

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala 
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i 
hållbarhetsbedömningar ovan. 
 
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av 
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från 
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i 
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande, 
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för 
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.  
 

 
Figur 16. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster. 

 
Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en 
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i 
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro 
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på 
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad 

till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön 
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och 
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och 
spridningsvägar.  

Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och 
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av 
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel 
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation. 
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att 
Kungsängen centrum, Kungsängens idrottsplats och Bro centrum är 
platser med högre uppmätta temperaturer än många andra platser i 
kommunen. 

Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och 
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta 
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till 
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella 
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns 
där industriområden är lokaliserade. Även Tibble, Tibbleskogen, 
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Korsängen och Kungsängens centrum är särskilt utsatta vid större 
mängder vatten. Dessa är områden med hög andel hårdgjorda ytor. 

 

Figur 17. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig 
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.  

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för 
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både 
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden, 
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns 
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till 
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar, 

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala 
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har 
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst 
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna 
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika 
tillgängliga för alla.  

 

Figur 18. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration 
markerat med grönt. 

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande 
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande 
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biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För 
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även 
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens 
kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även 
andra platser som till exempel vattentornsområdet i Kungsängen, 
strandområdet vid Tibbleviken, och Finnstaskogen höga eller 
påtagliga naturvärden.  

 

Figur 19. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper. 

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som 
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att 
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och 
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk 
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas. 

 

Figur 20. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna 
till ädellöv och våtmarker. 
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Konsekvenser  
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur 
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och 
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan 
på flera olika typer av ekosystemtjänster.  
  
I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I 
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras 
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I 
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska 
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden 
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i 
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden 
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden 
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan 
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om 
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i 
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att 
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas 
i de fall de lokalt riskerar att försvinna. 
 
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse 
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad 
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats 
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden 
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i 
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor 
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen 
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest 
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att 
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta 

verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom 
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i 
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade 
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande 
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka 
effekterna av värmeböljor. 
 
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär 
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor 
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För 
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar 
som till exempel svackdiken och växtbäddar. 
 
I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation 
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden 
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men 
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas. 
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I 
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor 
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala 
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt. 
 
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att 
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är 
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för 
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje 
enskilt fall och inom detaljplanering.  
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med 
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är 
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och 
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt 
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att 
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de 
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också 
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan 
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med 
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av 
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts. 
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras 
med detta. 
 

6. KUMULATIVA EFFEKTER 

Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande 
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men 
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse. 
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall 
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I 
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa 
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18. 

6.1. Naturmiljö 
Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande 
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och 
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen 
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och 
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i 
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med 
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk 
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av 
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som 
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och 
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny 
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda 
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden 
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder 
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4. 
Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och 
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp 
i efterföljande planarbete.  
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I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket 
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras 
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5) 
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I 
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag 
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom 
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig 
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera 
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare 
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera 
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom 
grönkilen kan stärkas.  

6.2. Vattenmiljö 
Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda 
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av 
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är 
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det 
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket 
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen 
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av 
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de 
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska 
belastningen av föroreningar.  
 
I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och 
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för 
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i 
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna 
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete 

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta 
åtgärder i avrinningsområdet. 
 
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna 
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i 
Brovikens tillflöden kommer till stånd.    

6.3. Riksintresset E18 
E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett 
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap 
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen 
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och 
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i 
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och 
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen 
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna 
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även 
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större 
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en 
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka 
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till 
E18.    

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av 
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är 
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro 
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18 
identifierats.  
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Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att 
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker 
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också 
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid 
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18 
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen 
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur 
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.  

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING 
NOLLALTERNATIVET 

Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den 
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning 
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner. 
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och 
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen 
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och 
nollalternativet.   

7.1. Nollalternativet Bro 

7.1.1. Miljömässig hållbarhet 
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart 
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i 
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar 
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta 
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning 
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt 
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd 
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av 
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med 
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och 
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i 
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt 
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar 
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som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från 
planförslaget.  
 
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara 
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något 
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till 
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för 
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att 
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större 
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för 
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå 
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda 
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar 
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor. 

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms 
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga 
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av 
dagvatten. 

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik 
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än 
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010 
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och 
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur 
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden 
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte 
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av 
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden, 
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär 
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i 

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära 
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget. 
 
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat 
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och 
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal 
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och 
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka 
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både 
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar 
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt 
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har 
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att 
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad 
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av 
Bro station som planförslaget. 

7.1.2. Social hållbarhet 
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms 
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende. 
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar 
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, 
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och 
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns 
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer 
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden 
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny 
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och 
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare 
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. 
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Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse 
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något 
mindre.     

Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd 
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än 
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att 
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med 
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som 
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i 
planförslaget.   
   
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur 
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms 
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I 
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen 
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och 
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför 
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och 
i rekreativa miljöer. 

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och 
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad 
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång 
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre 
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av 
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet 
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock 
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till 
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget 
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar 
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel 

definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden 
kan ske samtidigt som de förtätas.  

7.1.3. Ekonomisk hållbarhet 
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget 
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och 
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas. 
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande 
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att 
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att 
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till 
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande 
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar 
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar 
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.  

Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en 
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än 
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering 
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet 
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att 
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre 
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal 
service kostnadseffektivt. 
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7.2. Nollalternativet Kungsängen 

7.2.1. Miljömässig hållbarhet 
När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart 
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i 
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar 
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta 
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning 
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt 
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd 
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av 
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med 
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på 
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns 
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om 
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.  

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara 
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara mindre 
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det 
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska 
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla 
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som 
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan. 
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större 
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I 
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande 
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor. 

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms 
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga 
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av 
dagvatten. 

När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik 
biologisk mångfald bedöms nollalternativet i delar vara mindre 
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte 
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och 
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur 
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden 
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte 
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband, 
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var 
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte 
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och 
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet 
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag 
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område. 
 
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat 
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och 
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal 
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och 
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka 
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både 
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar 
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt 
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har 
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att 
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad 
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling 
av Kungsängens station som planförslaget.  

7.2.2. Social hållbarhet 
Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö 
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms 
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende. 
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar 
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, 
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och 
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns 
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer 
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden 
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny 
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet 
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för 
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) 
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.    

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade 
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar 
rörande Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.  
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga 
utifrån detta hållbarhetskriterium.  

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur 
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms 
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I 
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen 
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och 
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen 

och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter 
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer. 

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och 
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad 
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång 
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre 
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av 
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet 
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock 
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för 
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge 
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit 
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad 
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt 
som de förtätas. 

7.2.3. Ekonomisk hållbarhet 
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget 
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och 
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas. 
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande 
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att 
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att 
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till 
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I 
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som 
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och 
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i 
Kungsängen.  
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en 
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än 
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering 
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet 
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att 
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre 
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal 
service kostnadseffektivt. 
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8. SAMLAD BEDÖMNING 

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter 
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen 
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP. 
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna 
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag. 
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett 
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa 
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos. 
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och 
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är 
alternativet/scenariot.  I värderosen redovisas både planförslaget 
och nollalternativet. 

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån 
hållbarhetsperspektiv.  

8.1. Samlad bedömning Bro 
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till 
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både 
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl 
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen 
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se 
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete. 

Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.  
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Figur 21. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet. 
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro

Aspekter och hållbarhetskriterier 
som bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet Vit markering 
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Klimat och klimatanpassning  
Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen 
 
Miljöer anpassade för  
att klara extrema vädersituationer 

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering 
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att 
begränsa utsläpp av växthusgaser.   

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom 
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
Rena och levande vattenmiljöer 

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre 
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det 
angeläget att planeringsinriktningarna följs. 

Grönstruktur och biologisk 
mångfald 
Väl fungerande ekosystem och en 
rik biologisk mångfald 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska 
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre 
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.  
 

Hälsa och säkerhet  
Miljöer som främjar god folkhälsa 

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma 
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens 
störningar och dess påverkan på folkhälsan.  

Folkhälsa 
Miljöer som främjar god folkhälsa 
 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms 
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika 
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro. 

Boendemiljö och trygghet 
En blandning av boende och 
funktioner 
 
Ökad sammanhållning inom och 
mellan tätorterna 
 
Jämlik tillgång till utemiljöer och 
offentliga rum 
 

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till 
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar 
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp 
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet. 
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Aspekter och 
hållbarhetskriterier som 
bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.  
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Kulturmiljö 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 
 
Ett utvecklat samspel mellan 
landsbygd och tätort 

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare 
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare 
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i 
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.  

Arbetsmarknad och näringsliv 
Möjligheter för näringslivet att växa 
och utvecklas 
 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter 
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro. 

Befolkning och bostadsmarknad 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med 
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som 
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro.  

Kommunalekonomi och 
robusthet 
Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
 
Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till 
medborgarna 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande 
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för 
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad inifrån och ut utgör Tegelhagen (söderut mot 
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora 
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.  

 

8.2. Samlad bedömning Kungsängen 
Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till 
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både 
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna 
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte 

finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen 
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se 
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete. 

Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.  
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Figur 22. Värderos för Kungsängen. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen 

Aspekter och 
hållbarhetskriterier som 
bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.  
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Klimat och klimatanpassning  
Infrastruktur för resande utan 
fossila bränslen 
 
Miljöer anpassade för  
att klara extrema vädersituationer 

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering 
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att 
begränsa utsläpp av växthusgaser.  Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av 
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall. 

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
Rena och levande vattenmiljöer 

Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel 
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget 
att planeringsinriktningarna följs. 

Grönstruktur och biologisk 
mångfald 
Väl fungerande ekosystem och en 
rik biologisk mångfald 
 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny 
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara 
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det 
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende. 

Hälsa och säkerhet  
Miljöer som främjar god folkhälsa 

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma 
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens 
störningar och dess påverkan på folkhälsan.  

Folkhälsa 
Miljöer som främjar god folkhälsa 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms 
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna 
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer. 

Boendemiljö och trygghet 
En blandning av boende och 
funktioner 
 
Ökad sammanhållning inom och 
mellan tätorterna 
 
Jämlik tillgång till utemiljöer och 
offentliga rum 

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till 
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter 
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär 
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen 
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet. 
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Aspekter och 
hållbarhetskriterier som 
bedömts i HKB:n  

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.  
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.  

Kulturmiljö 
Rik och tillgänglig natur och 
kulturmiljö 
 
Ett utvecklat samspel mellan 
landsbygd och tätort 

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare 
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två 
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.  
 
I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan 
landsbygd och tätort saknas.  Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.  

Arbetsmarknad och näringsliv 
Möjligheter för näringslivet att växa 
och utvecklas 
 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter 
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade 
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen. 

Befolkning och bostadsmarknad 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer 
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker 
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.  

Kommunalekonomi och 
robusthet 
Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
 
Kostnadseffektiv infrastruktur, 
lokalförsörjning och service till 
medborgarna 

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande 
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för 
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. 
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8.3. Målkonflikter - hållbarhet 
I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive 
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter 
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där 
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.  

Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då 
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för 
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en 
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre 
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan 
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större 
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.  

I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom 
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i 
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande 
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder 
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller, 
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i 
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och 
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på 
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka 
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.  

Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och 
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att 
påverkan dessa värden negativt.  

För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs 
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen 

bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl 
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns 
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller 
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen 
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se 
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.  

8.4. Målanalys 
Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17 
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling. 
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella 
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett 
generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål 
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys 
av i vilken riktning de två FÖP:arna påverkar relevanta nationella 
mål (miljökvalitetsmål, folkhälsomål). Analysen görs samlat för 
båda FÖP:arna. 

Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för 
planförslagen in av de nationella miljökvalitetsmålen och 
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de 
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se 
Figur 2. 

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara 
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ 
riktning. Positiv då planförslagen innebär förtätning i goda 
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och 
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja 
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och 
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång 
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och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar 
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp 
av växthusgaser. Dock innebär planförslagen en ökad befolkning 
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt 
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även 
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med 
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler 
utsätts för luftföroreningar.  

Planförslagen bedöms huvudsakligen påverka miljömålen Giftfri 
miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag i 
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten 
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att 
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta 
medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och 
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling 
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större 
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten 
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs. 

Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- 
och djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till 
följd av planförslagen. Förtätning innebär att större 
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är 
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara 
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att 
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av 
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock 
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer 
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas 
ytterligare.  

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ 
riktning då jordbruksmark tas i anspråk både i Bro och 
Kungsängen.  

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och 
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och 
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt. 
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig 
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I 
planförslagen finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- 
och kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger 
i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka 
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt 
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att 
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i 
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för 
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods 
transporter.   
 
Folkhälsomålen Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt 
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv 
riktning. Planförslagen bedöms ge goda möjligheter för 
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar 
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker både Bro och 
Kungsängen centrum. Detta sammantaget kan gynna 
arbetsmarknaden och möjligheten att försörja sig inom kommunen. 

Folkhälsomålet Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv 
riktning, framförallt i Kungsängen där det pekas på att ge barnen 
större plats i centrala Kungsängen. Generellt ligger god 
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till park- och naturmark och 
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trygga gång- och cykelvägar i linje med målet eftersom en god 
miljö för barn säkras under såväl dagtid som fritid.  

Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen Boende och 
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget 
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av både Bro och 
Kungsängens centrum, knyta samman olika delar i Bro och 
Kungsängen, utveckla mötesplatser och idrottsplatser inom flera 
områden för olika grupper (kön, ålder med mera) samt att 
tillgängliggöra naturområden och strandnära områden längs 
Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med ovan nämnda 
folkhälsomål. 

Folkhälsomålet Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms 
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att 
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler 
målgrupper samt att kommunens centrum i både Bro och 
Kungsängen förväntas bli mer levande och trygga till följd av 
planförslagen. Vidare planeras olika stadsdelar knytas samman och 
möjligheter skapas till integration mellan olika befolkningsgrupper, 
vilket är positivt för att uppnå delaktighet i samhället i stort och 
mellan grupper. 

9. OSÄKERHETER, 
UPPFÖLJNING OCH 
FORTSATT ARBETE 

I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå 
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför 
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser 
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.   

Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga 
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som 
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i 
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som 
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte 
att nå hållbar utveckling.  

• Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel 
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena 
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet 
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att 
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och 
att utredningar om åtgärder i Gröna Dalen och Brovikens 
tillflöden genomförs.  

• Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för 
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar, 
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att 
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en 
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viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna 
HKB.  

• I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade 
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas 
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar 
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och 
säkerställas i efterföljande detaljplaner 

• Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda 
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av 
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar. 
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med 
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig 
utgångspunkt i fortsatt planarbete.  

• Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och 
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att 
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och 
att områden med högre naturvärden sparas eller 
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.  

• Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid 
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder 
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband 
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge 
och utformning på en ekodukt behöver till exempel 
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser 
som krävs för att stärka sambandet. 

• I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder 
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta 
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov. 

 

• I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen 
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt 
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen 
även i Bro. 
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Planuppdrag för Tammsvik (Brunnsvik 1:4) 

Förslag till beslut 

1. Kommunen ger positivt planbesked för Tammsvik (Brunnsvik 1:4) 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att påbörja planläggning för 

Tammsvik (Brunnsvik 1:4) 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Planbesked stor 

åtgärd 30 000 kronor. 

 

Sammanfattning 

Tagehus vill utveckla konferensanläggningen Happy Tammsvik till ett 

sjudagars destinationshotell med en attraktiv spaverksamhet. För att möjliggöra 

detta önskar bolaget utveckla fastigheten Brunnsvik 1:4 med 

bostadsbebyggelse och viss samhällsservice 

I områdets sydöstra del ligger herrgården Tammsvik som är uppförd under 

1917-1920 i direkt närhet till Mälaren. På de oexploaterade delarna av 

fastigheten återfinns ett odlings- och jordbrukslandskap och även mindre 

skogsområden 

Ett positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att 

förslaget att utveckla verksamheterna kring Happy Tammsvik och även 

komplettera området med ny bostadsbebyggelse under rätt förhållanden kan 

innebära ett positivt tillskott till den utpekade landsbygdskärnan i Säbyholm. 

Under planprocessen är det viktigt att studera hur en tillkommande bebyggelse 

kan placeras in i naturen på ett varsamt sätt.  

Det är också viktigt att undersöka påverkan på Görvälnkilen och naturvärden, 

hantering av starkströmsledningarna, trafiksituationen och påverkan samt 

anpassning till kulturmiljön som finns inom området. Detaljplanen behöver 

också förhålla sig till strandskyddet i området. 

