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Beslut om samråd - Ändring av detaljplan för 
Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde (Kungsängens Tibble 
1:331 m.fl.)  

Förslag till beslut 

Förslag till att sända ut förslag för ändring av detaljplan Norrboda-Brunna 

handels- och verksamhetsområde (Kungsängens Tibble 1:331 m.fl.) 

Kungsängen nr 1301Ä2 på samråd enligt reglerna för standardförfarande i 

Plan-och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 

Sammanfattning 

Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde ligger inom en detaljplan 

med pågående genomförandetid. Syftet med ändringen är att ändra på 

användningen av storskalig handel till bostäder, mindre affärer, skola, 

parkeringshus och äldreboende.  

Planförslaget omfattar ca 590 bostäder som fördelas mellan flerbostadshus som 

placeras som bullerskydd ut mot Granhammarsvägen för att sedan skalas ner 

och möta upp den nya lokalgatan med radhus.  

Ett omsorgsfullt gestaltat parkeringshus kommer kunna inrymma funktioner 

som exempelvis bilpool.  

Skolan som planeras i området ska kunna inrymma cirka 500 elever med en 

skolgård och trafiksäkra förbindelser ner till Gröna dalen.  

Ett mindre centrumhus möter upp den storskaliga COOP-byggnaden och 

tillgodoser de lokala service- och handelsfunktionerna.   

Trafiksituationen har setts över och en ny infartsväg kommer skapas från 

Granhammarsvägen direkt upp till handelsområdet.  

Beslutsunderlag 

 Beslut om planuppdrag för ändring av detaljplan, Kommunstyrelsens 

beslut 5 oktober 2016, §135 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 14 augusti 2019 

 Planbeskrivning, 25 juli 2019 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
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 Plankarta, 5 juni 2019 

 Illustrationsbilaga, 5 juni 2019 

 Behovsbedömning, 5 mars 2018 

Ärendet 

En ny detaljplan antogs 2015 för det aktuella planområdet. Detaljplanens 

innehåll var primärt handel i större, så kallade köplador, och industri. 

Fastighetsägarna insåg att behovet av handeln hade överskattats i tidigare skede 

och lämnade in en ansökan om planändring till kommunen. Kommunstyrelsen 

beslutade om ett planuppdrag för att ändra detaljplanen den 5 oktober 2016, 

§135 Arbetet med en ändring av den befintliga detaljplanen inleddes 2017 och 

ett förslag har nu tagits fram.  

Förslaget inrymmer cirka 590 bostäder som fördelas på lägenheter i 

flerbostadshus med varierande storlek och radhus. Den varierade bebyggelsen 

skapar möjlighet för en bra blandning boendetyper i området. En grupp med 

radhus kommer även placeras på den bergsknalle som ligger mot den redan 

uppföra Biltema butiken. Byggnaderna placeras i ett fint skyddat syd / 

sydvästligt läge. 

En byggrätt för en F-9 skola med tillhörande idrottshall skapas och skolan 

kommer placeras i anslutning till planens naturmark och skolgården kommer 

prickmarkeras för att bevara naturvärden i denna del. 

I anslutning till skolan finns möjlighet att placera ett äldreboende med cirka 70 

lägenheter som kommer fungera i symbios med skolan där ett utbyte mellan 

dessa funktioner kan uppstå. 

Ett parkeringshus kommer placeras i planområdets sydöstra del för att försörja 

flerbostadshusens parkeringsbehov. Parkeringshuset bör även kunna hantera 

besökare till idrottsplatsen i Gröna dalen och handelsområdet under vissa tider.  

En ny infartsväg direkt in till handelsområdet kommer byggas från den 

planerade rondellen vid påfarten till E18 söderut. Detta och det pågående 

genomförandet av tunnelgenomfarten under E18 kommer medföra lättnader på 

den idag hårt belastade Pettersbergsvägen. 

 

 

Barnperspektiv 

Ändringen av detaljplanen kommer innebära påverkan på barns miljö. 

Uppförandet av en ny skola med tillhörande lekplats kommer skapa en miljö 

som ställer krav på trafiksäkerhet och trygghetsfaktorer i området. Anläggandet 

av en ny, trafiksäker, förbindelse från planområdet till Gröna dalen där både 

idrottsplatsen och lekplatsen ”drömparken” finns kommer ytterligare bidra till 
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en tryggare trafikmiljö för barn att röra sig i. Mindre spontanlek som eventuellt 

uppkommit i planområdets mindre skogsområde kan påverkas när den till viss 

del tas i anspråk för bebyggelse. Tillskapandet av en byggrätt för en ny skola i 

området bör ses som positivt då flera barn får möjlighet till att gå i en skola 

närmare sin bostad.  
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Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§
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Lagstöd
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Gata PBL (2010_900) 4kap 5§
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Park PBL (2010_900) 4kap 5§

PARK
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Kvartersmark
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Centrum PBL (2010_900) 4kap 5§

C
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Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad
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PBL (2010_900) 4kap 11§
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 7 år från den dag planen vinner laga kraft. PBL (2010_900) 4kap 21§

Störningsskydd PBL (2010_900) 4kap 12§

och 14§

Bebyggelsen ska utformas avseende trafikbuller så att:

- 55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid bostadsbyggnads fasad

ej överskrids. Då så inte är möjligt ska minst hälften av bostadsummen i

varje bostad få högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad samt högst 70 dBA

maximal ljudnivå vid fasad nattetid (frifältsvärden).

- bostäder upp till 35 kvm får högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad

(frifältsvärden).

- ljudnivån vid minst en uteplats i anslutning till bostäder inte överskrider 50 dBA ekvivalent

ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA

fem gånger per timme klockan 06.00 - 22.00.

- ljudnivån från trafik på delar av skolgården avsedda för lek, rekreation och pedagogisk

verksamhet inte överstiger 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå, eller där så inte är möjligt

dagekvivalent ljudnivå inte överstiger 55 dBA klockan 06.00 - 18.00.

Fasader på bostadshus inom 30 meter från Granhammarsvägen ska

utföras i klass A2- s1, d0 (obrännbart material)

PBL (2010_900) 4kap 12§m

 

1

Egenskapsgräns enligt Boverket och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Ändrad lovplikt

Marklov krävs för schaktning, fyllning och trädfällning PBL (2010_900) 4kap 15§a1

Torg

TORG

PBL (2010_900) 4kap 5§

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 35%. Hela ytan får

underbyggas med garage.

PBL (2010_900) 4kap 11§e1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 50%. Hela ytan får

underbyggas med garage.

PBL (2010_900) 4kap 11§e2

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 65%. Hela ytan får

underbyggas med garage.