Det framtida detaljplanearbetet föreslås få prioritering 1 och handläggas med 

ett normalt förfarande. Detaljplanen bedöms kunna antas under året 2022. 

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2020-05-11 KS 19/0695 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Fördjupad översiktsplan för landsbygden, 2016 (KF den 14 juni 

2017, § 81) 

 Ansökan om planbesked, den 9 december 2019  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020 

 Plandirektiv, den 11 maj 2020  

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 

2011 

Ärendet 

Tagehus vill utveckla konferensanläggningen Happy Tammsvik till ett 

sjudagars destinationshotell med en attraktiv spaverksamhet. För att möjliggöra 

detta önskar bolaget utveckla fastigheten Brunnsvik 1:4 med 

bostadsbebyggelse och viss samhällsservice 

På platsen ligger idag konferensanläggningen Happy Tammsvik. I områdets 

sydöstra del ligger herrgården Tammsvik som är uppförd under 1917-1920 i 

direkt närhet till Mälaren. På de oexploaterade delarna av fastigheten återfinns 

ett odlings- och jordbrukslandskap och även mindre skogsområden 

Ett positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att 

förslaget att utveckla verksamheterna kring Happy Tammsvik och även 

komplettera området med ny bostadsbebyggelse ligger i linje med kommunens 

landsbygdsplan och under rätt förhållanden kan innebära ett positivt tillskott till 

den utpekade landsbygdskärnan i Säbyholm. Under planprocessen är det viktigt 

att studera hur en tillkommande bebyggelse kan placeras in i naturen på ett 

varsamt sätt. Närmare studier och utredningar får ge ett svar på hur många 

tillkommande bostäder platsen tål. 

Det finns ett antal frågor som tidigt ska studeras i ett kommande 

detaljplanearbete och det är påverkan på Görvälnkilen och naturvärden, 

hantering av starkströmsledningarna, trafiksituationen och påverkan samt 

anpassning till kulturmiljön som finns inom området. Detaljplanen behöver 

också förhålla sig till strandskyddet i området. 

Det framtida detaljplanearbetet föreslås få prioritering 1 och handläggas med 

ett normalt förfarande. Detaljplanen bedöms kunna skickas ut till samråd under 

våren 2021 och ha ett antagande under året 2022. 

Åtgärden är att betrakta som stor i enlighet med gällande taxa. Faktura skickas 

separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-05-11 KS 19/0695 

 
 

 

Barnperspektiv 

Bostadsmiljöer skapas i ett naturnära läge med fokus på ekologi och odling. 

Dessa värden blir mer och mer sällsynta i vår region där det exploateras i stor 

omfattning. Ett attraktivt boende i en sådan miljö skulle kunna vara fina värden 

för barn att få med sig från uppväxten  

 

Henric Carlson  

Planchef Madeleine Nilsson 

 Planarkitekt 

 

Bilagor 

1. Ansökan om planbesked 

2. Plandirektiv 

Beslut sänds till 

Sökande med delgivningskvitto 
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Plandirektiv  
Brunnsvik 1:4 i Bro  

 

 
Planområdet ungefärligt markerat med rosa streckad linje på flygfoto.  

 
 



 

    2 (12)  
   

 
 

 
Geografisk placering i kommunen. 
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Inkommet datum 
2019-12-09  

Fastighetsbeteckning 
Brunnsvik 1:4 

Fastighetsägare 
Eden Hotell AB 

Förfrågan från 

Credentia AB/ Tagehus 

Önskad åtgärd  
 
Tagehus vill utveckla konferensanläggningen Happy Tammsvik till ett sjudagars 
destinationshotell med en attraktiv spaverksamhet. För att möjliggöra detta önskar bolaget 
utveckla fastigheten Brunnsvik 1:4 med bostadsbebyggelse och viss samhällsservice. Detta 
skulle skapa grund för de ekonomiska förutsättningarna som behövs för utvecklingen av 
konferensen och den nya bebyggelsen. Bostäderna föreslås vara cirka 220 stycken till 
antalet fördelat på cirka 2/3 småhus och 1/3 i trygghetsboende. 
Förslaget tillskapar nya lokaler och områden för konferensanläggningen samtidigt som 
bostäder i olika upplåtelseformer i område med ekobykaraktär tillskapas. 
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Illustration över området med tilltänkt bebyggelse. 

 
 

Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
På platsen ligger idag konferensanläggningen Happy Tammsvik. I områdets sydöstra del 
ligger herrgården Tammsvik som är uppförd under 1917-1920 i direkt närhet till Mälaren. 
På de oexploaterade delarna av fastigheten återfinns ett odlings- och jordbrukslandskap 
och även mindre skogsområden  På konferensanläggningen finns det idag möjlighet till 
flertalet aktiviteter vilket skulle kunna utvidgas vid en utveckling av verksamheten. Inom 
fastigheten finns det även en mindre strand och tennisbanor. Det finns även 
parkeringsplatser kopplade till verksamheter inom området. 
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Flygfotografi över området. 

 
  

Landskapsbild och stadsbild 
Planområdet sträcker sig vackert från Mälarens strand upp till Säbyholm i norr. Det är ett 
odlingslandskap med brynzon mot den lilla skogen som finns inom området. 

Småbrutet landskap  

Kulturhistoriska värden  
Det finns höga kulturhistoriska värden på platsen och området omfattas av riksintresse för 
kulturmiljö. Detta ställer höga krav på anpassning och respekt för de befintliga miljöerna. 
Detta bör utredas och belysas tidigt i planskedet och sedan utgöra en värdegrund genom 
hela planprocessen. En kulturmiljöutredning bör tas fram för att på ett ambitiöst vis kunna 
förhålla sig till det genom planprocessen. 

Fornminnen 
Enligt Riksantikvariets tjänst ”fornsök” finns det inga kända fornlämningar inom området. 

Natur 
Naturen i området har en tydlig karaktär av gammalt odlings- och jordbrukslandskap. Det 
finns ett skogsområde som delar av de två öppna åkermarkerna som finns i området. I den 
dal som löper från norr till syd i området finns även viktiga våtmarker. Dessa bör tydligare 
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utredas för att se på möjligheterna att bevara och förstärka dessa med hänsyn till den 
biologiska mångfalden.  
Ådöhalvön och Tammsvik ingår i Görvälnkilen, som är en regional grönkil. I 
anslutning till området finns även flera gröna samband utpekade i översiktsplanen. För att 
ta till vara på dessa tillgångar bör man redan i ett tidigt skede lyfta in dessa i detaljplanens 
framtida struktur och på så vis skydda dessa.  
 

Vatten 
Det finns inga kända dikesföretag inom fastigheten och det ligger inte heller inom 
påverkan av ett sådant.  

Området tillhör avrinningsområdet Kvistaberg som har avrinning ner i Mälaren.   

Området omfattas av den sekundära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde.  

Strandskydd 
Området ligger delvis inom strandskyddat område. Området är även utpekat som LIS-
område. Det innebär att det kan finnas anledning till att upphäva strandskyddet till förmån 
för utveckling av landsbygden. I en framtida detaljplan bör strandskyddet upphävas i 
samband med att detaljplanen antas, detta för att säkerställa att de planerade åtgärderna går 
att genomföra utan att särskild dispens behöver sökas. 
 

 
Utdrag ur kommunens Fördjupade översiktsplan för landsbygden. 
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Strandskyddat område inom fastigheten i mörkare rosa. 

Buller 
Området är idag inte bullerstört då det ligger långt från större vägar och järnvägar. Inga 
större industrier finns i områdets närhet.  
De planerade åtgärderna kan komma att alstra visst vägbuller vid ökad trafikmängd, dock 
bör det röra sig om försumbara nivåer och bedöms preliminärt inte utgöra skäl till 
utredning. 
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Riskfrågor 
Mindre platser inom området är utpekade av Länsstyrelsen som områden som riskerar 
översvämning vid skyfall. Detta måste utredas och planeras utefter i detaljplanearbetet. 
Området bedöms inte vara utsatt för ras och skred enligt underlag som finns att tillgå via 
SGU. 
   

 
Karta över området där blåmarkerade områden riskerar att översvämmas vid skyfall. 
 
 

Ledningar 
Graninge Mälarkraft AB innehar en ledningsrätt för starkströmskablar inom området. En 
tidig kontakt med ledningsrättsinnehavaren är att rekommendera i det framtida 
detaljplanearbetet.  Längs med den södra och den västra delen av planområdet ligger även 
ledningsrätt för kommunala VA-ledningar.  
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Tillgänglighet 

Området ligger i utkanten av Bro tätortsavgränsning och kan nås på cirka 40 minuter från 
Stockholms innerstad. Pendeltåg trafikerar till Bro station och med busslinje 556 kan man 
nå det framtida planområdet. Den största delen av besökarna till anläggningen kan dock 
förmodas vara bilburna. Möjligheten för en mindre gästhamn bör utredas i planarbetet då 
tillgänglighet via vattenvägen kan vara ett attraktivt alternativt.  
 
 

Förhållningssätt 

RUFS 
I Rufs berörs området främst i samband med utpekande av grönkilarna i regionen. 
Görvelnkilen utgör en del av detta regionala nät som knyter samman staden med naturen. 

Översiktsplanen 
Den aktuella fastigheten ligger i ett område som enligt kommunens fördjupade 
landsbygdsplan utgör ett område för möjlig bostadsbebyggelse. Det ligger även i nära 
anslutning till den utpekade landsbygdskärnan i Säbyholm där viss service i form av 
exempelvis förskola, kan tänkas finnas i framtiden. En utveckling av verksamheten på 
Tammsvik omnämns som positiv om det sker med varsamhet. 
 

Övriga planer 
Fastigheten utgör en del av den regionala grönkilen Görvelnkilen som skapar ett grönt 
samband genom regionen och skapar kopplingar i naturmiljöer.  

Längst upp i viken där fastigheten har sin strand mot Mälaren har vattenplanen för 
kommunen pekat ut ett ESKO område. Detta är ett område som är särskilt värdefullt för 
biologisk mångfald och återfinns på platser med grundare vattennivå. Mälaren-Görveln 
som är målet för avrinningen från området har en god ekologisk status men uppnår inte 
god status gällande kemisk status.   
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Riksintressen 
Det aktuella området omfattas av riksintresse både gällande Mälaren, dess stränder och öar 
samt riksintresse för kulturmiljövård. I beslutet från Riksantikvarieämbetet motiveras detta 
såhär; ” 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).”  
 

Gällande plan för området 
Fastigheten saknar i dagsläget detaljplan och det finns inga aktuella bestämmelser att 
förhålla sig till i dagsläget. 
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Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan medföra. 
Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa konsekvenser kan undvikas 
eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
Framförallt i de delar av planområdet som omfattar ”Ekobyn” finns goda möjligheter att 
redan i planeringsstadiet få in ett tänk gällande hållbara och ekologiska lösningar för de 
boende i området. Att man som spahotell/konferens profileras som ett grönt alternativ kan 
tänkas ha en marknadsmässig fördel när det i en allt större utsträckning efterfrågas den 
typen av tjänster och service. En negativ aspekt som inte går att blunda för är den negativa 
påverkan som den ökade bilismen har idag. Eftersom det är relativt långt från goda 
kollektiva kommunikationer kan vi anta att verksamheten och bostäderna kommer generera 
en ökning av biltrafiken till området. Dock kan underlaget för fler busslinjer öka i och med 
flera planarbeten i området som väntas öka antalet boende i området. 

Sociala konsekvenser 
Med en ny anläggning som profilerar sig och riktar in sig på en större marknad än den idag 
primära konferensverksamheten kan anläggningen bättre utnyttja sin potential och därmed 
kunna skapa nya arbetstillfällen i kommunen. Att etablera ett trygghetsboende ses även det 
som positivt och detta kan även vara ett värdefullt tillägg för landsbygdskärnan i 
Säbyholm. 

Barnkonsekvenser 
Bostadsmiljöer skapas i ett naturnära läge med fokus på ekologi och odling. Dessa värden 
blir mer och mer sällsynta i vår region där det exploateras i stor omfattning. Ett attraktivt 
boende i en sådan miljö skulle kunna vara fina värden för barn att få med sig från 
uppväxten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Sett till infrastruktur finns det kommunala VA-ledningar i plangränsen vilka bör utredas 
för kapacitet att koppla på. Eftersom ledningarna finns på plats är det en god förutsättning 
för att den insatsen inte ska bli allt för stor ekonomiskt. Vidare måste kapaciteten på 
vägarna utredas för att se vilka kostnader som finns i den sektorn. I ett marknadsperspektiv 
tillskapas arbete om konferensen utvecklar sin verksamhet. Attraktiva bostäder i en 
attraktiv miljö med ett spännande koncept i form av ekologi bör kunna locka nya 
ekonomiskt starka medborgare som bidrar till skattekollektivet.  
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Utlåtande 
Förslaget att utveckla verksamheterna kring Happy Tammsvik och även komplettera 
området med ny bostadsbebyggelse ligger i linje med kommunens landsbygdsplan och kan 
under rätt förhållanden innebära ett positivt tillskott till den utpekade landsbygdskärnan i 
Säbyholm. I de tidiga skissförslagen föreslås cirka 200 bostäder fördelade mellan olika 
boendeformer vilket är en betydligt större volym än vad som föreslås i FÖP Landsbygden. 
Under planprocessen är det viktigt att studera hur en tillkommande bebyggelse kan 
placeras in i naturen på ett varsamt sätt. Närmare studier och utredningar får ge ett svar på 
hur många tillkommande bostäder platsen tål. 
Det finns ett antal frågor som tidigt ska studeras i ett kommande detaljplanearbete och det 
är påverkan på Görvälnkilen och naturvärden, hantering av starkströmsledningarna, 
trafiksituationen och påverkan samt anpassning till kulturmiljön som finns inom området. 
 
Det framtida detaljplanearbetet föreslås få prioritering 1 och handläggas med ett normalt 
förfarande. 

 
 
  

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. Ytterligare 
punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Kulturmiljö 

• Dagvattenhantering 

• Trafik 

• Naturvärdesinventering 

 

Tidplan och prioritering 
Detaljplanen bedöms kunna skickas ut till samråd under våren 2021 och ha ett antagande 
under året 2022. 
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Fastighetsgränser i kartan är översiktliga och saknar rättsverkan, jämför beslut i lantmäterihandlingar och fastighetsrättslig karta/kartor.  © Lantmäteriet

Bakgrund & Vision

Tagehus vill utveckla konferensen Happy Tammsvik till ett sjudagars 
destinationshotell med en attraktiv spaverksamhet. För att möjlig-
göra detta utreds i förslaget om det går att utveckla delar av fas-
tigheterna mot bostadsbebyggelse och viss samhällsservice. Detta 
skulle ge ekonomiska förutsättningar att utveckla konferensverk-
samheten men även skapa samarbetsmöjligheter mellan konfer-
ensen och den nya bebyggelsen. 

Även närheten till landsbyggdskärnan Säbyholm är en fördel då nya 
boende och gästerna i Tammsvik kan ge underlag för service och han-
del i Säbyholm. Samtidigt som de boende i Säbyholm kan använda sig 
av det utbud som finns i Tammsvik. 

Tammsvik ligger ca 7 minuter 
från Bro tätort och ca 30 minuter 
från tullarna i Stockholm. Det 
finns busshållplatser i anslut-
ning till området och det är 
cykelavstånd till pendeltågsta-
tionen vilket skapar möjlighet till 
hållbart resande.

De aktuella fastigheterna ligger 
naturskönt i ett odlingslandskap 
med långa anor. Stora delar av är 
idag åkermark och naturmark. 
Det finns ett tiotal byggnader 
på fastigheterna där de flesta 
tillhör konferensanläggningen 
Happy Tammsvik. Vid vatten 
ligger Tammsviks herrgård som 
uppfördes som en bostad åt 
familjen Tamm år 1921, även den 
en del av konferensanläggnin-
gen. 

Med sitt läge mellan land och 
tätort finns här möjligheten att 
skapa en ny typ av tematiskt 
boende. Ett ekobykoncept där 
landsbygdens värde lyfts fram. 
Ekobyn kan på många sätt sam-
spela med Happy Tammsvik 
och samnyttja resurser på ett 
effektivt sätt. Möjlighet till viss 
självhushållning kan skapas med 
odlingslotter.

I området planeras rekreations-
stråk som kan knyta samman 
Tammsvik med omgivande 
målpunkter och tillgängliggöra 
den vackra naturen i området. 
Rekreationsstråken kan använ-
das av konferensanläggningens 
gäster och boende i ekobyn men 
även av närboende och andra 
som är intresserade av friluftsliv.

/Bakgrund & Vision
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StrandskyddLandsbygdsplan FÖP 2016

Ådöstråket är utpekat som ett utveck-
lingsstråk för bebyggelse. 

Söder om Tammsvik har planeringen kommit 
längre och ett program för Ådöhalvön har 
tagits fram. I området planeras även utbygg-
nad av VA. Nya bostäder i Tammsvik skulle 
kunna stärka ekonomin i den satsningen.

Nya cykelstråk föreslås i Landsbyggds- 
planen mellan Bro tätort och Ådöstråket. 

Natur- och kulturvärden

Tammsvik  ligger inom Låssa riksintresse 
för kulturmiljö. Låssa var centralbygd i en 
viktig korsning mellan norra mälarvägen och 
den forna vattenleden Birka-Uppsala. Inom 
området finns bosättningar, kultplats och 
gravfält mm. även det sammanhängande 
odlingslandskapet är en del av kulturvärdet. 

Ådöhalvön och Tammsvik ingår i 
Görvälnkilen, som är en regional grönkil. I 
anslutning till området finns även flera grö-
na samband utpekade i översiktsplanen. 

Strandskydd

För aktuella fastigheter i Tammsvik gäller 
utökat strandskydd på 300 m.  

/Kommunal planering

LIS

Konferensanläggningen i Tammsvik är 
utpekat som ett så kallat LIS-område där 
strandkyddet eventuelt kan upphävas eller 
justeras.

LIS är områden i strandnära lägen som kom-
munen anser är lämpliga för landsbygdsut-
veckling. Området ska vara sådant att det 
efter en åtgärd fortfarande kan tillgodose
strandskyddets syften. Dispens från 
strandskyddet bör därför kunna ges om en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åt-
gärd bidrar till utvecklingen av landsbygden, 
det utgör då ett så kallat särskilt skäl enligt 
miljöbalken. Det ska ske på ett sådant sätt 
att det långsiktiga skyddet av strändernas
natur- och friluftsområden upprätthålls. 
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E18

BRO

Bro Hof 
golfbana

Bro-Bålsta
golfklubb

Säbyholm

Tammsvik

Camping

Mot Ådö/Lagnö naturreservat

Upplandsbroleden

Rättarboda

Observatorium
Nygårds
Industri-
område

J

Tammsvik i sitt sammanhang

Tammsvik ligger idag precis utanför 
tätortsavgränsningen för Bro tätort. I 
förslaget för Tammsvik är tanken i första 
hand att ge stöttning och befolkningsun-
derlag till Landsbyggdskärnan i Säbyholm. 
Att skapa positiva synergieffekter men inte 
konkurera. 

Rekreationsstråk

I förslaget föreslås flera rekreationsstråk 
som kan tillgängliggöra den vackra naturen 
i området och knyta an till närliggande 
målpunkter.  Stråket skulle också kunna 
kopplas till Upplandsbroleden. Ett sam-
manhängande rekreationsstråk skulle kräva 
samarbete mellan flera fastighetsägare i 
området. 

Effektiv nyttjande av ny kommunal 
infrastruktur

En utbyggnad i Tammsvik skulle kunna 
effektivt utnyttja kommunala resurser. En 
VA-utbyggnad föreslås på Ådöhalvön söder 
om området som eventuellt skulle kun-
na utvidgas även till Tammsvik. Det finns 
förslag på nya cykelbanor förbi området och 
söderut på Ådöhalvön, den investeringen 
skulle användas av fler med en utbyggnad i 
området.

Utvecklingsriktning

/Utvecklingsriktning
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Happy Tammsvik - vision
Ett destinationshotell

I det förslag som presenteras med nya byggnader finns 
det stor potential att utveckla Tammsvik.
Möjligheten till kursändring och att göra Tammsvik till en 
helt ny arena.  Ett destinationshotell!

Efter en branchanaly ser vi att det finns en lucka som inte 
täcks av marknaden när det kommer till ett spahotell i 
Stockholms omedelbara närhet. Med den nya inriktningen 
gör vi oss till ett 7-dagars hotell vilket är en styrka. Gen-
om att bygga olika kategorier av rum attraheras alla olika 
sorters gäster. I jämförelse kan nämnas anläggningar som 
Djurönäset, Steam hotel, Stenungsbaden Yacht club eller 
Tanumstrand. Tammsvik kan bli en unik anläggning med 
en blandning av privat och konferens! Den geografiska 
placeringen är dessutom i sammanhanget helt outstand-
ing. I absolut närhet till såväl Stockholm som Arlanda blir 
det en unik destination.

Det saknas också en naturlig besökspunkt för personer 
som har sin båt i Mälaren och med Stockholms närhet i 
kombination med fina golfbanor i Tammsviks absoluta 
närhet skulle det bli ett perfekt komplement som även är 
med och stärker den position vi önskar ta.

Anläggningen kan komma att rymma ca 240-320 rum up-
pdelade i “hubbar” om 30-40 rum samt mindre konferenslo-
kaler. Detta ger grundkapacitet för såväl konferens som 
privatbesök. Ytorna i huvudbyggnaden anpassas till detta 
och här ska även finnas konferenslokal för stora grupper, en 
stor tom yta som anpassas efter varje enskild bokning.

Kronan på verket blir Herrgården och denna görs om till 
Spa-avdelningen. Här byggs en unikitet av sällan skådat 
slag! Det kommer att finnas inomhus- och utomhuspooler  
med infinity pool ut i Mälaren. 

Marknivån blir loungeyta där man kan ligga och njuta. 
Matsal ska finnas även här och uteplatsen kan byggas in, 
så att det blir en vinterträdgård som fungerar året om.

Det är bara att njuta!

Symbios med ekobyn och Säbyholm

Tanken är att konferensanläggningen ska vara hjärtat i den 
nya bebyggelsen i Tammsvik. Att Ekobyn, äldreboendet och 
konferensanläggningen ska arbeta i hop och kunna dubbe-
lutnyttja resurser. Här är några områden där positiva sam-
nyttjanden kan skapas:

• Co-working
• Restaurang
• Träning 
• Småbåtshamn
• Rekreation
• Solenergi
• Odling

Samtidigt som samarbeten sker inom Tammsvik bidrar 
Tammsvik till ökat underlag till de verksamheter och service 
som finns i landsbygdskärnan Säbyholm. Tammsvik erbju-
der en annan typ av service än den som kommer att finnas 
i Säbyholm. Tanken är att de två områdena ska stärka och 
komplettera varandra.

/Spa

Co-working
Restaurang
Träning 
Småbåtshamn
Rekreation
Solenergi
Odling

Service 
Handel
Skola

Säbyholm

Tammsvik
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Tammsvik Ekoby

Ekoby vad är det? 

Ekobyn tar sin utgång i att lösa utmaningar på nya håll-
bara sätt. Genom samutnyttjande av lokaler och resurser 
skapas potential för såväl engagemang som resurseffek-
tivitet. Lokal energiförsörjning och kretsloppslösningar är 
tillsammans med ytor och lösningar för social samman-
hållning bärande idéer för ekobyn.

Varför Tammsviks Ekoby? 

Med sitt läge vid tätortsavgränsningen utgör utvecklingen 
av Tammsvik en fin pusselbit i mötet mellan stad och land, 
med en fot stadigt i landsbyggden. Genom ekoby- kon-
cepten lyfts landsbygdens värden fram och en ny typ av 
tematiskt boende skapas i Bro.  

Hur? 

Strukturens anpassning till terräng, naturvärden och 
klimatförhållanden utgör tillsammans med den fördju-
pade översiktsplanen för landsbygdden utgångspunkt i 
förslaget. 

Möjlighet till viss självhushållning skapas med odling på 
sparad jordbruksmark men även i växthus med självplock. 
Gröna tak, kompost, jordkällare och dagvatten för bevat-
tning är flera åtgärder för självhushållning.  Aquaponik 
kan testas i gemansam anläggning för de boende eller 
kopplat till hotellet. 

Strukturen och bebyggelsen har anpassats för att
 kunna ta tillvara passivt solljus. Taken har solceller, 
solfångare eller så utformas de som biotoptak. 

Klimatsmarta material, möjlighet till sortering av avfall 
samt energieffektiva bostäder gör området klimatsmart.

I ekobyn är den sociala sammanhållningen och 
gemensamma lösningar bärande idéer och därför    till-
skapas plats för möten såväl inomhus som utomhus året 
runt. 

Sparade ekosystem Klimatorienterat för 
sol, ljus och vind

Vatten i kretslopp

Anpassat till platsen

Aquaponisk odling Jordbruksmark för 
självhushåll

Kompostering

Självhushållning

Solenergi Minimering av avfall

Klimatsmart

Omtanke & nyfikenhet

Självplock Gemensamhetshus

Cykel, bil och 
odlingspool

Miljövärderade 
material

Landsbygd och 
odling 3.0

FixarverkstadCooffice Happy 
Tamsvik
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Hustyper/referenser
Parhus

Parhus typoliogin passar väl in i bilden i landsbyggden där 
lantbruksgårdar ofta har bebyggelse av större karaktär. 
Jämfört med tradiotionella enfamiljshus har parhusen 
något generösare husvolymer. 

Volymerna är 2-3 våningar med kupor. Husen ska följa 
gatans topografi. Entréerna ska vara omsorgsfullt utförda 
för att berika gatumiljön. Varje parhus ska ha en individuell 
färsättning och ett fasaduttryck som bidrar till varation och 
ger en landsbyggds- känsla. 

Fasadmaterialen kan vara trä eller puts, med en sockel av 
sten. Detaljer ska vara väl genomarbetade.  Taken ska vara 
sadeltak och får gärna vara belagda med sedum.
         

Radhus

Radhusen skall ges en särskild omsorg eftersom de inte 
bara bildar entrén till slottsplatsen och konferens-/
SPA-anläggningen utan även till den nya byn. Volymerna är 
2-3 våningar med kupor. Vid det nya bytorget kan det med 
fördel finnas utåtriktade verksamheter i bottenvåningarna.

Radhusen är i 2-3 våningar med eventuell takvåning med 
kupor. Varje hus ska ha sin entré mot gatan. Husen ska 
anpassas så mycket som möjligt till befintlig terräng och 
gärna ge intryck av att de klättrar.

Fasadmaterialen kan vara trä eller puts och varje enskilt 
radhus ska markeras  med  t. ex. stuprör. Variation i kulör 
och uttryck ska eftersträvas för en småskalig karaktär. Stor 
omsorg ska läggas vid detaljer. Taken får gärna vara belag-
da med sedum.     

Småhus/villor

Villorna kan vara av varierande storlek, 1-2 våningar med 
takvåning och eventuell suterräng. Husen ska anpassas till 
topografin och gärna smälta in i naturen.

Fasadmaterial kan med fördel vara träpanel men även puts 
kan tänkas på de större villorna. Panelen kan vara stående 
eller liggande med fin detaljeringsgrad. Taken får gärna 
vara belagda med sedum.    

ETTELVA

General Architecture Kjellander + Sjöberg

ETTELVA

Ben Adams Architects

/Referenser
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Föreslaget framtida 
rekreationsstråk

Utblickar

Strandskydd 300 meter

Våtmark  

Våtmark  

Trygghets-/äldreboende 
samt växthus 
med aquaponik

Odlings-
lotter

Odlings-
lotter

Konferens

Torg

Gemensamhetslokal

KONFERENS /SPA
Gästhamn

Trygghets-/Boende för äldre, 
ca 60-65 lägenheter

Parhus, ca 100 st

Radhus, ca 23 st

Småhus/villor ca 43st

Antal bostäder
Föreslagen utveckling:

Trygghets-/Äldrebo.,ca 3 725 m²

Parhus ca 13 285 m²
Radhus ca5 080 m²

Småhus/villor ca 4 030 m²

Gemensamhetslokal ca 345 m²

Föreslagen utveckling:
Ytor BTA

Befintlig bebyggelse

Nya konferens/
SPA-lokaler, ca 8 500 m

/Förslag 

Attraktivt lantligt boende nära 
kommunal service

Förslaget innehåller ca. 226 bostäder.  
Bostäderna är fördelade på villor, radhus, 
parhus och trygghets- / boende för äldre. 
Detta ger en blandning av olika bostadstyper 
som skapar möj lighet för en allsidigt socialt 
sammansatt befolkning och ger tillfällen för 
möten över generationsgränserna. 

Viktiga samhällsfunktioner

Utöver en nysatsning på konferensanlägg-
ningen kan förslaget även bidra med viktiga 
samhällsfunktioner som boende för äldre 
och LSS-boende. Det gör att området inte 
blir ett renodlat bostadsområde utan även 
innehåller service, nöjen och arbetsplatser. 

SÄBYHOLM

MOT FIRST CAMP BJÖRKNÄS MOT ÅDÖ-LAGNÖ NATURRESERVAT

RÄTTARBODA

UPPLANDSBROLEDEN

BRO
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Anpassning till landskapsbilden

Bebyggelsen följer terrängen och har placerats så att den har förankring i 
landskapet. Tanken är att bevara samhängande odlingsytor och siktlinjer 
så att landskapet inte ska fragmentiseras och att kultur-och naturvärdena i 
området kan bevaras. 
 

Tillgängliggör grönskan

Området är en del av en regional grön kil. Därför har sammanhängande 
gröna områden sparats för att möjliggöra för biologiska spridningsvägar och 
rekreation. Ett rekreationsstråk utvecklas så att det kan användas för bo-
ende, gäster på konferensanläggningen och allmänheten. Bebyggelsen hålls 
i största möjliga mån utanför strandskyddszonen så att natur och friluftsliv 
kan röra sig fritt. Odlingsmöjligheter skapas för de boende och äldreboende.  

Placering av ny bebyggelse

Terrängen skapar en naturlig rytm av större och mindre bebyggelsegrupper. 
Det ger en småskalig känsla med natur i direkt anslutning till tomten. Spa-
rade grönområden och promenadvägar ökar tillgängligheten till området och 
knyter samman områdets olika delar.  Bebyggelsen är småskalig, upp till 3 
våningar. Uttrycket är lantligt med enkla byggnadskroppar och sadeltak. 

/Förslag
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Planuppdrag för Gröna Udden (Kungsängens 
Kyrkby 2:177 och 2:178) 

Förslag till beslut 

1. Kommunen ger positivt planbesked för Gröna udden (Kungsängens 

Kyrkby 2:177 och 2:178) 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att påbörja planläggning för 

Gröna udden (Kungsängens Kyrkby 2:177 och 2:178) 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Planbesked 

medelstor åtgärd 15 000 kronor. 

Sammanfattning 

Fastighetsägarna till fastigheterna Kungsängens Kyrby 2:177 och 2:178 har 

ansökt om att planbesked för att tillskapa ytterligare bostäder på platsen. 

Förslaget innebär ett bevarande av en befintlig villa och en förtätning med 11 

radhus utmed Strandvägen.  

Platsen för förslaget är den så kallade Gröna udden. På platsen ligger idag en 

av få byggnader i Kungsängen med en historia som sträcker sig längre än 

tillbaka till 60-talet Det är av betydelse att beakta blickpunkter från samhället 

mot villan och ut mot Mälaren. 

Ett positivt planbesked föreslås. I ett så stationsnära läge som detta är all 

förtätning positiv. Möjligheten att knyta platsen till ett gångstråk längs med 

stranden är också intressant.  

Viktiga frågor att jobba vidare med är att studera översvämningsrisker och 

förhållandet till strandskyddet. Även buller och dagvatten behöver utredas och 

en anpassning till kulturmiljön behöver göras. 

Kommande detaljplan bör kunna handläggas med normalt förfarande. Ett 

samråd bör kunna hållas under 2021 och den bör kunna antas senast 2022. 

Enligt tidigare besked bör planen ges prioritering 2A. 

Åtgärden är att betrakta som medelstor i enlighet med gällande taxa.  

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
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Beslutsunderlag 

 Detaljplan 6702 för fastigheterna Ekhammar 4, Kyrkbyn 2 m.fl. i 

Kungsängen 

 Ansökan om planbesked, den 4 februari 2020  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020 

 Plandirektiv, den 11 maj 2020  

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 

2011 

Ärendet 

Fastighetsägarna till fastigheterna Kungsängens Kyrby 2:177 och 2:178 har 

ansökt om att planbesked för att tillskapa ytterligare bostäder på platsen. 

Förslaget innebär ett bevarande av en befintlig villa och en förtätning med 11 

radhus utmed Strandvägen.  

Platsen för förslaget är den så kallade Gröna udden. På platsen ligger idag en 

av få byggnader i Kungsängen med en historia som sträcker sig längre än 

tillbaka till 60-talet På det sättet är dess solitära läge viktigt för att kunna utläsa 

dess historia. Det är av betydelse att beakta blickpunkter från samhället mot 

villan och ut mot Mälaren. 

Ett positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på att 

inleda en planprocess. I ett så stationsnära läge som detta är all förtätning 

positiv. Möjligheten att knyta platsen till ett gångstråk längs med stranden är 

också intressant. Dock finns ett antal frågor som kan vara svåra att lösa i 

kommande planering, främst risk för översvämning och dispens/upphävande av 

strandskydd. 