PBL (2010_900) 4kap 11§e3

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 80%. Hela ytan får

underbyggas med garage.

PBL (2010_900) 4kap 11§e4

Parkeringshus PBL (2010_900) 4kap 5§

P1

PBL (2010_900) 4kap 11§e0 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 25%. Hela ytan får

underbyggas med garage.

B

GATA

S

1

P

D

DCS

1

C O

1

S

1

C

e

2

e

4

B

C

a

1

PARK

e

3

B

NATUR

e

1

e

2

m

1

m

1

e

3

B

NATUR

TORG

B

NATUR

GATA

e

0

B

S

e

1

B

B

P

1

e

1

e

3

B

EDF*PP*22630

EDF*PP*1384

ga:15

ga:14

Lr

Lr

Lr

Lr

ga:14

38,04

37,80

38,02

38,10

38,05

38,97

38,17

39,17

38,43

38,51

38,87

37,37

37,46

37,32

37,22

37,63

37,28

37,70

37,72

37,96

37,92

37,92

38,63

38,05

37,89

40,54

40,35

40,28

38,80

38,67

38,84

38,51

38,38

38,59

42,74

43,16

40,73

41,51

41,92

42,13

43,21

42,43

42,85

43,36

43,06

43,58

38,30

38,41

38,44

39,01

43,12

42,37

42,77

41,90

42,35

44,49

44,13

44,83

45,52

45,00

44,78

40,03

42,25

45,04

45,69

42,11

40,84

42,86

48,18

49,29

43,63

45,44

42,76

44,08

39,56

39,83

39,63

41,40

41,54

41,61

42,14

42,20

43,06

43,20

44,04

44,20

44,64

44,51

46,71

44,12

47,23

41,60

41,53

41,50

41,52

41,60

41,50

41,22

40,87

40,03

39,5439,5540,56

39,09

40,55

38,96

40,28

38,68

39,18

39,87

39,11

39,82

38,80

40,09

40,04

38,89

38,30

40,55

40,70

40,73

40,95

41,34

41,04

45,07

43,62

44,28

38,35

39,61

37,98

41,48

41,09

41,77

41,56

39,10

40,26

33,48

35,63

37,41

31,96

37,46

26,91

27,95

28,43

27,76

36,77

28,02

33,40

30,33

25,65

26,58

26,61

24,33

26,39

25,74

26,41

26,25

26,03

25,70

26,98

26,94

25,92

25,91

23,79

24,04

24,70

25,27

24,93

26,31

27,18

27,60

27,53

27,16

27,29

24,23

24,35

24,67

26,75

25,74

26,10

26,84

34,93

34,84

35,00

34,71

34,93

35,19

35,39

35,55

35,93

35,00

34,99

36,43

37,35

38,51

39,07

39,75

36,64

22,62

23,99

24,24

25,11

23,27

21,93

23,42

25,76

26,65

26,34

28,41

29,31

30,63

43,6

35,4

35,6

43,1

43,1

43,3

43,4

36,3

36,1

36,1

36,2

36,2

36,4

30,2

36,6

32,0

32,2

33,8

37,0

38,9

37,2

39,0

38,3

39,1

39,8

40,5

42,3

33,6

37,4

37,5

36,5

36,4

38,0

38,3

36,8

37,5

37,5

37,4

37,4

37,5

37,5

37,6

37,7

38,0

38,6

38,5

38,6

37,7

37,9

38,1

38,3

38,2

38,6

38,6

38,9

38,7

38,8

39,0

39,0

39,3

39,1

39,3

39,2

38,8

39,3

41,6

41,1

41,1

41,1

41,0

41,8

42,0

42,1

42,3

42,5

42,7

42,8

43,0

41,3

41,5

42,0

41,7

41,6

41,1

41,0

40,9

40,8

40,7

40,8

40,9

37,6

37,7

37,5

37,6

37,6

38,3

38,5

40,6

38,7

40,7

41,0

41,5

21,0

32,8

32,8

32,7

32,9

33,4

22,4

21,2

20,7

20,3

19,9

20,1

21,5

20,7

20,7

20,1

23,7

31,1

33,9

32,9

32,0

35,0

33,9

33,0

32,3

32,1

33,2

34,0

34,6

35,0

35,4

35,7

35,9

36,0

36,2

36,5

36,8

37,0

37,2

37,4

37,8

40,3

38,1

40,4

41,5

41,6

41,8

41,3

41,7

41,4

40,0

40,2

38,5

38,9

40,1

39,8

39,7

39,7

36,7

36,3

35,1

37,1

37,5

37,6

35,9

36,7

37,3

37,6

37,7

37,8

38,0

38,7

38,8

38,7

1:540

1:542

1:539

1:537

1:543

1:538

1:544

1:568

1:575

1:563

1:562

1:564

1:567

1:565

1:566

1:541

1:505

1:529

1:528

1:519

1:561

1:506

1:520

1:531

1:530

1:507

1:536

1:532

1:508

1:533

1:534

1:535

1:514

1:430

1:497

1:482

1:488

1:481

1:513

1:521

1:496

1:489

1:512

1:495

1:511

1:490

1:509

1:523

2

1:480

1:483

1:487

1:498

1

1:523

1:491

1:494

1:492

1:493

1:510

1:650

3

1:3

44,3

44,3

44,4
44,4

43,1

43,4

43,3

43,7

43,6

44,1

44,1

43,5

43,5

42,7

42,6

43,0

43,0

43,0

43,0

43,3

43,1

43,2

42,5

42,0

42,1

42,3

42,1

42,3

42,4

41,8

42,4

41,8

41,8

41,8

42,0

41,5

41,5

41,5

38,5

39,4

43,0

43,7

43,6

43,8

43,9

43,9

41,6

41,4

41,3

41,3

41,1

41,6

41,3

41,6

41,2

41,9

41,6

41,6

41,2

41,6

41,0

41,4

42,0

41,3

42,0

41,5

41,6

41,3

41,4

41,3

41,2

41,5

41,4

41,4

40,6

41,8

40,4

41,8

40,4

42,0

41,9

42,0 42,0

42,0

42,0

39,9

40,6

41,9

40,9

40,3

40,7

41,0

38,6

39,1

39,2

39,2

39,2

39,5

40,1

39,6

P

E

T

T

E

R

S

B

E

R

G

S

V

Ä

G

E

N

N
O

R
R

BO
D

AVÄG
EN

1:3

4

1:338

1:646

1:331

1:650

1:471

1:37

1:645

1:475

1:477

1:474

1:522

1:331

2

7

28

2

9

3

0

31

3

2

3
3

3

4

3

7

3

8

3
9

4

0

3

5

3

6

3

4

3

5

3

6
3

7

38

4

0

41

39

4

7

4

6

4

5

4

4

4

8

SH +37,7

SH +39,4

SH +38,5

G

R

A

N

H

A

M

M

A

R

S

V

Ä

G

E

N

P
E

T
T

E
R

S
B

E
R

G
S

V
Ä

G
E

N

2

4

25

2

6

27

2
8

29

30

3

1

32

Lr

Lr

N=6597600

E
=

1
3
5
1
8
0

1:3

1:3

1:3

40,9

40,8

40,6

40,3

41,43

41,5

41,2

41,1

41,43

41,55

41,55

41,49

41,7

41,7

41,6

41,4

40,9

40,8

40,6

40,3

39,9

39,6

1:331

e

0

e

2

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD AV KOMMUNENS KART- OCH MÄTAVDELNING