Viktiga frågor att jobba vidare med är att studera översvämningsrisker och 

förhållandet till strandskyddet. Även buller och dagvatten behöver utredas och 

en anpassning till kulturmiljön behöver göras. 

Kommande detaljplan bör kunna handläggas med normalt förfarande. Ett 

samråd bör kunna hållas under 2021 och den bör kunna antas senast 2022. 

Enligt tidigare besked bör planen ges prioritering 2A. 

Åtgärden är att betrakta som medelstor i enlighet med gällande taxa. Faktura 

skickas separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 
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Barnperspektiv 

Förslaget kan erbjuda en god boendemiljö för barn- och unga även om 

omfattningen är liten.  

 

 

 

Henric Carlson  

Planchef Ulrica Flemström 

 Planarkitekt 

Bilagor 
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Plandirektiv  
Gröna udden (Kungsängens kyrkby 2:177 och 
2:178) 

Kungsängen  
 

   

Inkommet datum 
Den 4 februari 2020. 

Fastighetsbeteckning 
Kungsängens Kyrkby 2:177 och 2:178. 

Fastighetsägare 
Fastigheten ägs av privatpersoner.  

Förfrågan från 
Fastighetsägarna. 
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Önskad åtgärd  
Önskad åtgärd är att tillskapa ytterligare bostäder på fastigheterna 
Kungsängens Kyrby 2:177 och 2:178. Förslaget innebär ett bevarande av den 
befintliga villan och en förtätning med 11 radhus utmed Strandvägen. 
Radhusens placering i korta längor skapar siktlinjer ner mot Mälaren och husen 
ges en modern arkitektur med anpassning av fasadmaterial och kulör. 
 

 

Gällande plan för området 
Detaljplan 6702 för fastigheterna Ekhammar 4, Kyrkbyn 2 m.fl. i 
KUNGSÄNGEN.  

Genomförandetid 
Ingen genomförandetid finns för befintlig plan 

Användning och bestämmelser 
Fastighet 2:177 har en areal på ca 6620 m2 och fastighet 2:178 har en totalareal 
på ca 1300 m2. Den större fastigheten 2:177 betecknas av planbestämmelsen 
BF och får endast användas för bostadsändamål samt uppföras med fristående 
hus. Fastigheterna är prickade förutom på befintliga byggnader. Beteckningen 
II innebär att en byggnad inte får uppföras med en höjd som är högre än 7,6 m.  
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Gällande plan där Kungsängens Kyrkby 2:177 och 2:178 är avgränsat i rött.   

Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
Området avgränsas av Strandvägen i norr, Kungsängens båtsällskap i öster, 
Mälaren i söder och av ett grönområde i väster. I dagsläget utgörs det 
inhägnade området av villatomt med tillhörande komplementbyggnader.  
 
 
 

Flygbilden visar Kungsängens kyrkby 2:177 och 2:178 i Kungsängen. 
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Landskapsbild och stadsbild 
Mellan Mälarbanan och stranden ligger ett villaområde där byggnaden och den 
stora tomten runtomkring syns tydligt från sidan. Det finns ett behov av 
utredning som undersöker hur ett lämpligt formspråk tas fram i kombination 
med solitära villor/friliggande villor. Formspråket behöver harmonisera med 
befintliga hus i närmiljön. Det är av vikt att vägen in mot villan bibehåller sin 
bredd, eftersom den utgör en viktig siktlinje in mot befintligt hus och ut mot 
vattnet.  

Kulturhistoriska värden  
Villan är en av få byggnader i Kungsängen med en historia som sträcker sig 
längre än tillbaka till 60-talet På det sättet är dess solitära läge viktigt för att 
kunna utläsa dess historia. Det är av betydelse att beakta blickpunkter från 
samhället mot villan och ut mot Mälaren. Villan bör inte förlora kopplingen till 
sin närmiljö. Därav bör målsättningen vara att bevara markyta runtomkring 
villan, för att skapa en sammanhållen bebyggelse. 

Fornminnen 
Enligt Riksantikvarieämbetet finns det inga fornminnen.  

Natur 
Inom området finns det parkmark. Det finns även skyddsvärd natur enligt SIS-
standarden i form av grova tallar, ek, asp, buskar och äldre träd. På 
fastigheterna finns det en uppvuxen trädgård med hålträd samt död ved. Träden 
är skyddsvärda. Vidare finns det strandskog i ett strandnära läge och där träden 
växer ut över vattnet. Detta utgör en viktig miljö även för limniska (livet i 
sötvatten). Generellt är Tibbleviken en viktig uppväxtplats för fisk (i vassen) 
och även för fågel. På platsen finns parkslide som är en invasiv art.  
 
Vad gäller rekreationsområden finns det en båtuppläggningsplats på norra 
sidan. Här finns även tankar på en ett strandnära gångstråk för att komma så 
nära vattnet som möjligt. Tanken är att gångstråket kommer att sträcka sig 
längs med hela Strandvägen och därför är det viktigt att inte privatisera 
marken, varken bakom ny bebyggelse ner mot vattnet eller i stråket från 
stationen. Kommunens fördjupade översiktsplan visar på att stråket längs med 
Strandvägen förbi båtklubben och bort mot Marina Föreningshuset är viktig att 
förbättra. Likaså är sträcken upp mot Kungsängens station är viktig att 
utveckla.  

Vatten 
Fastigheterna ingår i vattenskyddsområde för Östra Mälaren. Mälaren-Görväln 
är en del av vattenförekomsten och har en måttlig ekologisk status. Vidare 
omfattas fastigheterna inte av något dikningsföretag.  

Fastigheterna ingår i Tibblevikens avrinningsområde. I dagsläget är 
Tibbleviken relativt påverkad av dagvatten från Kungsängens tätort samt 
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jordbruk från Lennartssnäshalvön. Här finns det även en översvämningsrisk 
enligt riskzon A och B samt en lägsta grundläggningsnivå.  

På fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:178 förekommer ett instängt område. 
Väster om fastigheterna finns det ett tillrinningsområde. 

Strandskydd 
Fastigheten omfattas inte av strandskydd. Dock inträder det i samband med att 
en ny plan och därför måste en ny bebyggelse motiveras och ställas mot de skäl 
som Miljöbalken beskriv med vilka man kan få dispens från eller upphäva 
strandskyddet. Om strandskydd upphävs måste allmänhetens tillgång till 
vattnet säkras. 

Buller 
Vid en kommande planläggning behöver bullerstörningar från 
pendeltågstrafiken undersökas. 

Riskfrågor 
Här finns det inga störande verksamheter eller någon transportled för farligt 
gods. Områdena omfattas inte heller av någon risk för ras och skred. Däremot 
finns det en översvämningsrisk på grundläggningsnivå. 

Ledningar 
Det finns inga kommunala VA ledningar inom fastigheterna. Kungsängens 
Kyrkby 2:177 är ansluten till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet, 
vilket den andra fastigheten inte är.  
 

Tillgänglighet 

En möjlighet finns att öppna upp för friluftslivet i samband med planläggning.  

Förhållningssätt 

RUFS 
Fastigheterna ligger i ett stationsnära läge som är särskilt intressant ur ett 
täthetsperspektiv. Utanför området finns det viktiga kommunikationer i form 
av kollektivtrafik.  

Översiktsplanen 
Översiktsplanen för år 2010 pekar ut fastigheterna som en del av ett 
utbredningsområde. Fastigheterna ligger i ett stationsnära läge som är särskilt 
intressant ur ett förtätningsperspektiv.  
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Övriga planer 
Enligt grönplanen är Strandvägen ett föreslaget grönstråk som kan utvecklas 
alternativt nyanläggas. Fastigheterna ingår i en grönyta med parkkaraktär som 
kan utvecklas rekreativt. Området räknas som Närnatur  
 

Riksintressen 
Det finns inga riksintressen som ligger i eller i närheten av planområdet. 

Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 
konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
Risk att man tar ner skyddsvärda träd, negativ konsekvens. Röja upp längs med 
vattnet med vegetation som hänger över. Andelen grönyta kommer att minska 
på grund av hårdgjorda ytor.  

Någon form av dagvattenhantering behöver ses över vad gäller tak- och 
vägvatten. Detta behöver renas innan det rinner ner i Tibbleviken.  

Sociala konsekvenser 
Det planerade gångstråket kan anses vara en positiv social konsekvens. Det kan 
bidra med ökad motion och utomhusvistelse.  
 
Ur ett täthetsperspektiv är området särskilt intressant då det ligger i närheten av 
pendeltågsstationen samt allehanda service. 

Barnkonsekvenser 
Förslaget kan erbjuda en god boendemiljö för barn- och unga även om 
omfattningen är liten. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det skapas nya attraktiva bostäder i ett strandnära läge.  

Utlåtande 
Planavdelningen ser positivt på att inleda en planprocess. I ett så stationsnära 
läge som detta är all förtätning positiv. Möjligheten att knyta platsen till ett 
gångstråk längs med stranden är också intressant. Dock finns ett antal frågor 
som kan vara svåra att lösa i kommande planering, främst risk för 
översvämning och dispens/upphävande av strandskydd. Plan bör kunna 
hanteras med normalt planförfarande. 
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Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Dagvattenhantering 

• Det behövs en form av landskapsutredning som även tar upp 
stadsbilden påverkas. Det kommer också behövas en 
byggnadsantikvarisk syn på fastigheten. De kommande bostäderna bör 
utformas med hänsyn till helhetsverkan. 

• Förhållandet till strandskyddet behöver utredas 

• Översvämningsrisk från Mälaren 

• Buller 

 

Tidplan och prioritering 
Planprioriteringen föreslås till 2A. Samråd bör kunna hållas under 2021 och ett 
antagande bör kunna ske under 2022.  
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Planuppdrag för Ekhammar 4:507 

Förslag till beslut 

1. Kommunen ger positivt planbesked för Ekhammar 4:507 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att påbörja planläggning för 

Ekhammar 4:507 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Planbesked 

medelstor åtgärd 15 000 kronor. 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till Ekhammar 4:507 har ansökt om att planbesked för att 

möjliggöra för en motions- och hälsoverksamhet. 

Platsen för fastigheten är i Kasmo industriområde. I dag tillåter planen lätt 

industri men någon sådan har inte tillkommit. Platsen ligger nära Kungsängens 

IP och direkt norrut ligger E18. 

Ett positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en 

verksamhet enligt ansökan kan bidra till en positiv utveckling då en ökad 

mänsklig närvaro kan leda till att platsen blir tryggare. Det är också positivt att 

stärka platsen med verksamheter som kompletterar utbudet på Kungsängens IP. 

Viktiga frågor att jobba vidare med är att studera risker kopplade till närheten 

till E18 och att se till att entrépartier bidrar till en känsla av mänsklig närvaro 

vid Västra Rydsvägen. 

På platsen finns idag en reklamskylt med bildväxlande ljusreklam. Trafikverket 

har påpekat att en sådan är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och ett 

ställningstagande till skylten kommer behöva tas i detaljplanen. 

Kommande detaljplan bör kunna handläggas med standardförfarande och bör 

kunna antas senast 2022, men sannolikt tidigare. Enligt tidigare besked bör 

planen ges prioritering 2B.  

Åtgärden är att betrakta som medelstor i enlighet med gällande taxa.  

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 
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Beslutsunderlag 

 Detaljplan 0309 Ekhammar (Norra Kasmo) 

 Ansökan om planbesked, den 6 februari 2020  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020 

 Plandirektiv, den 11 maj 2020  

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 

2011 

Ärendet 

Fastighetsägaren till Ekhammar 4:507 har ansökt om att planbesked för att 

möjliggöra för en motions- och hälsoverksamhet. 

I dag tillåter planen lätt industri men någon sådan har inte tillkommit. Platsen 

för fastigheten är i Kasmo industriområde. Fastighetens totalareal omfattas av 

ca 3100 m
2
. Den är obebyggd och täckt av kortklippt gräs. I området i övrigt 

finns både mindre industri och kontor men också bostäder. Platsen ligger också 

nära Kungsängens IP och direkt norrut ligger E18. 

Ett positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att en 

verksamhet enligt ansökan kan bidra till en positiv utveckling då den kan bidra 

till att fler personer rör sig på en plats som kan bli viktig för att knyta ihop den 

södra och norra delen av Gröna dalen där E18 idag utgör en barriär. Det är 

också positivt att stärka platsen med verksamheter som kompletterar utbudet på 

Kungsängens IP. 

Viktiga frågor att jobba vidare med är att studera risker kopplade till närheten 

till E18 och även behandla frågor om buller. Det är också viktigt att se till att 

entrépartier bidrar till en känsla av mänsklig närvaro vid Västra Rydsvägen. 

På platsen finns idag en reklamskylt med bildväxlande ljusreklam. Trafikverket 

har påpekat att en sådan är olämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt och ett 

ställningstagande till skylten kommer behöva tas i detaljplanen. 

Kommande detaljplan bör kunna handläggas med standardförfarande och bör 

kunna antas senast 2022, men sannolikt tidigare. Enligt tidigare besked bör 

planen ges prioritering 2B. Detta betyder att den handläggs aktivt med en 

bedömning om att den inte kommer att kräva lika mycket av planavdelningens 

resurser som en mer omfattande plan. 

Åtgärden är att betrakta som medelstor i enlighet med gällande taxa. Faktura 

skickas separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen. 
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Barnperspektiv 

Den tilltänkta verksamhetsutövaren riktar sig främst till en äldre målgrupp. 

Dock ses det som positivt för barn och unga att den indirekt kan bidra till att 

stärka Kungsängens IP då idrottsplatsen, som används av många barn och 

ungdomar, gynnas av att flera målgruppers behov kan tillgodoses i närheten av 

varandra. En ökad mänsklig närvaro kan också leda till att platsen blir tryggare. 

 

 

Henric Carlson  

Planchef Ulrica Flemström 

 Planarkitekt 

Bilagor 

1. Plandirektiv 

 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 
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Plandirektiv  
Ekhammar 4:507 i Kungsängen  
 

  
Fastigheten för Ekhammar 4:507 syns i blått. 

Inkommet datum 
6 februari 2020.  

Fastighetsbeteckning 
Ekhammar 4:507. 

Fastighetsägare 
Västerport E18 AB. 

Förfrågan från 
Fastighetsägaren. 
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Önskad åtgärd  
Önskad åtgärd är en ändring av befintlig plan som i dagsläget medger industri 
till en som omfattar motion och hälsovård.  
 

 

Gällande plan för området 
Detaljplan 0309 EKHAMMAR (norra Kasmo) 

Genomförandetid 
Genomförandetiden gick ut 2009-03-30. 

Användning och bestämmelser 
 
MARKANVÄDNING 
Fastigheten innefattas av planbestämmelsen småindustri (J) där största 
byggnadsarea får vara 50% av fastighetsarean. Byggnad får uppföras i högst 
två våningar, till en byggnadshöjd av 8,0 meter. Verksamheten får inte vara 
störande för omgivningen. Utanför fastighetsgränsen ligger en 
transformatorstation (E). Delar av fastigheten är prickad och får inte förses med 
byggnad.   

 

UTFORMNING, SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER 

Fasader ska vara anpassade till den risk transporter av farligt gods på E18 norr 
om planområdet innebär. Stora fönster får ej lokaliseras mot motorvägen. 
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Fasader ska utföras i brandtåligt material. Ventilationsintag ska kunna stängas 
och utrymningsvägar ordnas åt annat håll än E18. Fasader ska utformas så att 
ekvivalent ljudnivå inomhus inte överskrider 40 dB(A).  

  
Den aktuella detaljplanen är avgränsad av den röda streckade linjen.  
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Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
Fastighetens totalareal omfattas av ca 3100 m2. Den är obebyggd och täckt av 
kortklippt gräs. På fastigheten står en skylt som ägs av Kungsängens 
företagscenter. År 2014 beviljades bygglov för uppförande av skylten men 
Trafikverket har inte hörts av om detta. 2019 kom det in ett tillsynsärende om 
skylten som inte handlar om bygglov utan om reklamens bildskiftningar och 
ljusstyrka. En transformatorstation ligger inom detaljplanelagt område men 
utanför fastighetsgränsen. 

Landskapsbild och stadsbild 
Fastigheten ligger nedanför en slänt i anslutning bilvägen Västra Rydsvägen 
och till den upphöjda motortrafikleden E18. Söder om området finns ett mindre 
verksamhetsområde och bostadsbebyggelse. Väster ut ligger en 
idrottsanläggning med tillhörande fotbollsplaner. Norr och öster ut ligger en 
del av rekreationsområdet Gröna dalen.   

 

 

Kulturhistoriska värden  
Fastigheten innehåller inga kulturhistoriska värden. 