KOORDINATSYSTEM I PLAN SWEREF 99 18 00

KOORDINATSYSTEM I HÖJD RH 00

Ajourförd endast inom planområdet

2014-00-00

SVEN-OLOF NÄSLUND

CHEF KART- OCH MÄTAVDELNINGEN

Ändring av detaljplan för NR 1301Ä2

Norrboda- Brunna handels- och verksamhetsområde, Kungsängens- Tibble 1:331 m.fl.

Samrådshandling

DETALJPLAN

STANDARDFÖRFARANDE

Upprättad enligt PBL (2010:900)

Planhandlingar

Denna plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Fastighetsförteckning

Illustrationsbilaga

Riskhänsyn i detaljplan Norrboda handelsplats

Trafikbullerutredning Norrboda

Trafik PM

Norrboda- Dagvattenhantering

Beskrivning av geo och berg

Upprättad 2019-06-05

Samrådsremiss

Revidering

Utställning

Revidering

Antagen

Laga kraft

Genomförandetiden upphör

NR 1301Ä2

Henric Carlson

Planchef

Madeleine Nilsson

Planarkitekt

100 m40

Skala  1:1000 (A1)

100 20 30 50

Ändring av detaljplan för

Kungsängens- Tibble 1:331 m.fl.

KUNGSÄNGEN



  2019-07-25 
  KS 16/0265 
  SAMRÅDSHANDLING 
 

 
 
Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Planbeskrivning  

Ändring av detaljplan för  
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl.      nr 1301Ä2 
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) 
 

Kungsängen 
Upplands-Bro kommun 
 

Standardförfarande 
 
 

Planbeskrivning  
 

 
Översiktskarta med ungefärligt planområde markerat. (Upplands-Bro kommun 2019)



  2019-07-25 
  Dnr KS 16/0265 
  SAMRÅDSHANDLING 

 
 
Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Planbeskrivning  

Innehållsförteckning: 
Handlingar ............................................................................................................................................. 4 

Planhandlingar .................................................................................................................................... 4 

Övriga handlingar ............................................................................................................................... 4 

Syfte och huvuddrag ............................................................................................................................. 4 

Bakgrund ................................................................................................................................................ 4 

Planprocessen ........................................................................................................................................ 4 

Handläggning ...................................................................................................................................... 4 

Preliminär tidplan ............................................................................................................................... 5 

Planuppdrag ........................................................................................................................................ 5 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken ...................................................................................... 5 

Behovsbedömning .................................................................................................................................. 5 

Plandata .................................................................................................................................................. 6 

Läge och areal ..................................................................................................................................... 6 

Markägoförhållanden .......................................................................................................................... 6 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden ............................................................................... 2 

Riksintressen .................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen ............................................................................. 2 

Översiktsplan ....................................................................................................................................... 2 

Detaljplaner och förordnanden ........................................................................................................... 2 
Gällande detaljplaner i planområdet ................................................................................................ 2 
Gällande detaljplaner utanför planområdet .............................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Pågående planarbete utanför planområdet ................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Förutsättningar ...................................................................................................................................... 2 

Natur.................................................................................................................................................... 2 
Mark och vegetation ........................................................................................................................ 2 
Landskaps- och stadsbild ................................................................................................................. 3 
Rekreation och friluftsliv ................................................................................................................. 4 
Fornlämningar ................................................................................................................................. 4 
Förorenad mark ............................................................................................................................... 4 

Bebyggelse ........................................................................................................................................... 4 
Övergripande disposition ................................................................................................................ 4 
Bostäder ........................................................................................................................................... 5 
Verksamheter .................................................................................................................................. 5 
Lekplats ........................................................................................................................................... 5 
Drivmedelsstation ............................................................................................................................ 5 
Handel ............................................................................................................................................. 5 
Offentlig och kommersiell service ........................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Trafik och kommunikationer ............................................................................................................... 6 
Biltrafik ........................................................................................................................................... 6 
Parkering ......................................................................................................................................... 6 
Gång-, cykel- och mopedtrafik ........................................................................................................ 7 
Kollektivtrafik ................................................................................................................................. 7 
Tillgänglighet .................................................................................................................................. 8 



  Sida 3 av 35 
 
 
 

 
Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Planbeskrivning  

Teknisk försörjning .............................................................................................................................. 8 
Dagvatten ........................................................................................................................................ 8 
Vatten och avlopp ............................................................................................................................ 9 
Värme .............................................................................................................................................. 9 
El, tele, bredband ............................................................................................................................. 9 
Avfall ........................................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Störningar och risker........................................................................................................................... 9 
Buller och vibrationer ...................................................................................................................... 9 
Risk .................................................................................................................................................. 9 

Planförslag ............................................................................................................................................. 9 

Natur.................................................................................................................................................. 14 
Mark och vegetation ...................................................................................................................... 14 
Landskaps- och stadsbild ............................................................................................................... 14 
Rekreation och friluftsliv ............................................................................................................... 15 
Fornlämningar .......................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Förorenad mark ........................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Bebyggelse ........................................................................................................................................... 9 
Övergripande disposition ................................................................................................................ 9 
Bostäder ......................................................................................................................................... 11 
Verksamheter ........................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Lekplats .................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Drivmedelsstation ..................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Handel ...................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Offentlig och kommersiell service ................................................................................................ 13 
Skyltning .................................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Gestaltning .................................................................................................................................... 14 
Material/byggteknik ................................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Tillgänglighet inomhus ............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Trafik och kommunikationer ............................................................................................................. 15 
Biltrafik ......................................................................................................................................... 15 
Parkering ....................................................................................................................................... 18 
Gång-, cykel- och mopedtrafik ...................................................................................................... 19 
Kollektivtrafik ............................................................................................................................... 20 
Tillgänglighet utomhus .................................................................................................................. 20 

Teknisk försörjning ............................................................................................................................ 20 
Dagvatten ...................................................................................................................................... 24 
Vatten och avlopp .......................................................................................................................... 20 
Värme ............................................................................................................................................ 20 
El, tele, bredband ........................................................................................................................... 20 
Avfall ............................................................................................................................................. 21 

Störningar och risker..................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Buller och vibrationer .................................................................................................................... 22 

Konsekvenser av planens genomförande .......................................................................................... 21 

Administrativa frågor ........................................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Genomförandetid ........................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Övriga administrativa frågor ........................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Medverkande i projektet ................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

 
  



  Sida 4 av 35 
 
 
 

 
Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Planbeskrivning  

Handlingar 

Planhandlingar 
Plankarta 
Denna planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Illustrationsbilaga, 2019-06-05 
  
 

Övriga handlingar 
Norrboda - Dagvattenhantering, Tyréns AB, 2019-06-28 
Trafik PM, Tyréns AB, 2019-06-10 
Riskhänsyn i detaljplan Norrboda handelsplats, Tyréns AB, 2018-03-28 
Trafikbullerutredning Norrboda, Tyréns AB, 2019-06-10 
Beskrivning av geo och berg, Bjerking AB, 2018-03-23 
 
 

Syfte och huvuddrag 
Syftet med ändringen av gällande detaljplan är skapa en mer flexibel detaljplan som bättre stämmer 
överens med efterfrågan på marknaden avseende markanvändningen. Inom området ska de nya 
byggrätterna skapa förutsättningar för att möjliggöra för cirka 590 bostäder, mindre 
centrumverksamheter, en grundskola för cirka 500 elever med fullstor idrottshall, samt möjligheter till 
äldreboende och förskola. I den gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från området 
och även i denna plan ska nya förutsättningar skapas för att säkerställa en avlastning på 
Pettersbergsvägen. För att koppla området till Gröna dalen ska även en bro över Granhammarsvägen 
byggas så att gång- och cykeltrafik enkelt och trafiksäkert kan ta sig från planområdet till 
Idrottsplatsen i Gröna dalen och i förlängningen Kungsängen där pendeltågen går och ytterligare 
service finns att tillgå. Den del av planområdet som har lagts ut som Natur enligt plankartan ska 
bevaras för att på så vis säkerställa att vissa naturvärden i området bibehålles.  
 

Bakgrund 
11 februari 2015 antogs detaljplan för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde, §7. 
Detaljplanens huvudsakliga syfte var att skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av Brunna 
verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder väster om E18. Handeln 
var förlagd till fem större handelsbyggnader placerade runt ett stort parkeringstorg. En 
handelsutredning för Upplands-Bro kommun samt utvecklingsprogrammet för Brunna 
verksamhetsområde låg till grund för planeringen av verksamhetsområdet och handelsplatsen. 
Efter antagandet av detaljplanen har det dock visat sig att efterfrågan på lokaler för externa 
handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder fortsätter att öka. Kommunstyrelsen 
beslutade därför, på exploatörens begäran, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en 
ändring av gällande detaljplan för att minska mängden handel och öka inslaget av bostäder och 
kommunal service. Beslut om nytt planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. Detaljplanen har ändrats 
en gång tidigare med syfte att möjliggöra för en byggnad som inte kunde beviljas bygglov för enligt 
detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade om ändringen av detaljplanen den 8 juni 2016 §90. 
 

Planprocessen 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2017. Planförslaget är därmed upprättat enligt Plan- och bygglagen PBL 
(2010:900) enligt dess lydelse efter den 1 januari 2015. Handläggningen sker med standardförfarande.   
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Eftersom den föreslagna markanvändningen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan har 
planprogram inte upprättats. 
 
Det aktuella planskedet är samråd, då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådstiden upprättas en samrådsredogörelse där 
yttranden som framförts redovisas. Planförslaget justeras och kompletteras vid behov och ett 
granskningsförslag upprättas. Därefter har allmänheten, sakägare och myndigheter möjligheter att igen 
lämna synpunkter på det reviderade förslaget. De inkomna synpunkterna sammanställs i ett så kallat 
granskningsutlåtande, planförslaget kan vid behov revideras med mindre ändringar och därefter går 
detaljplanen till kommunstyrelsen för antagande. 
 

Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)   augusti 2019 
Samrådstid     september-oktober 2019 
Granskning     kvartal ett 2020  
Antagande (KF)    kvartal tre 2020 
 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav den 22 september 2016 samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag 
till ny detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde genom standardförfarande. 
 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens tredje kapitel avseende lämplig användning av 
mark och vatten, samt femte kapitlet avseende miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt 
miljöbalkens fjärde kapitel berörs inte. Se avsnittet Konsekvenser av planens genomförande. 
 

Behovsbedömning 
Behovsbedömningen har genomförts med en genomgång av den checklista som Upplands-Bro 
kommun använder sig av. Bedömningen baseras på underlag från VISS (miljökvalitetsnormer för 
ytvatten), artdataportalen, SLB, Upplands-Bro kommuns översiktsplan och 
miljökonsekvensbeskrivningen för den nu gällande detaljplanen.  
 
Miljöaspekter som påverkas av den nya detaljplanen bedöms främst vara kopplade till människors 
hälsa (buller, risk och luftkvalitet) samt påverkan på ytvatten i och med ökade mängder dagvatten till 
vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Påverkan på befolkning, kulturmiljö, materiella tillgångar och 
växt- och djurliv bedöms vara försumbara. 
 
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Bebyggelsen 
mot Granhammarsvägen kommer utsättas för höga bullernivåer. Riktvärdena klaras i och med att 
hälften av boningsrummen kan vändas mot en sida med max 55 dBA ekvivalenta bullernivåer. 
Boverkets byggregler gällande bullernivåer inomhus bedöms kunna uppfyllas genom fasad- och 
fönsteråtgärder. Risk på grund av olyckor på Granhammarsvägen bedöms inte medföra betydande 
miljöpåverkan eftersom bebyggelsen vänder sig bort från Granhammarsvägen och därmed inbjuder 
inte ytan mellan bebyggelsen och vägen till stadigvarande vistelse. En riskutredning har också tagits 
fram för detaljplanen. Med samma resonemang bedöms inte heller luftföroreningar utgöra risk för 
betydande miljöpåverkan eftersom bebyggelsen är vänd bort från Granhammarsvägen. Friskluftsintag 
bör inte placeras mot Granhammarsvägen. Mängden dagvatten kommer öka i en stor omfattning 



  Sida 6 av 35 
 
 
 