Fornminnen 
Fastigheten innehåller inga fornminnen. På andra sidan E18 förekommer 
fornlämningar i form av stensättningar och fossil åker. 
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Natur 
Området omfattas inte av Natura 2000- eller Habitsområden. Enligt 
översiktsplanen för 2010 finns det inte heller några naturvärden som ska 
bevaras inom fastigheten.  

På andra sidan vägen finns planer på att utveckla norra Gröna dalen till ett 
rekreativt parkstråk med inslag av vatten i form av dagvattenhantering. I höjd 
med Kungsängen IP, utanför fastighetsgränsen, utvecklas ett område till 
stadsdelspark. 

Vatten 
Fastigheten ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde och i Granhammars 
dikningsföretag. Området är avrinningsområde till, Tibbleviken, ett ekologiskt 
särskilt känsligt område (ESKO). 

Strandskydd 
Området omfattas inte av strandskydd. 
 

Buller 

  
Illustrationen visar en bullerkartering som är framtagen år 2016. Fastigheten är 
inringad i rött.  
 
Området ligger i mellan Västra Rydsvägen och E18. Enligt en bullerkartering som 
togs fram år 2016 beräknades ljudnivån till 55 dBA från Västra Rydsvägen. Det 
förekommer inget buller från spårtrafik. Vägbullret från E18 uppgår till den 
ekvivalenta ljudnivån till 65–70 dBA. Ett ställningstagande kommer behövas 
under planprocessen till vilka bullernivåer som en tillkommande verksamheter 
behöver förhålla sig till. 
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Den planerade bebyggelsen 
Det saknas information om den nya bebyggelsen alstrar buller.  

Riskfrågor 
E18 är transportled för farligt gods. Redan i gällande plan finns restriktioner 
för att förebygga risker, bl.a. gällande placering av utrymningsvägar och 
ventilation. Fastighetsägaren har haft tidiga avstämningar med riskkonsulter 
och bedömningen är att anläggningen borde vara möjlig i det tilltänkta läget 
men detta behöver utredas under detaljplaneringen. 

Ledningar 
Dagvattenledningar finns i fastighetsgräns. Gällande plan medger byggrätt och 
en ny plan förutsätts ha samma placering av byggnader som tillåts i gällande 
plan.  

Tillgänglighet 
Platsen har god tillgänglighet både med bil och för fotgängare och cyklister. 
Närmaste busshållplats ligger i dagsläget vid Granhammarsvägen, ca 1 km från 
planområdet. Behovet av parkering måste utredas under planprocessen. 

Förhållningssätt 

RUFS 
I RUFS 2050 ligger fastigheten inom primärt bebyggelseläge och i anslutning 
till Befintlig bebyggelse i Stockholms län tätortskartan RUFS 2050. Det 
innebär att fastigheten har potential för utveckling och förtätning med ett läge i 
anslutning till goda regionala förbindelser. 

Översiktsplanen 
Översiktsplanen för 2010 beskriver området som avrinningsområde till 
ekologiskt särskilt känsliga vattenområden och våtmarker. Området är en del 
av tätorten. På andra sidan E18 har översiktsplanen föreslagit ny bebyggelse. 

Området är inte direkt utpekat i ÖP 2010. I de generella 
planeringsinriktningarna för Kungsängen står:  
”Värna Gröna dalen som grönstråk och jobba med att ge dalen en förbindande 
funktion”. Genom att uppföra en publik byggnad vid undergången vid E18 kan 
en ökad mänsklig närvaro komma till stånd om planen genomförs, vilket kan 
stärka Gröna dalen.  

Enligt landsbygdsplanen FÖP 2016 ligger fastigheten inom tätortens 
avgränsning och tillhör tät befintlig bebyggelse.  
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Övriga planer 
GRÖNPLAN 

Enligt grönplanen ligger fastigheten i anslutning till gång- och cykelstråk samt 
grönstråk i Kungsängen. Här finns även tillgång till idrottsplats. Enligt 
grönplanen ingår fastigheten i närnatur 2008.  

Riksintressen 
E18 är ett riksintresse för kommunikation.   

Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 
konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
Platsen har inget djur- eller växtliv som behöver skyddas och Gröna dalen 
påverkas inte av detta. Marken kan tas tillvara genom att bebyggas med 
verksamhet för motion och hälsovård.  

Sociala konsekvenser 
En plats som redan har idrott i sin omgivning kan skapa nya förutsättningar för 
privata aktörer och bli en mötesplats. Det blir en trygghetsaspekt när den norra 
sidan möter den södra. Området är tillgängligt och det finns goda möjligheter 
att ta sig dit genom att cykla, gå eller åka bil. Det finns utvecklingspotential 
gällande att transportera sig dit med kollektiva medel.   
 
Området är utsatt för trafikbuller vilket kan påverka det sociala livet och hälsan 
negativt. Befintliga verksamheter i närmiljön påverkas redan av detta. Dock 
kan det vara positivt att förlägga en verksamhet som inte är känslig för buller 
till detta läge. 

Barnkonsekvenser 
Platsen kan utvecklas och bli en idrottsnod, vilket ur en trygghetsaspekt bidrar 
med ökad närvaro av alla åldrar. Motortrafikleden E18 påverkar inte platsen 
avsevärt med tanke på dess läge i en slänt. Det mindre trafikerade Västra 
Rydsvägen har inte lika mycket trafik eller höga hastigheter, dock behöver 
vägen korsas för att sig till platsen. Det saknas övergångsställe eller trafikljus.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det är positivt att använda befintlig infrastruktur. Antalet parkeringsplatser kan 
behöva utökas, vilket innebär en kostnad. Befintliga dagvattenledningar kan 
behållas i befintligt läge, men det behöver dras nya VA-ledningar. Det behöver 
utredas vad som ska göras med den befintliga skylten.  
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Utlåtande 
Planavdelningen ser positivt på att ta fram en detaljplan enligt förslaget. 
Viktiga frågor att jobba vidare med är: 

- Entréer med glaspartier vänds mot Västra Rydsvägen 
- Ta ställning till behovet av antalet parkeringsplatser 
- Ta ställning till skylten 
- Riskfrågan 
- Verksamhetens känslighet för buller  

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
(Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet.) 

• Riskutredning 

Tidplan och prioritering 
I Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskotts planprioritering 2020-04-15 
gavs planen prioriteringen 2B. Detta betyder att den handläggs aktivt med en 
bedömning om att den inte kommer att kräva lika mycket av planavdelningens 
resurser som en mer omfattande plan. 

Under normala omständigheter borde planen inte ta så mycket tid i anspråk 
med tanke på att det handlar om en befintlig byggrätt. Ett antagande borde 
kunna ske under 2021. En osäkerhetsfaktor är riskfrågan. 

 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Nassim Pourshah Badinzadeh 

Planarkitekt 

Planavdelningen 

   

Nassim.PourshahBadinzadeh@upplands-bro.se 

2020-03-16 KS 20/0239  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Ansökan om planbesked för Bro-Önsta 2:11 

Förslag till beslut 

1. Kommunen ger positivt planbesked för Bro-Önsta 2:11 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att påbörja 

planläggning för Gröna udden (Kungsängens Kyrkby 2:177 

och 2:178) 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Stor 

åtgärd, 30 000 kronor.  

 

Sammanfattning 

Smallville Holding AB i samverkan med Svensk Galopp AB har ansökt om 

planbesked och planuppdrag för fastigheten Bro-Önsta 2:11.  

Fastigheten omfattar galoppanläggning, stall och hagar för Bro Park. Ansökan 

avser planläggning av ett område sydöst om galoppbanan med ändamålet 

bostäder, förskola, äldreboende, korttidsboende och service för hästsporten.  

Förslaget stämmer inte överens med gällande översiktsplan och området ligger 

utanför tätortsavgränsningen. 

Trots att många delar i ansökan är problematiska ser 

Samhällsbyggnadskontoret positivt på att inleda en planläggning då det kan 

skapa förutsättningar för Bro Park att stärka sin verksamhet. 

En plan bör den kunna antas under 2023. Planen ska upprättas enligt reglerna 

för utökad förfarande. Den beräknade tiden för antagande kan komma att 

ändras. Enligt tidigare besked ges planen prioritering 2A. 

Åtgärden är att betrakta som stor åtgärd i enlighet med gällande taxa eftersom 

det omfattar mer än 100 bostäder/lägenheter och kan innebära betydande 

miljöpåverkan.  

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2020-03-16 KS 20/0239 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Detaljplan för Bro-Önsta 2:11 m.fl Hästsportanläggning Önsta gård, nr 

1201   

 Ansökan om planbesked, den 13 mars 2020  

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020 

 Plandirektiv, den 11 maj 2020  

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 

 

Ärendet 

Smallville Holding AB i samverkan med Svensk Galopp AB har ansökt om 

planbesked och planuppdrag för fastigheten Bro-Önsta 2:11.  

Fastigheten omfattar galoppanläggning, stall och hagar för Bro Park. Ansökan 

avser planläggning av ett område sydöst om galoppbanan med ändamålet 

bostäder, förskola, äldreboende, korttidsboende och service för hästsporten. 

Gestaltningsprincipen för det tänkta förslaget är den småskaliga 

trädgårdsstaden med traditionell byggnadsstil som knyter an väl till gårdens 

äldre bebyggelse. 

Samhällsbyggnadskontoret menar att läget är problematiskt för bostäder. 

Området ligger inom ett verksamhetsområde och har inga bra kopplingar till 

Bro centrum och service. Skällsta industriområde ligger som en barriär mellan 

planområdet och övriga Bro tätort. Bostäder i det här området skulle kunna 

innebära problem för utvecklingen av befintliga verksamheter i framtiden. Det 

skulle kunna innebära en inskränkning i möjligheterna för att utveckla 

hästverksamheten inom vissa områden av Bro Park, vilket är en förutsättning 

för att kunna bygga bostäder på platsen. 

Förslaget är inte förenligt med Översiktsplanen för Upplands-Bro kommun och 

RUFS. Området hänger inte ihop med resten av samhället. Efter genomförande 

av planen blir det området som ett eget satellitområde vilket även går emot 

viljeinriktningen i kommande FÖP Bro. 

Området är bullerstörd och även om man kan uppfylla riktlinjer finns det flera 

typer av bullerkällor runt om planområdet och det kan upplevas väldigt 

stressande. 

I dagsläge finns inget kommunalt förskolebehov. När det gäller 

blandadbebyggelse räknar kommunen 1,1 barn per bostad mellan 1–15 år. 

Enligt kommunens riktlinjer behövs det 10 m
2
 per barn inomhus och 30 m

2
 per 

barn utomhus.  

Trots att många delar i ansökan är problematiska ser 

Samhällsbyggnadskontoret positivt på att inleda en planläggning då det kan 

skapa förutsättningar för Bro Park att stärka sin verksamhet. 
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De tänkta bebyggelse vänder sig framför allt till dem som arbetar i Bro Park 

idag och de som är intresserad av hästar. Om man bestämmer sig för att 

planlägga området för bostäder behövs det någon koppling till bostäder och 

Bro centrum. Möjligtvis kan man titta på utveckling av befintliga gång- och 

cykelvägar i Bro.  

Kommunen är ansvarig för att kopplingar mellan planområdet och resten av 

Bro skulle funka tillräckligt bra. Det finns en risk att planen innebär att 

kommunen få ta ett ekonomiskt ansvar för att säkerställa kopplingar mellan 

planerat område och resten av Bro.  

En detaljplan får inte ändras före genomförandetidens utgång om inte berörda 

fastighetsägare godkänner det. Gällande detaljplanen för området har 

genomförandetid till 2024-03-07 och det innebär att om ingen av de berörda 

fastighetsägarna motsätter sig det är det möjligt att ändra en detaljplan före 

genomförandetidens utgång. Det finns en stor risk att planen kommer att 

upphävas på grund av detta skäl.  

En plan bör den kunna antas under 2023. Planen ska upprättas enligt reglerna 

för utökad förfarande. Den beräknade tiden för antagande kan komma att 

ändras. Enligt tidigare besked ges planen prioritering 2A. 

Åtgärden är att betrakta som stor åtgärd i enlighet med gällande taxa eftersom 

det omfattar mer än 100 bostäder/lägenheter och kan innebära betydande 

miljöpåverkan.  

Faktura skickas separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas 

genom förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och 

bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen.  

 

 

Barnperspektiv 

En bostadsbebyggelse i denna del kan bli en bra miljö för barn och unga som 

vill bo i en relativt nära koppling till djur och speciellt hästar. En förskola ska 

planeras inom området. Utvecklande ytor för lek och samvara för både pojkar 

och flickor är självklara delar inom konceptet. 

Ur ett trygghetsperspektiv är det här området inte bra för barn. Barn måste 

kunna ta sig till skolan på ett tryggt sätt och i dagsläge finns det inga bra 

kopplingar till skolor i närheten. Barn måste gå igenom verksamhetsområdet. 
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Planchef 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan om planbesked 

2. Plandirektiv 

 

Beslut sänds till 

 Sökande med delgivningskvitto 
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	 	 	 	 Upplands-Bro	kommun	
	 	 	 	 196	81	Kungsängen	
	
	
Ansökan	om	planbesked	och	planuppdrag	för	planändring	inom	fastigheten		
Bro-Önsta	2:11	m	fl	
	
Smallville	 Holding	 AB	 i	 samverkan	 med	 Svensk	 Galopp	 AB	 ansöker	 om	 planbesked	 och	
planuppdrag	för	planändring	av	del	av	fastigheten	Bro-Önsta	2:11.		
	
Smallville	har	tecknat	ett	samarbetsavtal	med	Svensk	Galopp	AB	i	syfte	att	utveckla	hästsport-
anläggningen	med	kompletterande	verksamheter	och	bostäder.	Svensk	Galopp	har	en	ambition	
att	komplettera	den	nuvarande	anläggningen	med	hästrelaterade	näringsverksamheter	och	ser	
det	som	angeläget	att	också	kunna	komplettera	med	bostäder	för	de	som	arbetar	och	verkar	på	
anläggningen.	 Smallville	 har	 utvecklat	 ett	 koncept,	 Lilleby,	 med	 småskalig	 trädgårds-
stadsbebyggelse	i	klassisk	stil	som	Svensk	Galopp	bedömer	väl	motsvarar	det	behov	av	utveckling	
som	eftersträvas.		
	
Lilleby	 har	 en	 stark	 hållbarhetsprofil	 och	 byggande	 för	 oss	 innebär	 att	 det	 finns	 ett	
livscykelperspektiv	 för	 de	 byggnader	 och	 produkter	 som	 finns	 och	 används	 i	 Lilleby.	
Livscykelperspektivet	 innebär	 även	 att	 hänsyn	 tas	 till	 byggnadens	 eller	 produktens	
miljöpåverkan	från	utvinning	av	material	till	dess	att	produktens	tekniska	livslängd	är	slut	eller	
när	produkten	ska	bytas	ut	eller	renoveras.	Lillebys	ambition	är	alltid	att	vara	klimatsmart	och	
alltid	bättre	än	Boverkets	energikrav.	Vidare	kommer	en	elbilspool	etableras	inom	området	samt	
man	emotser	den	kommande	busshållplatsen	vid	Bro	Park	för	att	underbygga	ett	mer	hållbart	
resande.	
	
Husen	kännetecknas	av	en	vacker	och	tidlös	arkitektur	som	åldras	med	skönhet	och	är	lätta	att	
underhålla.	 Vi	 bedömer	 att	 Lillebykonceptet	 väl	 kan	 tillgodose	de	 krav	på	 särskild	 hänsyn	 till	
kulturlandskapet	och	naturmiljön	som	ställs	vid	utveckling	av	Önsta.	
	
Den	framtagna	förslaget	innehåller	ca	60	bostäder	i	form	av	enfamiljshus,	radhus	och	parhus.	Ett	
trygghetsboende	 om	 ca	 40	 lgh	 ingår	 som	 kan	 kombineras	 med	 ett	 vårdboende	 (vi	 har	 ett	
långsiktigt	 samarbete	 med	 en	 förvaltningsaktör)	 om	 kommunen	 har	 behov	 av	 detta.	 Ett	
korttidsboende	om	ca	30	rum	för	personer	kopplade	till	hästsportverksamheten	inryms	också	i	
förslaget.		
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Servicenäringar	 för	 hästsporten	 som	 veterinär,	 utrustning,	 utbildning	 närlivsbutik	 mm	 är	 ett	
viktigt	 element	 i	 förslaget.	 En	 mindre	 förskola	 med	 en	 hållbarhetsinriktning	 som	 är	 en	 del	 i	
Lillebykonceptet	planeras	(vi	har	även	inom	detta	område	ett	långsiktigt	samarbete	med	en	aktör	
med	fina	referenser	och	förskolan	kan	uppföras	och	drivas	i	privat	regi).	
	