 
Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Planbeskrivning  

jämfört med nuläget och i och med det även mängden föroreningar. Statusklassningen för recipienten 
Mälaren-Görväln är god vad gäller ekologisk status och uppnår ej god för kemisk status. 
Kvalitetskravet är god ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Avseende föroreningar ökar 
belastningen på Mälaren vilket är oundvikligt då naturmark exploateras. Då Tibbledammen avskiljer 
föroreningar och dess förmåga bibehålls genom flödesdämpande åtgärder i planområdet mildras 
effekten. Detta påverkar dels Östra Mälaren som vattentäkt och möjligheten att bibehåll/uppnå satta 
miljömål för recipienten. Exploateringen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den kan 
förändra statusklassningen eller utgör ett direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt. För 
detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram vilken innehåller liknande åtgärder som för den nu 
gällande detaljplanen. I den bedöms föroreningsmängderna kunna minskas i en sådan omfattning att 
endast små negativa konsekvenser bedöms uppstå, se utredning Norrboda - Dagvattenhantering, 
Tyréns AB, 2019-06-28. 
 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget nordväst om Kungsängens tätort vid trafikplats Brunna. Granhammarsvägen 
går längs planområdets östra sida och Pettersbergsvägen längs den västra. Planområdets totala areal är 
cirka 6,9 hektar. Väg E18 ligger i anslutning till planområdet och är en väg av riksintresse.  
 

 
Flygfoto med ungefärligt planområde markerat (Upplands-Bro kommun 2019). 
 

Markägoförhållanden 

I planområdet ingår följande fastigheter: 
Planområdet ligger inom Kungsängens-Tibble 1:331, ägs huvudsakligen av Norrboda Handelsområde 
i Upplands Bro AB. Mindre andel gatu- och naturmark  samt en remsa framtida kvartersmark ut mot 
Granhammarsvägen i planområdets södra del tillhör Kungsängens-Tibble 1:3 som ägs av Upplands-
Bro kommun.
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, betecknas området som 
primärt bebyggelseläge. 
 

Översiktsplan 
Gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antogs i november 2011 och aktualiteten 
antogs 2018. I översiktsplanen föreslås planområdet nyttjas för verksamhetsändamål och/eller handel. 
Området uppges regleras delvis av områdesbestämmelser för verksamheter och utformning av området 
bör ske med hänsyn till områdets exponerade läge. Vidare står det i översiktsplanen att i samband med 
planläggning av området behöver vattenfrågor studeras ytterligare. Möjliga bil-/buss-, gång- och 
cykelvägskopplingar norrut till Brunna industriområde, Lejondals naturreservat och Hällkanas 
friluftsområde ska undersökas. 
 

Detaljplaner  
Gällande detaljplan i planområdet 
Planområdet omfattas i sin helhet av detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301 
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) som vann laga kraft 2015. Den har fortfarande 
genomförandetid kvar, då den sattes till 10 år från den dag planen vann laga kraft, vilket var 2015-03-
12. Detaljplanen medger utbyggnad av Brunna verksamhetsområde öster om E18, samt en ny 
handelsplats och nya bostäder väster om E18. Vidare möjliggör detaljplanen en ny vägförbindelse 
under E18 som ska koppla samman Brunna verksamhetsområde med bostadsområdet och 
handelsplatsen i Norrboda. Detaljplanen anger att Mätarvägen förlängs till Granhammarsvägen för att 
skapa en bra förbindelse för tunga transporter både inom planområdet och för angränsande nya 
verksamhetsområden norr om E18. Planen syftar också till att knyta samman gång- och cykelvägnätet 
norr och söder om E18 samt att säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering inom planområdet. 
 

Förutsättningar 

Natur 
Mark och vegetation 
Planområdet består av kuperad, skogsklädd naturmark. I låg- och skugglägen finns fuktiga miljöer 
med större gran- och lövträdsinslag. Enstaka mycket små områden finns där vattennivån ligger nära 
markytan. Området har inte några stora värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora 
delar är påverkat av trafikbuller samt influerat av den intilliggande handelsplatsen.  
 
Inom aktuellt område förekommer det berg i dagen, ytligt berg och svackor fyllda med lera och 
humusjordar. På vissa ställen kan det förekomma torv och gyttja. Enligt SGU:s jordartskarta 
förekommer det tunt eller osammanhängande ytlager av morän och sandig morän i området.  
Grundvattnet förväntas följa områdets topografi.  
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Fotografi över del av planområdet som visar platsens terräng- och markförhållanden (Tyréns 2018). 
 
Enligt terrängmodell är svackorna framförallt NNO–SSV-ligt respektive NV–SO-ligt orienterade.  
Det exponerade berget består i huvudsak av en ljusgrå till grå bergart, som okulärt bedöms ha en 
granitisk sammansättning. Graniten har en kornstorlek som varierar mellan fint medelkornig till 
medelkornig och bedöms som massiv och homogen. Graniten har en naturlig sprickighet och 
bergmassans huvudstruktur är medel- till storblockig. Till viss del uppvisar graniten en förskiffring. 
Enligt SGU:s berggrundskarta förekommer det inte några större deformationszoner inom 
projektområdet. Strax öster om projektområdet finns det, enligt berggrundskartan, en nordsydlig 
ospecificerade deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon, krosszon). 
 

Landskaps- och stadsbild 
Planområdet ligger nära E18 och är till större delen skogsklätt med inslag av berg i dagen och mindre 
fuktiga partier - sänkor (se fotografi ovan). Del av området är det som i gällande detaljplan betecknats 
naturmark. Som en konsekvens av gällande detaljplan har exploatering påbörjats i direkt anslutning till 
aktuellt planområde, samt att en del markförberedning har gjorts inom det nu gällande planområdet. 
Den påbörjade exploateringen har skett nordost om planområdet där handelsplats Brunna Park har 
etablerats. Där ligger Coop, Byggmax och Biltema samt en stor gemensam parkering i mitten. Den 
västra delen av planområdet gränsar till påbörjad exploatering enligt gällande detaljplan och 
inflyttning i dessa bostäder är påbörjad. 
 
Planområdet sluttar i söder kraftigt mot Granhammarsvägen och mot den öppna ”Gröna dalen”, som 
ligger i sydost på andra sidan Granhammarsvägen. ”Gröna dalen” kallas det landskapsstråk som 
kopplar ihop stora delar av Kungsängen med Mälaren i söder. Det är ett välanvänt rekreationsområde 
och här ligger även flera idrottsanläggningar. I den del som ligger närmast planområdet ligger 
exempelvis en idrottsplats med flera fotbollsplaner. Granhammarsvägens norra del upplevs som 
överdimensionerad med breda, dubbla körbanor, medan den södra delen har byggts om med smalare 
körbanor, dock fortfarande med ett brett, väl tilltaget vägområde. Området avgränsas i väster av 
Pettersbergsvägen, och på andra sidan denna ligger Norrboda, ett nybyggt område med främst 
villabebyggelse samt några flerbostadshus. Norr om planområdet utbreder sig ett större skogsparti och 
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rekreationsområde som leder fram till Örnässjön och Lillsjön. Skogspartiet avgränsas i öster av E18 
som med sina på- och avfartsramper är en kraftig barriär i landskapet.  
 
Ett för området viktigt landmärke är vattentornet som syns från E18 i västlig riktning och från olika 
punkter inom kommunen.  
 
Väster om planområdet ligger bostadsområdet Norrboda, som planerades under 1980-talet. Området 
planlades ursprungligen i detaljplan nr 8804 och avsågs främst bebyggas med flerbostadshus. Stora 
delar av detaljplanen byggdes dock aldrig ut och har ersatts av en ny detaljplan för Tibbleskogen, nr 
0901, som främst innehåller småhusbebyggelse. I området finns även en förskola. 
 

 

Planområdet sett från Granhammarsvägen (Tyréns 2018). 
 
Rekreation och friluftsliv 
Området har inte några större värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora delar är 
påverkat av trafikbuller. Viss rekreation eller lek kan förekomma i skogsområdet mellan 
handelsområdet och det nybyggda bostäderna väster om planområdet. 
 
Fornlämningar 
Under framtagandet av gällande detaljplan genomfördes en arkeologisk utredning 
(Riksantikvarieämbetet, 2014) inom planområde. Inga nya okända fornlämningar konstaterades. Sedan 
tidigare fanns en bebyggelselämning, Kungsängen 100:1, registrerad i riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister. Lämningen finns inom gällande planområdets sydvästra hörn. Lämningen 
omfattas inte av planområdet för detta planförslag.  
 
Förorenad mark 
Under 2014 påträffades en oljetank i området, denna har fraktats bort och markprovtagningar visade 
att marken under oljetanken inte var förorenad (PM Provtagning av mark kring oljetank inom 
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:331, Tyréns AB, 2014-02-07). 
 

Bebyggelse 
Övergripande disposition 
I och närmast runt om planområdet planerades under 1960-talet en storskalig utbyggnad. Vattentornet 
i nordväst byggdes under denna tidsperiod och i förlängningen av nuvarande Pettersbergsvägen 
anlades den första etappen av Drottningvägen, en huvudled som skulle förlängas långt västerut i 
riktning mot Bro, med stora nya utbyggnadsområden. Pettersbergsvägen var tänkt att bli en gata med 
stor dignitet i likhet med Granhammarsvägen som byggdes under samma tidsperiod. Utbyggnaden 
kom dock aldrig till stånd och första etappen av Drottningvägen slutar i ett obebyggt skogsparti norr 
om vattentornet. På 1980-talet planerades istället bostadsområdet Norrboda, se nedan. Direkt sydöst 
om planområdet, nedanför Granhammarsvägens vägbank, finns Kungsängens nybyggda idrottsplats 
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som drivs av kommunen och har ett stort antal besökare från såväl kommunen som omgivande 
kommuner. Detaljplanen för idrottsplatsen, nr 0611, reglerar zonen närmast planområdet som 
parkering samt allmän plats. 
 
Det aktuella området består för närvarande av ett handelsområde som byggts enligt den gällande 
detaljplanen. Handelsområdet består i dagsläget av COOP, Byggmax och Biltema samt 
kundparkeringar. Provisoriska angöringsvägar till handelsområdet är helt eller delvis utbyggda. 
Genomförandet av gällande detaljplan är påbörjat även för området norr om E18, vilket byggs ut som 
verksamhetsområde som planerat. Även bostadskvarteren i sydväst byggs enligt gällande detaljplan. 
Drivmedelsstationen har ännu inte anlagts. Området för aktuell ändring av detaljplan är idag, frånsett 
infartsväg till handeln, helt obebyggt. 
 
Området nås via Pettersbergsvägen samt en gång- och cykelstig genom en port under E18. 
Granhammarsvägen ligger betydligt lägre än planområdet vid handelsplatsen. Mellan 
Pettersbergsvägen och Mätarvägen finns för närvarande endast en gång- och cykelstig. Väster om 
området står vattentornet som utgör ett landmärke. 
 

Bostäder 
Inom befintlig detaljplan byggs bostäder utmed Pettersbergsvägen enligt plan. Delar av bebyggelsen är 
färdigställd och inflyttning till dessa bostäder har skett. I dessa byggnader finns det även mindre 
verksamheter etablerade så som ett gym. Väster om Pettersbergsvägen ligger bostadsområdet 
Norrboda som planerades på 1980-talet. Området planerades i en tidstypisk postmodern stil med ett 
slingrande gatunät och flerbostadshus i nära kontakt med naturen. Idag sker en pågående utbyggnad av 
både småhus och flerbostadshus i området och det finns en förskola samt en livsmedelsbutik.  
 

Verksamheter 
Det finns inga verksamheter i planområdet idag.  
 

Lekplats 
I planområdet saknas idag lekplatser och den närmaste ligger i anslutning till Kungsängens idrottsplats 
vilket innebär att barn i området behöver korsa Granhammarsvägen för att få access till Drömparken 
som lekplatsen heter.  
 

Drivmedelsstation 
I korsningen Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen finns det enligt den gällande detaljplanen en 
byggrätt för drivmedelsstation. Påfyllningsanordning för drivmedel, pumpar och biogaslager bör 
förläggas till tomtens södra del närmast Granhammarsvägen. Laddstation för elfordon finns på Lidls 
parkering.  
 

Handel 
Vid korsningen mellan Pettersbergsvägen och Norrbodavägen, direkt väster om planområdet, finns en 
Lidl-butik. Direkt norr om planområdet finns COOP, Biltema, Byggmax, ett apotek och en restaurang 
och dessa utgör tillsammans handelsområdet som kallas för Brunna Park. Byggnaderna inom 
handelsplatsen är placerade kring ett stort parkeringstorg. I Kungsängens centrum, cirka 2,5 km från 
planområdet finns apotek, två livsmedelsbutiker, systembolag och ett litet utbud av mindre butiker och 
kommersiell service. 
 