Bebyggelseförslaget	har	utarbetats	av	Brunnberg	&	Forsberg	arkitekter.	(Bil)		
	
Gestaltningsprincipen	 är	 den	 småskaliga	 trädgårdsstaden	 med	 traditionell	 byggnadsstil	 som	
knyter	an	väl	 till	gårdens	äldre	bebyggelse.	Den	föreslagna	kompletteringen	med	bostäder	och	
verksamheter	kommer	att	göra	det	idag	lite	öde	området	mer	levande	även	kvällstid	med	ökad	
trygghet	som	följd.	
	
Smallville	 och	 Svensk	 Galopp	 bedömer	 att	 förslaget	 svarar	 mot	 det	 angelägna	 behovet	 av	
utveckling	av	hästsportanläggningen,	som	ger	en	bättre	grund	för	att	utveckla	verksamheten	och	
platsen	samt	är	väl	anpassat	till	kulturlandskapet	och	att	Lillebykonceptet	tillför	markbostäder	
med	en	intressant	egen	karaktär	till	Upplands-Bro.	Förslaget	innebär	också	att	den	ursprungliga	
ambitionen	att	utveckla	den	aktuella	delen	av	Bro	Park	med	verksamheter	och	aktiviteter	som	
stöder	hästsportverksamheten	nu	kan	förverkligas.	
	
	
	

	

	 		
	

	 	 	 	
	
	
Bilagor:	
-	Bebyggelseförslag	Brunnberg	&	Forshed	
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Plandirektiv  
för del av Bro-Önsta 2:11 i Bro  
 

 
Översiktskarta över bedömt planområdet markerat med rött 

 

Inkommet datum 

13 februari 2020.  

Fastighetsbeteckning 

Bro-Önsta 2:11 

Fastighetsägare 

Svensk Galopp AB 

Förfrågan från 

Svensk Galopp AB och Smallville Holding AB 

Trafikplats Bro 

Bro Park 
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Önskad åtgärd  

Tillföra bostäder, förskola, vårdboende, korttidsboende och service för 
hästsporten inom en del av fastigheten Bro-Önsta 2:11. 
 
 

 
 

Gällande plan för området 

Detaljplan för hästsportanläggning. Önsta gård antogs av kommunfullmäktige 
2014-02-12 och vann laga kraft 2014-03-07. I gällande detaljplan finns 
byggrätt som inte har utnyttjats. 
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Ungefärlig del av gällande plan som behöver ändas för att kunna planlägga för bostäder 
markerat i gult. Föreslaget bostadsområde är markerat i rött. 
 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplan för Bro-Önsta 2:11 löper fortfarande. 
Genomförandetiden är 10 år och gäller fram till och med 2024-03-07. En 
ändring under pågående genomförandetid innebär utökad överklaganderätt för 
sakägare inom området för hela gällande detaljplan. Ett överklagande 
skullemed stor sannolikhet upphäva planen om detta skedde under gällande 
plans genomförandetid. 
 

Användning och bestämmelser 

För området gäller bestämmelsen DY1 som medger olika former av användning 
som veterinärklinik, hästsport med tillhörande banor och byggnader, 
restauranger, mindre butiker, parkeringar, stall, ridhus och maskinhallar. 
Damm får anläggas också. Gällande planen reglerar byggrätten till 11 000 m2 
byggnadsarea. Högsta byggnadshöjd får vara 10 meter. 
För att kunna göra en ny plan för bostäder inom detta område behöver 
planbestämmelser ändras även utanför området för att säkerställa att 
hästverksamheten inte kommer för nära bostäderna. 
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Nuvarande förhållanden 

Markanvändning  

Idag är den huvudsakliga användningen på Svensk Galopps fastighet hästsport 
med banområde och tillhörande läktarområde, parkeringar, stallar, rasthagar, 
kanslibyggnader och anläggningar för drift. Det finns även en stor del 
naturmark och äldre jordbruksmark som ej nyttjas idag. 
 
Föreslaget område är i dagsläge obebyggd i stora delar. Det finns tre gamla 
byggnader inom området från 1900 talet.  
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Landskapsbild och stadsbild 

Området består idag av hällmarkstallskog och kulturmark. Landskapet är till 
stor del öppet. Det ligger ett litet skogsparti i söder av området som omfattar 
naturvärde klass 4. Området är i dagsläge obebyggd i stora delar. Det finns tre 
gamla byggnader inom området från 1900 talet.  
Området är väl synligt från kringliggande vägar. Sedan ett antal år är Svensk 
Galopps anläggning, framförallt galoppbanan och dess intilliggande 
bebyggelse ett tillägg i området. 
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Kulturhistoriska värden  

Det finns värden som utpekats på befintlig detaljplanekarta och som har utretts 
och dokumenterats grundligt i föregående detaljplaneprocess. Området är av 
lokalt intresse för kulturmiljön och kommande bebyggelse ska anpassas till de 
kulturhistoriska värdena. Befintlig detaljplan ställer krav på att anpassning till 
kulturmiljön ska göras. Bland 
annat genom att det öppna odlingslandskapet kan hållas öppet och att utpekade 
åkerholmar och skogsdungar ska bevaras, att alléer ska bevaras och/eller 
återplanteras. Karaktärsdragen hos värdefulla byggnader ska bevaras och 
utformning av nya byggnader anpassas till områdets karaktär.  
 
Inom området ligger tre gamla byggnader från 1900-talet. Enligt gällande 
planen får funktioner som behövs för verksamheter inom kvartersmark inredas 
i befintliga lokaler (tex. lager, kontor, personalbostad, personalutrymme, 
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mindre personalbutik)”. Befintliga lokaler i detta område är Gula villan och 
Gubbo. Torpet Vallbo är undantaget med anledning av risk för 
olyckshändelser förknippade med transport av farligt gods på väg 840. 
 

 
 
Gula villan: 
Ett gulmålat trähus med ospröjsade tvåluftsfönster som är från mitten av 1900-
talet. 
 
 

 
 
 
Gubbo: 
Ett rött tvåvånings trähus med spröjsade fönster från början av 1900-talet.det 
finns även ett förråd/garage. 
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Oxlidret:  
Den här byggnaden har ett högt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde som 
ska bevaras. Byggnaden omfattas av varsamhet bestämmelse på plankarta för 
gällande planen. 
 

 
 
Vallbo (tidigare soldattorp): 
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Vid Vallbo ligger ett rött trähus med vita knutar, en enkelstuga från 1800-talet, 
med ett dass bakom huset. I trädgården finns äldre trädgårdsväxter som syren, 
snöbär. Trädgården kantas av en rad beskurna björkar och det finns körsbär, 
vinbär och kaprifol. 
 

 

Fornminnen 

Inför arbetet för att ta fram en detaljplan för fastigheten (Önsta gård) har en 
särskild arkeologisk utredning genomförts av Stiftelsen Kulturmiljövård. 
Utredningen har skett i två omgångar, under 2002 respektive 2012.  
 
Utredningen syftade till att bedöma och fastställa om det finns ytterligare 
fornlämningar och klargöra om fornlämningsliknade objekt utgör fasta 
fornlämningar eller ej. 
 
Fasta fornlämningar omfattas av skydd genom lag (1988:950) om 
kulturminnen m.m. (KML). Bevakningsobjekt innebär att man vid 
inventeringstillfället inte kunnat ta ställning till om lämningen är en fast 
fornlämning eller inte. Fornlämning med denna bedömning måste därför 
alltid kontrolleras ytterligare före markingrepp. Lämningen Bro 26:1–3 är ett 
bevakningsobjekt inom planområdet. 
 
Övrig kulturhistorisk lämning utgör inte fast fornlämning men anses ha ett 
antikvariskt värde. 
Kring en fast fornlämning hör ett så stort område på marken som behövs för att 
bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess 
art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde. När fråga 
uppkommer om fastställelse av gränserna för ett fornlämningsområde prövas 
frågan av länsstyrelsen. 
 
För Lämningen (Bro 27:1) som är inom planområdet har ett sådant 
skyddsområde definierats av länsstyrelsen (2013-04-18) och mätts in. 
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Natur 

En naturvärdesbedömning av planområdet har utarbetats av Ekologigruppen 
under sommaren 2012 (samt en mindre komplettering under 2013). Rapporten 
omfattar även en analys där områdets naturvärden relaterats till omgivande 
landskap och befintliga spridningssamband. 

Bro 27:1 

Bro 26:1–3 

Övriga kulturhistoriska lämningar 

Platå i åkermark 

Höglänt åker med impediment 
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Rapporten innehåller förslag på hur naturvärden och spridningssamband kan 
förstärkas. I området har biotopskyddade miljöer inventerats och presenteras på 
en karta (se karta på nästa sida). Naturvårdsbedömningen utfördes i en 
fyrgradig skala där klass 1 är högsta naturvärde (nationellt intresse), klass 2 är 
mycket höga naturvärden (regionalt intresse/länsintresse), klass 3 är höga 
naturvärden (kommunalt intresse) och klass 4 är naturvärde av lokalt intresse. 
 

 
 

 
 
Inom planområdet finns naturvärde klass 4 med lokalt värde. Vissa delar av 
planområdet har bestämmelsen a2 som betyder marklov krävs för fällning av 
träd med stamdiameter större än 30 cm (en meter ovan mark).  
Biotopskyddet för alléer gäller även efter detaljplaneläggning.  
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Fyra av de alléer som är utmarkerade på kartan för biotopskyddade miljöer 
säkerställs med bestämmelsen n2, planterade träd i två rader, och a2 (Marklov 
krävs för fällning av träd med en stamdiameter större än 30 cm, en meter ovan 
mark) 
 

 
 
Omfattning inom vårt utvecklingsområde får studeras närmare i senare skede.  

 

Vatten 

Geotekniska undersökningar har gjorts i området. Jorden består främst av 
torrskorpelera på lös lera på friktionsjord. Jorddjupet varierar mellan ca 1-10m. 
Då området domineras av lera är infiltrationsmöjligheterna begränsade. Källa: 
(Ramböll, PM Geoteknik, Upplands-Bro, Galoppbana - Projekteringsunderlag, 
2012-10-08) 
 
Enligt befintlig detaljplan avvattnas området inom vilket utvecklingsområdet 
ingår avvattnas genom Önstabäcken och dike 2 mot Broviken, ett Natura 2000-
område 5–6 km söder om planområdet 
 

Strandskydd 

Strandskydd är inte aktuellt. 
 
 



 

    14 (21)  
   

 
 

Hälsa och säkerhet 

Buller  

De bullerkällor som skulle kunna vara aktuella i området är trafikbuller från 
väg 840, Mälarbanan och verksamhetsbuller dels från verksamheten på 
galoppbanan, dels från planerat verksamhetsområde nordöst om området. En 
ökad bostadsbebyggelse skulle leda till mer biltrafik i området.  
 
En preliminär bullerutredning har gjorts av Structor den 2019-11-29.  
Sammanfattningsvis bedöms det möjligt att bygga bostäder inom det planerade 
området som innehåller bullerriktvärden för så väl trafik som för verksamhet. 
Det kan ställas krav på bostädernas planlösning för att ljuddämpad sida ska 
uppnås. Om det är erforderligt och vilka begräsningar det innebär behöver 
utredas noggrannare i senare skede.   
 

- Utifrån ljudutbredningskartor erhållet från närliggande detaljplan 
bedöms ljudnivån vid närmast bostadsfasad från trafik vara 55–60 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå. Detta är inom riktvärden.  

 
- Galoppbanan har bedömts utifrån underlag erhållet i uppdraget 

Gavlehov Södra i Gävle. Där var det en travbana som utreddes. 
Bullerspridning bedöms vara snarlik mellan galopp- och travbana. 
Detta bör dock fastställas i senare skede. Störande verksamhet bedöms 
vara högtalarutrop vid tävling och evenemang samt traktorer som 
bereder banan. Det kan även finnas fläktar på stall och omkringliggande 
byggnader som ger upphov till buller. Ljudnivån från galoppbanan 
kommer bero på placering av högtalare och vilka vägar som traktorer 
tar inom verksamhetsområdet, speciellt under natt. I Gavlehov i Gävle 
användes mycket riktade högtalare. Skulle Galoppen använda sådana 
skulle det begränsa ljudnivåerna vid de planerade bostäderna.  
 

  
- Ljudnivån från galoppbanan bedöms bli 45–50 dBA under verksamhet 

om riktade högtalare används. Om aktivitet med högtalare planeras 
under natt, kl 22-06, rekommenderas inte bostäder i det planerade 
området. Om verksamhet med högtalare pågår utanför nattetid kan de 
närmast belägna bostäderna behöva planeras så de har tillgång till 
ljuddämpad sida.  

 
- Nordöst om området planeras ett verksamhetsområde. Till detaljplan 

gjordes en bullerutredning med schablonvärden. Dessa visade att 
bullernivån i området blir strax under 40 dBA nattetid, dvs inom 
riktvärdena, se Figur 2. Dock ska det understrykas att detta kan variera 
beroende på vilken verksamhet som faktiskt etableras inom 
verksamhetsområdet.  
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Verksamhetsbuller natt då DP Klövberga är fullt utbyggt 
 
En bullerutredning ska göras i samband med planarbetet för att säkerställa 
boende miljö samt en bra miljö för hästar. 
 

Riskfrågor 

Området ligger ca 1 kilometer söder om E18 som utgör en primär transportled 
för farligt gods. 
En riskbedömning har gjorts för gällande planen för Önsta gård år 2013. 
Olyckshändelser förknippade med transport av farligt gods längs väg 840 
(sekundär transportled för farligt gods) samt Mälarbanan (Järnväg) är de 
händelser som identifierats kunna ge förhöjda risknivåer enligt 
riskbedömningen. 
Förutsättningar i området har förändrats sedan år 2013. Det är därför 
riskutredningen behöver uppdateras i samband med utvecklingen i området. 
 
Kommunen har gjort en hemställan till Länsstyrelsen för att ta bort farlig gods 
leden för väg 840. Men Länsstyrelsen har inte hanterat frågan än.  
 
Det finns inga kända markföroreningar i området. 
 
Ljus från tävlingsbanan finns men har bedömts i befintlig detaljplan kunna 
hanteras med hjälp av avskärmning eller liknande där så behövs. 
 
 

Lukt och allergener 

En hälsoriskbedömning avseende hästallergen för planerade bostäder har gjort 
av NIRAS den 21 januari 2020. Enligt bedömningen bör stallet som är beläget 
ca 500 m norr om planerade bostäder anses vara den primära källan för 
spridning av hästallergen då det är här hästarna lever och vistas mest under 
dygnet. Stallet är beläget nära 500 m från den närmast planerade bo-staden, 
vilket är ett avstånd som med goda marginaler oavsett vindriktning inte, enligt 
myndigheters rekommendationer och domstolspraxis, bedöms orsakar       
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allergiska reaktioner eller luktstörning hos de boende. Studier visar att halter av 
luft-burna hästallergener sjunker snabbt i hästanläggningens närområde och 
försvinner efter 50–100 m. 

Galoppbanan med tillhörande byggnader är området där hästar vistas med 
kortast avstånd till bostäderna. Här passerar hästar ca 100 m från planerade 
bostäder. Det är ett avstånd som med rätt förutsättningar kan bidra till viss 
exponering av hästallergen men det finns fortfarande tillräckligt goda 
marginaler för att avskriva någon betydande negativ hälsopåverkan hos 
boende. 

Det nya bostadsområdet är också skyddat av naturliga och icke-naturliga 
barriärer i form av träd eller byggnader. Norr om bostadsområdet finns det 
rikligt med träd och buskage som skyddar från eventuell spridning från stallet i 
norr. Önsta Gård som ligger mellan stall och bostadsområdet är dessutom 
beläget på en kulle som begränsar spridning. Vägar runt bostadsområdet omges 
också av trädalléer som bidrar med visst skydd mot spridning med vind. Norr 
om bostadsområdet finns dessutom ett högt plank som tydligt skärmar av 
fastigheten mot galoppverksamheten. 

NIRAS gör bedömningen att det i nuläget inte föreligger någon risk för     
negativ hälsopåverkan hos de boende i det planerade bostadsområdet orsakat 
av när-liggande hästhållning vid Bro park.  

NIRAS rekommenderar att förskola och vård-boende placeras i sydöstra delar 
av det planerade bostadsområdet, i syfte att minimera risk för spridning av 
hästallergen till känsliga grupper.  

NIRAS bedömning är gjord med förutsättningen att det öppna området till 
öster om bostadsområdet även i framtiden är fri från hästhållning och inte 
kommer att användas som betesmark till hästar. Denna fråga måste förutsätts 
hanteras i den kommande planprocessen. 

En mer detaljerad utredning som ska ta hänsyn till möjligheter som 
hästverksamheten har för utveckling enligt gällande plan ska upprättas innan 
samrådsskedet.  