Skola och förskola 
I Norrboda, i nära anslutning till planområdet västerut, finns förskola. I Tibble, cirka 1,5 km från 
planområdet, finns skola och gymnasieskola.  
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Trafik och kommunikationer 
Biltrafik 

Det är god tillgänglighet för motorfordon att nå planområdet. Området ligger perifert i 
Stockholmsregionen men med motorvägsförbindelse till norra delen av centrala Stockholm samt 
Enköping och Västerås. E18, motorvägen mellan Stockholm och Enköping/Västerås, tillhör det 
överordnade statliga vägnätet och är med ca 35 000 f/d den dominerande trafikådern genom området. 
Högsta tillåtna hastighet längs E18 är 110 km/tim. 

Planområdet nås via Pettersbergsvägen, som via Granhammarsvägen och trafikplats Brunna med av- 
och påfartsramper ansluter till E18 både norr- och söderut. Granhammarsvägen ligger betydligt lägre 
än planområdet vid handelsplatsen och är huvudgata mellan Kungsängen och Brunna. 
Granhammarsvägen trafikeras idag av ca 8 000 fordon per dygn och högsta tillåtna hastighet är 60 
km/tim. 

 

  
Flygbild över området, år 2018. Ungefärlig position av planområdet är markerat i orange, markerat i blått är det redan 
utbyggda handelsområdet (Upplands-Bro, 2019). 
 

Godstrafik förekommer i dagsläget framförallt på E18 och Granhammarsvägen. E18 är primär 
transportled medan Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods. 

Det saknas uppdaterade trafikmätningar för Pettersbergsvägen. Vid den tidigare trafikutredningen 
(2014) bedömdes trafikmängden till ca. 500 fordon per vardagsmedeldygn. Högsta tillåtna hastighet 
längs Pettersbergsvägen är 30 km/tim. 

En temporär angöringsgata har anlagts till handelsområdet. En enkelriktad tillfartsgata från 
Pettersbergsvägen till handelsplatsen är färdigställd och i bruk sedan 2018. 
 

Parkering 
I dagsläget finns en stor parkeringsplats direkt norr om planområdet med cirka 400 parkeringsplatser 
som förser butikerna vid handelsplatsen med kundparkeringar. Enligt tidigare trafikutredning (2014) 
skulle handelsplatsen anläggas med ett parkeringstal om 26 platser per 1000 BTA. Dagens 
handelsplats har ett parkeringstal på 19 platser per 1000 BTA. Detta innebär att det behövs en högre 
omsättning per plats för att tillgodose samma behov. 
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Leveranser till och från handelsplatsen sker via en anlagd lastgata som leder ut på Pettersbergsvägen 
norr om handelsplatsen. När den planerade tunneln under E18 är färdigställd kommer tungtrafik att 
förbjudas på Pettersbergsvägen med infart från Pettersbergsrondellen. Tung trafik kommer även kunna 
nyttja den nya vägen upp i området från den nya planerade rondellen på Granhammarsvägen. 
 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Pettersbergsvägen har byggts om från Granhammarsvägen till Norrbodavägen och försetts med gång- 
och cykelbana. Längre norrut i höjd med vattentornet har en tillfällig gång- och cykelbana anlagts 
utmed en angöringsgata till handelsområdet. För närvarande finns ingen fullständigt utbyggd gång- 
och cykelväg utmed Granhammarsvägen men anslutande vägar finns både på södra och norra sidan. 
Däremellan har vägrenen på västra sidan av vägen avskilts från körbanan med lätta pollare för gång 
och cykel. Kommunen avser att koppla samman gång- och cykelvägnätet i området under 2018. 
 
Norr om utredningsområdet finns en skogsstig som leder under E18 och som byggs om till gång- och 
cykelväg enligt gällande detaljplan. Breddningen av undergången under E18 beräknas påbörjas vintern 
2019. Denna väg ansluter till en befintlig gång- och cykelväg norr om E18 och används redan idag av 
gående och cyklister som ett alternativ till den hårt trafikerade Granhammarsvägen. Andra gång- och 
cykelvägar i närheten är huvudsakligen förlagda till park- och naturområdena, bland annat i Gröna 
dalen. Cykelavståndet från planområdet till centrala Kungsängen och pendeltågsstationen är ca 2 
kilometer. 
 

Kollektivtrafik 
Området förses med kollektivtrafik via buss på Granhammarsvägen. Busstrafiken går i kvartstrafik på 
Granhammarsvägen till Kungsängens station en stor del av dagen, där turerna är anpassade till 
pendeltåget till/från Stockholm. Hållplatser finns på Granhammarsvägen dels vid Mätarvägens 
förlängning och dels 200 meter väster om Pettersbergsvägen. I figuren nedan visas ett utdrag från SL 
med dagens linjedragning. 
 
Närmaste spårbundna kollektivtrafik finns i Kungsängens centrum med pendeltågslinjen mot 
Stockholms central och Nynäshamn samt norrut mot Bålsta. 
 
En busslinje planerades redan under tidigare detaljplanearbete att gå på Pettersbergsvägen och ansluta 
Granhammarsvägen med den förlängda Mätarvägen på vägen genom vägportarna under E18, som 
ännu ej är byggda. Busshållplats föreslogs då anläggas väster om handelsplatsen och öster om 
bostadsområdet Norrboda på Pettersbergsvägen, vilket även skulle försörja de nu planerade 
bostäderna, skolan och äldreboendet.  
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Linjekarta över kollektivtrafiken i närområdet (SL, 2019). 
 

Tillgänglighet 
Större delen av planområdet är idag inte tillgängligt för personer med funktionshinder eftersom det 
består av naturmark utan anlagda stigar eller gångvägar samt att det är kuperad terräng. Det finns en 
gång- och cykelväg längre österut, i rekreationsområdet Gröna dalen, som har god tillgänglighet men 
som ligger relativt långt från bebyggelsen. 
  

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Planområdet (cirka 6 ha) ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, sekundär zon. Avrinningen 
belastar ett allmänt ledningsnät i Gröna dalen. Recipient för dagvattenutsläpp är vattenområdet 
Mälaren-Görväln. Ekologisk status enligt VISS bedöms som god. Kemisk status uppnår ej god status 
främst pga förorenade sediment utanför Lövsta soptipp i Stockholm. 
 