Ledningar 
Inget kapacitetsproblem finns på VA-nätet i dagsläge. Ny bebyggelse kan 
ansluts till kommunalt vatten och spillvatten. Anslutningen sker vid infarten 
från väg 840.  

Tillgänglighet 
Området ligger ca 1,5 km bort från tågstationen i Bro. I dagsläge finns inga bra 
kopplingar i form av gång- och cykelväg till Bro centrum och tågstationen.  
 
Närmaste busshållplats med bussar som kör till tågstationen ligger på 
Klövtorpsvägen (buss nummer 555 med halvtimmestrafik). För närvarande kör 
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bussen förbi planområdet och det finns planer för att 2 busshållplatser ska
anläggas vid Bro galopp på Håtunavägen, en på varje sida.

Förhållningssätt

RUFS
Området ligger inom landsbygd, skärgård och övrig mark. Området angränsar
till Görvälnkilen som är en regional grönkil enligt regionplanen RUFS .

Översiktsplanen
Kommunens gällande översiktsplan ”Översiktsplan 2010” antogs av
Kommunfullmäktige 2011 - 12 - 15 § 162.
Pl anområdet är i översiktsplanen utpekat som utredningsområde för
hästsportanläggning med anpassning till kulturmiljön. Kulturmiljön kring
Önsta gård är av lokalt intresse.
Området är i översiktsplanen markerat som avrinningsområde till Broviken
som är ett e kologiskt särskilt känsligt vattenområde. Den befintliga planens
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utredde planens påverkan på
vattenområdet och åtgärder för att minska negativ påverkan inarbetades.
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Enligt Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro antagen av 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017 ligger området utanför 
tätortsavgränsningen. Området är planlagt för landsbygden. 
 

Riksintressen 

Planområdet ligger ca 500 meter norr om Mälarbanan (järnväg) som är av 
riksintresse för kommunikationer. Norr om programområdet löper E18 som 
även det är av riksintresse för kommunikationer. 
 
Natura 2000-området, Broviken ligger ca 4 km bort från planområdet. Natura 
2000-områden är av riksintresse. Planområdet bedöms vara avrinningsområde 
till Broviken och har därmed en påverkan på Natura 2000-området. Ett 
åtgärdsprogram håller på att göras för att skydda den goda statusen på 
Broviken. Inga parameter för försämras då måste en dagvattenutredning göras 
för området med åtgärder för att minska negativ påverkan på Natura 2000. 
 

Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 
medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 
konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

 

Ekologiska konsekvenser 

En ny bostadsbebyggelse i området måste ske med stor hänsyn tagen till de 
naturvärden som finns så att inte värdefulla naturmiljöer förvanskas. 
Naturvärdena måste också studeras närmare under planprocessen i form av en 
naturinventering. 
  
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det inte positivt med tillkommande bebyggelse i 
ej kollektivtrafiknära lägen med inga bra kopplingar till centrum och 
tågstationen i Bro. I dagsläge ligger närmaste busshållplats ca 400 meter från 
planområdet. Det finns planer för att anlägga busshållplatser för buss nummer 
555 intill planområdet på Håtunavägen i framtiden men tidplanen är oklart. 
  
Att ha förskolan inom området samt gångavstånd till service minskar 
transportbehovet för framtida boende. Om de som bosätter sig i området även 
jobbar i Bro Park då leder det också till minskat resande. 
 

Sociala konsekvenser 

De områden som föreslås för planläggning ligger båda i anslutning till Skällsta 
industriområde och Bro Park. Det händer inte så mycket under den tiden som 
Bro Park inte har några aktiviteter. Bostäder skulle bidra till mer liv och rörelse 
i området. Efter att planen genomförts kan hela verksamheten bli mer öppen 
för alla typer av människor. 
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Möjligheter att i framtiden interagera med verksamheter kopplat till 
hästverksamhet skulle kunna vara en positiv social konsekvens, samt 
möjligheten till LSS och äldreboende. 

Barnkonsekvenser 

En bostadsbebyggelse i denna del kan bli en bra miljö för barn och unga som 
vill bo i en relativt nära koppling till djur och speciellt hästar. En förskola ska 
planeras inom området. Utvecklande ytor för lek och samvara för både pojkar 
och flickor är självklara delar inom konceptet. 
Ur ett trygghetsperspektiv är det här området inte bra för barn. Barn måste 
kunna ta sig till skolan på ett tryggt sätt och i dagsläge finns det inga bra 
kopplingar till skolor i närheten. Barn måste gå igenom verksamhetsområdet. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Uppförande av ny bebyggelse förbättrar ekonomiska förutsättningar för både 
galoppen och restaurangverksamheten samt möjligheten att få in övriga 
verksamheter so veterinärer etc. 
Det kan också medföra nya kommunmedlemmar som i sin tur genererar mer 
skatteintäkter.  
Kommunen är ansvarig för att kopplingar mellan planområdet och resten av 
Bro skulle vara tillräckligt bra. Det finns en risk att planen innebär att 
kommunen få ta ett ekonomiskt ansvar för att säkerställa kopplingar mellan 
planerat område och resten av Bro.  
 

Utlåtande 
 
En detaljplan får inte ändras före genomförandetidens utgång om inte berörda 
fastighetsägare godkänner det. Gällande detaljplanen för området har 
genomförandetid till 2024-03-07 och det innebär att om ingen av de berörda 
fastighetsägarna motsätter sig det är det möjligt att ändra en detaljplan före 
genomförandetidens utgång. Det finns en stor risk att planen kommer att 
upphävas på grund av detta skäl.  
 
Det här ett problematiskt läge för bostäder, samhällsbyggnadsmässig och också 
från hållbarhetssynpunkt. Området ligger inom ett verksamhetsområde och har 
inga bra kopplingar till Bro centrum och service. Skällsta industriområde ligger 
som en barriär mellan planområdet och övriga Bro tätort. 
 
Förslaget är inte förenligt med Översiktsplanen för Upplands-Bro kommun och 
RUFS. Området hänger inte ihop med resten av samhället. Efter genomförande 
av planen blir det området som ett eget satellitområde vilket går emot 
viljeinriktningen i kommande FÖP Bro också. 
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Bostäder i det här området skulle kunna vara hot mot utvecklingen av 
befintliga verksamheter i framtiden. Det påverkar även hur 
hästsportanläggningen kan utvecklas. För att kunna göra en ny plan för 
bostäder inom detta område behöver utbyggnadsmöjligheter för 
hästsportanläggningen som finns i gällande plan inskränkas och områden för 
hästhållning intill bostäderna minskas. En sådan förändring är endast möjlig 
under genomförandetiden eftersom Svensk galopp själva ansöker om att ändra 
gällande plan. 
 
Området är bullerstört och även om man kan uppfylla riktlinjer finns det flera 
typer av bullerkällor runt om planområdet och det kan upplevas väldigt 
stressande. 
 
I dagsläge finns inget kommunalt förskolebehov. När det gäller 
blandadbebyggelse räknar kommunen 1,1 barn per bostad mellan 1–15 år. 
Enligt kommunens riktlinjer behövs det 10 m2 per barn inomhus och 30 m2 per 
barn utomhus.  
 
Trots att många delar i ansökan är problematiska ser 
Samhällsbyggnadskontoret positivt på att inleda en planläggning då det kan 
skapa förutsättningar för Bro Park att stärka sin verksamhet. 
 
De tänkta bebyggelse vänder sig framför allt till dem som arbetar i Bro Park 
idag och de som är intresserad av hästar. Om man bestämmer sig för att 
planlägga området för bostäder behövs det någon koppling till bostäder och 
Bro centrum. Möjligtvis kan man titta på utveckling av befintliga gång- och 
cykelvägar i Bro. 
 

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

 

 Riskutredning 

 Naturvärdesinventering 

 Geoteknik 

 Bullerutredning 

 Dagvattenutredning 

 Arkeologisk förundersökning 

 En utredning om hästallergener 

 Konsekvensanalys för verksamhetsområdet 

 MKB (det kan tillkomma) 
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Tidplan och prioritering 

En plan bör den kunna antas under 2023. Planen ska upprättas enligt reglerna 
för utökad förfarande. Den beräknade tiden för antagande kan komma att 
ändras. Enligt tidigare besked ges planen prioritering 2A. 
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Ansökan om planbesked för Sylta 2:22 

Förslag till beslut 

1. Kommunen ger positivt planbesked för Sylta 2:22. 

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att påbörja planläggning för 

Sylta 2:22. 

3. Avgifter enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. Planbesked 

enkel åtgärd 10 000 kronor. 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren för Sylta 2:22 har ansökt om planbesked för att få uppföra två 

villor på den södra delen av fastigheten. Byggnaderna ska passa in i området i 

färg, höjd och stil. 

Positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det kan 

vara möjligt att tillåta ytterligare två bostäder på fastigheten, men att det 

behöver utredas ytterligare ur kulturmiljöperspektiv. Platsens naturvärden 

behöver också undersökas ytterligare. Kommande detaljplan bör kunna 

handläggas med standardförfarande, om det inte skulle visa sig att den bedöms 

få betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen bör kunna antas 2023. Den beräknade tiden för antagande kan 

komma att ändras och är beroende av planens prioritering.  

Åtgärden är att betrakta som enkel i enlighet med gällande taxa. Faktura 

skickas separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen.  

Beslutsunderlag 

 Detaljplan 7 för Sylta, Sandgrind, nr 0104   

 Ansökan om planbesked, den 29 januari 2020  

 Denna tjänsteskrivelse 

 Plandirektiv, den 18 mars 2020  

 Plan- och bygglovtaxa, antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 
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Ärendet 

Fastighetsägaren för Sylta 2:22 har ansökt om planbesked för att få uppföra två 

villor på den södra delen av fastigheten. Byggnaderna ska passa in i området i 

färg, höjd och stil. 

Fastigheten är en stor bostadsfastighet, drygt 10 000 m
2
. Den södra delen av 

fastigheten är bevuxen med högt gräs med inslag av sly och används inte som 

en del av bostadens tomt. Mot gamla landsvägen i söder växer flera stora träd. 

På fastigheten ligger det gamla Länsmansbostället som ingår i kulturmiljön 

Tibble-Sylta. I denna miljö ingår även Tibble gård. För fastigheten är det 

Länsmansbostället och dess koppling till den gamla landsvägen söder om 

fastigheten som är viktigt. Bostadsbebyggelse enligt planbeskedet kommer att 

påverka den visuella kopplingen. Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att det 

kan var möjligt att bygga bostäder och ändå behålla den visuella kopplingen, 

men att det måste utredas noggrannare.  

Positivt planbesked föreslås. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att det kan 

vara möjligt att tillåta ytterligare två bostäder på fastigheten, men att det 

behöver utredas ytterligare ur kulturmiljöperspektiv för att se att 

konsekvenserna för kulturmiljön inte blir för stora. Platsens naturvärden 

behöver också undersökas ytterligare enligt gällande standard. 

Kommande detaljplan bör kunna handläggas med standardförfarande, om det 

inte skulle visa sig att den bedöms få betydande miljöpåverkan vid 

undersökning och samråd med Länsstyrelsen. 

Detaljplanen bör kunna antas 2023. Den beräknade tiden för antagande kan 

komma att ändras och är beroende av planens prioritering. För att planarbetet 

ska påbörjas behöver sökanden begära planuppdrag från kommunen. 

Åtgärden är att betrakta som enkel i enlighet med gällande taxa. Faktura 

skickas separat. Beslutet om tillämpning av taxan kan överklagas genom 

förvaltningsbesvär hos Länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § Plan- och bygglagen. 

Beslut om planbesked är inte bindande. Beslutet kan inte överklagas enligt 13 

kap. 2 § Plan- och bygglagen.  

Barnperspektiv 

De två tillkommande bostadshusen kommer att kunna få förhållandevis stora 

tomter vilket är positivt ur barnperspektiv. Ursprungsfastigheten bedöms också 

kunna förbli stor. Området ligger i och för sig i närheten av en trafikerad väg, 

Enköpingsvägen, men fastigheten är avskild genom byggnaden och gamla 

landsvägen söder om fastigheten har inte mycket trafik eller höga hastigheter. I 

närheten av de nya bostäderna finns andra bostadsområden och naturområden. 

Det är också möjligt att ta sig till skola eller förskola med cykel, även om 

Granhammarsvägen eller Enköpingsvägen då måste korsas. 
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1. Ansökan om planbesked 

2. Plandirektiv 

3. Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa samt överklagandeanvisning 
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Bilaga till beslut om planbesked 
 
Överklagandeanvisning 
Beslut som innebär en tillämpning av taxan kan i det enskilda fallet överklagas 
genom förvaltningsbesvär enligt kap. 13 § 3 Plan- och bygglagen. 
Överklagan ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till 
Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 91 Upplands-Bro. Överklagandet 
ska vara skriftligt och ha inkommit till Kommunstyrelsen senast inom tre veckor 
efter det att du tagit del av beslutet. 
 

Utdrag ur Plan- och bygglovtaxa 
Antagen av Kommunfullmäktige 16 juni 2011 § 57. 
Positiva besked debiteras med 100% av nedanstående belopp.  
Negativa besked debiteras med 60% nedanstående belopp.  

 
Planbesked - Ärendekategorier  
Enkel åtgärd - 10 000 kronor 
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till 
totalt 250 m2 bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst  
2 000 m2 eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning 
av samma karaktär. 
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt 
planförfarande. 
Medelstor åtgärd  - 15 000 kronor  
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel 
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.  
Stor åtgärd - 30 000 kronor  
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter 
eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 
5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m2 markarea 
eller ändrad markanvändning till något av ovanstående. 
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
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Plandirektiv  
Sylta 2:22 i Kungsängen  
 

 

 
Planområdet markerat i svart 

Inkommet datum 
29 januari 2020.  

Fastighetsbeteckning 
Sylta 2:22 

Fastighetsägare 
Ägd av en privatperson. 

Förfrågan från 
Fastighetsägaren. 
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Önskad åtgärd  
Uppföra två villor på den södra delen av fastigheten. Byggnaderna ska passa in 

i området i färg, höjd och stil. 

 

Gällande plan för området 
Detaljplan 7 för Sylta, Sandgrind. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden har gått ut. 

Användning och bestämmelser 
Fastigheten omfattas av bestämmelsen Bq – Bostäder kulturhistorisk miljö. 

Byggnader får ej rivas. Ändring av byggnaderna får ej förvanska deras 

karaktär. Särskild hänsyn skall vid underhåll och ändring tas till ursprungliga 

volymer och material. Hela fastigheten är prickad förutom vid befintliga 

byggnader.  
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Gällande plan, Sylta 2:22 inringad. 

Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
Fastigheten är en stor bostadsfastighet, drygt 10 000m2. Den södra delen av 

fastigheten är bevuxen med högt gräs med inslag av sly och används inte som 

en del av bostadens tomt. Mot gamla landsvägen i söder växer flera stora träd. 

 

 
Bild från gamla landsvägen norrut mot fastigheten Sylta 2:22. 
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Landskapsbild och stadsbild 
Fastigheten är högt belägen. Den södra delen ligger i samma nivå som gamla 

landsvägen. Länsmansbostället är beläget på en höjd över gamla landsvägen 

och har en tydlig visuell koppling till vägen. Från Enköpingsvägen skyms 

bebyggelsen av framförliggande bebyggelse och träd.  

Kulturhistoriska värden  
Den gamla landsvägen mellan Stockholm och Enköping passerade söder om 

fastigheten. Tibble växte upp som ett bygdecentrum utefter landsvägen under 

1600-, 1700- och 1800-talen. På Sylta 2:22 finns länsmansbostället. 

Landsvägen utgör en ryggrad i området med intakt sträckning.  

Kulturmiljön för Sylta 2:22 avser både Länsmansboställets koppling till 

bebyggelsen kring Tibble Gästgiveri och den gamla landsvägen. 

Länsmansbostället är skyddat från rivning och förvanskning i gällande plan. 

 

Fastigheten ingår i området Tibble-Sylta i Upplands-Bro kommuns 

kulturmiljöprogram. Rekommendationerna för området är att det i framtiden, 

precis som nu kan nyttjas för bostäder. Ett visst antal bostäder kan tillkomma 

om de nya byggnaderna anpassas till den befintliga helhetsmiljön vad gäller 

placering i landskapet. Byggnaderna ska ligga fritt på naturtomter av 

varierande storlek och ett bra stycke från den gamla landsvägen och från 

infartsvägen. Tät bostadsbebyggelse bör undvikas. Det är önskvärt att den 

gamla landsvägen får behålla sin karaktär av smal lantlig väg med 

grusbeläggning, vilket innebär att vägen inte får breddas, rätas ut, lysas upp 

med vägbelysning eller beläggas med annat än väggrus. Inga nya vägar bör få 

korsa den gamla landsvägen.  

Efter att kulturmiljöprogrammet beslutades togs gällande detaljplan för Sylta 

(Sandgrind) fram och bebyggelsen vid Barnmorskans väg har byggts enligt den 

planen. 

Fornminnen 
När gällande detaljplan togs fram gjordes en särskild arkeologisk utredning där 

Sylta 2:22 ingick. Rapporten gjordes av Arkeologikonsult (2005:2031). 

Utredningen pekar ut den södra delen av Sylta 2:22 som en del av ett möjligt 

boplatsläge tillsammans med flera andra fastigheter. Utredningen hänvisar till 

att kompletterande utredning behöver göras för området om det ska exploateras 

för att undersöka om boplatser från förhistorisk tid finns i området.  

Planavdelningen har haft kontakt med Länsstyrelsen i frågan om fornlämningar 

på fastigheten. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har efter platsbesök bedömt det 

som att ytterligare utredning inte behövs kring fornlämningar på södra delen av 

Sylta 2:22. 

Natur 
En trädinventering gjordes av WSP när gällande detaljplan togs fram. Flera av 

de träd som inventerats finns på Sylta 2:22. Det är oklart om samtliga träd 

fortfarande finns kvar, men samtliga träd med en diameter över 15 cm är 
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skyddade i gällande plan. Tre av dessa träd har pekats ut som karaktärsträd, en 

ek och två lindar. 

När gällande detaljplan togs fram gjordes även en naturinventering av 

Ekologigruppen. Sylta 2:22 ingick i delområde 1. Delområdet beskrivs som 

gräsdominerad före detta hävdad mark. Trädskiktet domineras av tall och ek. 

Vissa tallar är gruva med en diameter upp till 60 cm. På flera av tallarna växer 

signalarten tallticka, på hasselbuketterna växer hasselticka som också är en 

signalart. Blåsippa finns i markskiktet. Området har klassats till klass 4, lokalt 

värde eftersom det är så litet. 

Fastigheten är en del av ett större område värdefull som finns med i 

dokumentet Planeringsförutsättningar tillhörande Fördjupad översiktsplan för 

Landsbygden i Upplands-Bro, samt i översiktsplanen, värdefull natur, klass 5, 

områden som har viss betydelse för landskapets biologiska innehåll. 

 

 
Bild ur naturinventeringen från 2005, fastigheten markerad i rött. 

Vatten 
Det finns inga dikningsföretag på fastigheten.  

Avrinningsområde för fastigheten är Tibbleviken som ingår i 

vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Den har måttlig ekologisk status och 

uppnår inte god kemisk status.   

Fastigheten ingår i vattenskyddsområdet för Östra Mälaren.  

Strandskydd 

Området omfattas inte av strandskydd. 

Buller 
Området ligger i närheten av Enköpingsvägen och Mälarbanan. När gällande 

detaljplan togs fram gjordes en bullerutredning som visar att det förekommer 

buller både från bilar och tåg. Sammantaget beräknades ljudnivån till 60 dB 

ekvivalentnivå för spårtrafik och biltrafik och 80 dB för maximal ljudnivå från 

spårtrafik.  

Numera finns en förordning fällande buller som inte stämmer överens med de 

riktvärden som fanns när utredningen togs fram. Enligt nuvarande förordning 
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ska bostäder ha maximalt 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens 

fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. En uteplats som 

uppfyller det kravet kommer troligtvis behöva vara belägen på norrsidan av 

bostadshuset, vilket inte är optimalt.  

En ny utredning behöver tas fram för nuvarande trafikmängd och jämföras med 

gällande regler för buller. 

 

 

 
Utdrag ur bullerutredning från 2005, maximala ljudnivåer från spårtrafik. 
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Utdrag ur bullerutredning från 2005, ekvivalenta ljudnivåer från spårtrafik och biltrafik 

sammanslaget. 

Riskfrågor 
Enköpingsvägen är inte transportled för farligt gods. Därför bedöms avståndet 

till Enköpingsvägen tillräckligt för att kunna uppföra bostäder på den södra 

delen av fastigheten. När gällande detaljplan togs fram var Enköpingsvägen 

sekundär transportled för farligt gods. Därför var inriktningen att 75 meter från 

väg skulle vara bebyggelsefritt eller att säkerhetsåtgärder skulle införas vid 

byggnation närmare vägen.  

 

Länsmans väg som ligger på fastigheten bedöms enligt en översiktlig kartering 

kunna få höga vattenflöden vid skyfall. 

Ledningar 
Ledningar för vatten och avlopp finns på fastighetens södra del. Dessa omfattas 

av servitut och ingå i en gemensamhetsanläggning.  

Tillgänglighet 

Området som förfrågan gäller ligger i en svag lutning. Tomterna bedöms kunna 

uppfylla tillgänglighetskrav.  

Kommunikationer 
Området ligger cirka 150 meter från busstation och cirka 2 km från 

pendeltågsstationen i Kungsängen. På Enköpingsvägen finns gång- och 

cykelväg mot både Kungsängen och Bro. 
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Befintlig väg på fastigheten, Länsmans väg, är en gemensamhetsanläggning. 

Vägen ligger på den västra delen av fastigheten och kan användas även av nya 

bostäder. Infart bör inte ske direkt från gamla landsvägen då det skulle påverka 

kulturmiljövärdet negativt. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Officialservitut och gemensamhetsanläggning finns för väg, vattenledning och 

avloppsledning på fastigheten. Sylta 2:22 ingår i gemensamhetsanläggningen 

tillsammans med en grannfastighet. 

Förhållningssätt 

RUFS 
I RUFS 2050 ligger området inom primärt bebyggelseläge. EN inriktning i 

RUFS är att lokalisera ny bebyggelse i lägen med god 

kollektivtrafiktillgänglighet.    

Översiktsplanen 
Området ingår i befintlig bostadsbebyggelse i kommunens översiktsplan, utan 

någon särskild inriktning. Översiktsplanen beskriver att bostadsprojekt med tät 

exploatering i väl kollektivtrafikförsörjda lägen ska prioriteras. Förtätning och 

kompletteringsbebyggelse kan ske både på befintlig kvartersmark och på andra 

obebyggda ytor inom de nuvarande tätorterna. Områden närmast 

pendeltågsstationerna och i anslutning till föreslagen kommunlinje är särskilt 

intressant för detta.  

Gällande kulturvärden är inriktningen att kommunens natur- och 

kulturmiljövärden ska bevaras och utvecklas.  Viktiga element i 

kulturlandskapet såsom äldre bebyggelse, vägar, alléer, åkerholmar m.m. bör 

bevaras och de kulturhistoriska sambanden i landskapet. Vid förändring eller 

komplettering av bebyggelse eller anläggningar ska en särskild prövning ske av 

anpassningen till kulturmiljön. Kommunen kommer att, inom de utpekade och 

avgränsade områdena för kulturhistoriska miljöer, ställa högre krav vid 

förändringar än de generella riktlinjerna angående anpassning till befintlig 

miljö och varsamhetskrav på bebyggelsen. För att säkerställa 

kulturminnesvårdens intressen i olika områden kan särskilda hänsynskrav eller 

utökad lovplikt läggas fast i detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

För naturvärden ligger fastigheten inom ett område som pekats ut som 

värdefull natur, klass 5, områden som har viss betydelse för landskapets 

biologiska innehåll. 

 

Planbeskedet berör inte ett projekt med tät exploatering, men ligger nära 

busshållplats och inom cykelavstånd till pendeltågsstationen. Det är också en 

förtätning av befintlig bebyggelse. Hänsyn till kulturvärden enligt inriktningen 

i ÖP kommer att bli en viktig del i planarbetet. 
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Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av riksintressen. Mälarbanan är ett som ligger i 

närheten av fastigheten. 

Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Här beskrivs översiktligt de konsekvenser som en exploatering av området kan 

medföra. Vid planläggning görs fler utredningar för att visa hur negativa 

konsekvenser kan undvikas eller minskas. 

Ekologiska konsekvenser 
De stora träd som finns på platsen behöver inventeras igen och skyddas i 

planen. De nya bostäderna placeras delvis på mark som är av högt naturvärde. 

Naturvärdena behöver inventeras igen enligt gällande SIS-standard. Ny 

bebyggelse kan få ekologiska konsekvenser då tidigare utredning visar att det 

finns ekologiska värden på en del av den södra delen av fastigheten. 

Sociala konsekvenser 
Bebyggelse på södra delen av fastigheten innebär att en del av den historiska 

läsbarheten av platsen går förlorad. Genom varsam placering av byggnaderna 

kan det vara möjligt att ändå behålla det visuella sambandet mellan 

Länsmansbostället och den gamla landsvägen. Om de nya bostäderna endast 

får infart via befintlig infart kan gamla landsvägen hållas intakt utan nya 

infarter/korsningar. Bestämmelser kring byggnadernas utformning behövs för 

att de ska anpassas till kulturmiljön. 

Området är utsatt för buller vilket kan få konsekvenser för det sociala livet för 

boende och konsekvenser för hälsan. Det bedöms dock vara möjligt att ordna 

en boendemiljö som uppfyller kraven i gällande bullerförordning. 

Boendemiljön bedöms kunna bli tillgänglig och det finns goda möjligheter att 

åka kollektivt samt gå eller cykla från platsen till Kungsängen. 

Barnkonsekvenser 

De två tillkommande bostadshusen kommer att kunna få förhållandevis stora 

tomter vilket är positivt ur barnperspektiv. Ursprungsfastigheten bedöms också 

kunna förbli stor. Området ligger i och för sig i närheten av en trafikerad väg, 

Enköpingsvägen, men fastigheten är avskild genom byggnaden och gamla 

landsvägen söder om fastigheten har inte mycket trafik eller höga hastigheter. I 

närheten av de nya bostäderna finns andra bostadsområden och naturområden. 

Det är också möjligt att ta sig till skola eller förskola med cykel, även om 

Granhammarsvägen eller Enköpingsvägen då måste korsas. 

Ekonomiska konsekvenser 
Gemensamma VA-ledningar och väg på fastigheten bedöms kunna behållas i 

befintligt läge och medför inga extra kostnader. Servituten kommer att bli en 

belastning för tillkommande fastigheter om avstyckning sker. Kostnader för 

kommande fastighetsregleringar bekostas av fastighetsägaren. 
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Kommande detaljplan med utredningar bekostas av sökanden genom planavtal. 

Kommunen bedöms inte få ytterligare kostnader om en detaljplan antas. 

Fastighetsägaren kan få en värdeökning på sin fastighet och möjlighet att 

stycka av och sälja tomter om en plan vinner laga kraft. 

Utlåtande 
Planavdelningen bedömer att det kan vara möjligt att tillåta ytterligare två 

bostäder på fastigheten, men att det behöver utredas ytterligare ur 

kulturmiljöperspektiv för att se att konsekvenserna för kulturmiljön inte blir för 

stora. Platsens naturvärden behöver också undersökas ytterligare jämfört med 

gällande SIS-standard.  

Positivt planbesked föreslås. Kommande detaljplan bör kunna handläggas med 

standardförfarande, om det inte skulle visa sig att den bedöms få betydande 

miljöpåverkan vid undersökningen om betydande miljöpåverkan.  

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 

Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Bullerutredning 

• Naturinventering 

• Konsekvensutredning för kulturmiljön  

Tidplan och prioritering 
Prioritering beslutas av SBU. Under förutsättning att planen får prio 2 bedöms 

en ny detaljplan kunna samrådas 2022 och antas 2023.  



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Wallenius 

Planarkitekt 

Planavdelningen 

+46 8-581 696 13 

lina.wallenius@upplands-bro.se 

2020-05-04 KS 17/0134  

Samhällsbyggnadsutskottet 
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Ändring av planuppdrag för Nygård lager och 
logistikområde (Nygård 2:14 m.fl) 

Förslag till beslut 

Planuppdraget för Nygård lager och logistikområde (Nygård 2:14 m.fl.) ändras 

till att omfatta endast en planändring för att ändra en planbestämmelse. 

Sammanfattning 

Coops logistikterminal i Bro ligger på Nygård 2:14. Fastigheten är planlagd för 

industri. Nygård 2:17 ligger i anslutning till terminalen och är obebyggd. Den 

är planlagd för industri. Stendörren fastigheter AB äger båda fastigheterna. 

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 2017. En ny detaljplan skulle 

utreda möjligheten till högre byggnader och möjlighet att ta bort prickmark. 

Den 7 april 2020 lämnade Stendörren in ett återkallande av ansökan om ny 

detaljplan. De vill fortfarande utveckla fastigheterna. De vill avsluta 

planarbetet eftersom de kan utveckla inom ramen för gällande detaljplaner.  

Gällande detaljplan medger industri med en byggnadshöjd på 9 meter. 

Bestämmelser om byggnadshöjd rekommenderas inte längre av Boverket 

eftersom den är otydlig och svårtolkad. För en byggnad med stort djup som 

terminalen i Bro skulle det kunna innebära att en mycket hög byggnadsdel kan 

uppföras mitt i byggnaden. Detta medför en otydlighet kring vad som får 

uppföras på platsen. Planbestämmelsen om byggnadshöjd bör därför bytas ut 

mot en planbestämmelse om totalhöjd som tydliggör vilken hur hög en 

byggnad i området får vara. Detta kan göras inom ramen för planändring med 

standardförfarande. 

Stendörren har begärt att avsluta planuppdraget och frånträda planavtalet. En 

planändring för att ändra byggnadshöjd till totalhöjd genomförs därför av 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

 Beslut om planuppdrag, KS 2017-10-04 §101 

 Återkallande av planuppdrag, 2020-04-07 

 Stadsplan1 för Nygård (industriområde), nr 7205 

 Detaljplan 2 för del av Nygård (pendeltågsdepå), nr 0201 
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Ärendet 

Nygård 2:14 är fastigheten för Coops logistikterminal i Bro. Fastigheten är 

planlagd för industri. Nygård 2:17 är en fastighet i anslutning till terminalen 

som är obebyggd men som är planlagd för industri. Stendörren fastigheter AB 

är fastighetsägare till Nygård 2:14 och 2:17. 

Stendörren ansökte 2017 om planbesked för att utveckla fastigheterna till en 

kombiterminal öppen för flera företag genom att höja högsta byggnadshöjden i 

detaljplanen, ta bort prickmark och tillåta verksamheter på mark som idag har 

skog som inte får avverkas enligt gällande plan. Kommunstyrelsen beslutade 

den 4 oktober 2017 att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag 

till detaljplan för Nygård 2:14 och 2:17. Det bedömdes olämpligt att ta bort 

skogen. Uppdraget om en ny detaljplan skulle utreda möjligheten till högre 

byggnader och möjlighet att ta bort prickmark för en effektivare användning av 

fastigheterna och högre flexibilitet. 

Planavtal skrevs med Stendörren i juli 2018, varpå planarbetet påbörjades. Den 

7 april 2020 lämnade Stendörren in ett återkallande av ansökan om ny 

detaljplan. De är fortfarande intresserade av att utveckla fastigheterna. 

Stendörren meddelar att de vill avsluta planarbetet eftersom de menar att de 

kan lösa utvecklingsbehovet inom ramen för gällande detaljplaner.  

Gällande detaljplan medger industri med en exploatering på 50 % byggnadsyta 

samt en byggnadshöjd på 9 meter. Bestämmelser om byggnadshöjd användes 

ofta förr. Byggnadshöjd i detaljplaner rekommenderas inte längre av Boverket 

eftersom den är otydlig och svårtolkad. Bestämmelsen är inte lämplig i annat 

än tätare stadsbebyggelse. Förenklat uttryckt kan byggnadshöjd beskrivas som 

en bestämmelse som reglerar avståndet från marken till skärningen mellan 

fasaden och ett takplan med 45 graders lutning. Begreppet byggnadshöjd 

innebär alltså en reglering av hur hög en byggnad är vid fasaden, men tillåter 

en högre höjd längre in på byggnaden. För en byggnad med stort djup som 

terminalen i Bro skulle det innebära att en mycket hög byggnadsdel kan 

uppföras mitt i byggnaden. Detta gör bestämmelsen olämplig och medför en 

otydlighet kring vad som får uppföras på platsen. Planbestämmelsen om 

byggnadshöjd bör därför bytas ut mot en planbestämmelse om totalhöjd som 

tydliggör vilken hur hög en byggnad i området får vara. Detta kan göras inom 

ramen för planändring med standardförfarande. 

Stendörren har begärt att avsluta planuppdraget och frånträda planavtalet. En 

planändring för att ändra byggnadshöjd till totalhöjd genomförs därför av 

kommunen.  

Barnperspektiv 

Området är inte av sådan karaktär att det används av barn i dag. Förslaget 

bedöms därför inte ge konsekvenser för barn.  
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Henric Carlson  

Planchef Lina Wallenius 

 Planarkitekt 

 

Bilagor 

 Återkallande av planuppdrag, 2020-04-07 

Beslut sänds till 

 Stendörren Fastighets AB 
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