Marken i området utgörs mestadels av berg med sannolikt tunt lager vittringsjord. Inslag av morän 
finns, troligen inte så djupa lager. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen 
begränsade. Planområdet består i nuläget uteslutande av naturmark vars avrinning huvudsakligen sker 
direkt mot Gröna dalen där huvudledningar för dagvatten är förlagda. Utöver naturmarken i 
planområdet avvattnas stora hårdgjorda ytor i Brunna verksamhetsområde, Granhammarsvägen och 
E18 samt bostadsbebyggelse via ledningar och diken till ledningssystemet i Gröna dalen. Även stora 
ytor med naturmark öster om Gröna dalen ingår i tillrinningsområdet. Söder om anslutningspunkterna 
för planområdet ansluts även stora delar av bebyggelsen i Kungsängen. Ledningssystemet i Gröna 
dalen har begränsad kapacitet i förhållande till avrinningsområdet. Översvämningar har förekommit i 
ett område söder om korsningen E18/Granhammarsvägen. Hela avrinningssystemet mynnar i en damm 
(Tibbledammen) avsedd för rening av dagvatten. Görvälns vattenverk ligger cirka 5 km söder om 
utsläppspunkten. Vattenområdet (primär zon) och ett angränsande landområde (sekundär zon) ingår i 
Östra Mälarens vattenskyddsområde. Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen vilket skärper 
kraven på framtida dagvattenhantering samt även under byggskedet. 
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Vatten och avlopp 
I planområdet finns VA-ledningar i Pettersbergsvägen. Huvudvattenledningen till Kungsängens 
vattentorn skär diagonalt genom planområdet. 
 

Värme 
Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen och fortsätter längs den befintliga gångstigen genom vägportarna 
under E18 och vidare i gång- och cykelvägen som ansluter till Brunna verksamhetsområde. 
 

El, tele, bredband 
Bebyggelsen som har tillkommit i och med den nu gällande detaljplanen är försörjd genom ett 
etablerat nät för tele, el och bredband. 
 

Störningar och risker 
Buller  
Planområdet är idag bullerstört från framförallt E18 och Granhammarsvägen. 
  

Risk 
Idag är risknivån i planområdet mycket låg och väldigt få människor rör sig här. Det finns inga 
riskkällor inom planområdet utan det är transporter med farligt gods på framförallt E18 som är 
riskkälla. 
 
  
 
 
 

Planförslag 

Bebyggelse 
Övergripande disposition 
Det nya planförslaget innebär omkring 590 bostäder fördelat på 74 000 m2 BTA, en grundskola i två 
plan för cirka 500 elever uppdelat på 4 300 m2 BTA med fullstor idrottshall samt ett äldreboende med 
cirka 72 lägenheter i fem våningar fördelat på 6 900 m2 BTA (se figurer på nästkommande sida för 
situationsplan och volymstudier över planområdet). 
 
Den nya bebyggelsen planeras i tre zoner. I söder föreslås fem bostadskvarter. Närmast COOP 
möjliggörs bebyggelse för bostäder som även medger centrumverksamhet och skola/förskola. I väster 
föreslås bebyggelse för äldreboende/vård, skola samt idrottshall. Skolan och äldreboendet ligger intill 
ett grönstråk och kan dra nytta av närheten dit. Norr om äldreboendet föreslås radhus i grupper. 
 
Den nya bebyggelsen är placerad så att bostäder och skola blir kompletterande tillskott till existerande 
handelsbebyggelse och vägstruktur. I utformningen av gatunät, bebyggelse och naturområden har 
ambitionen varit att skapa tydliga strukturer som är flexibla och klarar förändring och framtida behov. 
Stor omsorg har lagts vid att skapa gena och lättorienterade förbindelser för såväl gående som 
cyklister.  
 
Placering av bostadsbebyggelsen har skett med syftet att anpassa kvarteren så bra som möjligt till 
existerande terräng samtidigt som krav på tillgänglighet kan uppnås. Stor vikt har fästs vid att skapa 
tydlighet i både väg- och kvartersstrukturen och att ge bostäderna och skolan en självklar placering i 
relation till sin omgivning och till handelsområdet. Bostäderna bidrar till att skapa en mer levande 
stadsdel, bland annat eftersom de boende kommer att röra sig i området vid andra tidpunkter än 
besökarna till handelsplatsen. Bostäderna knyter an till bostadsområdet Norrboda väster om 
planområdet.  
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För att möjliggöra en framtida koppling, förslagsvis i form av en bro, från den nya stadsdelen och 
handelsplatsen till idrottsområdet och Gröna dalen söder om Granhammarsvägen, hålls det gröna 
stråket söder om planområdet obebyggt och planläggs som naturmark där möjligheterna finns att 
skapa förbindelser i form av stiger eller gångvägar. 
 

 
Situationsplan över planförslaget (BAU, 2019) 
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Volymstudie, vy från söder (BAU, 2019). 

 
Planområdet, vy från norr (BAU, 2019). 
 

Bostäder 
I planområdet planeras det för cirka 590 nya bostäder, beroende på val av slutlig planlösning och 
fördelning av lägenhetsstorlekar. Höjden på byggnaderna varierar mellan två och sju våningar. I några 
fall har byggnader inom ett kvarter orienterade mot söder getts en lägre höjd för att släppa in solljus 
från sydväst. I andra fall har byggnader getts en högre höjd för att bidra till att skärma av trafikbuller 
(främst från E18). Kvarteren ut mot bullerkällorna E18 och Granhammarsvägen har fått en mer 
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avskärmande struktur i utformningen för att minimera bullerpåverkan och skapa möjligheter till 
bullerskyddade miljöer för vistelse. 
 
Huvudentréer till bostäderna är i den mån det är möjligt utifrån topografin orienterade mot utsidan av 
kvarteret för att ge levande gatumiljöer. Tillgängliga angöringar anordnas huvudsakligen i anslutning 
till bostadsgårdarna. Alla bostadsgårdar utom den gård som ligger upphöjd i det delade kvarteret med 
både handel och bostäder är även körbara för att tillgodose brand- och tillgänglighetskrav. Brandkrav 
för de bostäder som ligger i handelskvarteret uppfylls genom s.k. Tr2-trapphus. Angöring kan i de 
flesta fall ordnas inom 10 meter från tillfällig p-plats och viss markparkering kan lösas genom enstaka 
p-platser på innergårdarna samt som kantstensparkering. Se mer under avsnittet Parkering och 
angöring.   
 
Se även avsnittet Bostäder i illustrationsbilagan.  
 
 
 

                           
 
Karta som markerar bostadsbebyggelsens läge (BAU, 2019).   Karta som markerar centrumfunktioner (BAU, 2019). 
 

Dagsljus 
Eftersom detaljplanen inte specifikt reglerar byggnadernas placering och inte heller 
lägenhetsfördelning har endast en grov dagsljusstudie gjorts. Solstudien finns i sin helhet i 
illustrationsbilagan. Solstudien visar att solförhållandena i området kommer vara goda och byggnaders 
tillhörnade ytor för utevistelse och balkonger kommer ha stora möjligheter att ha en bullerskyddad 
uteplats i syd/syd-västligt läge. 
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Urklipp från solstudien som gjorts för planområdet (BAU, 2019) 
 
 

Offentlig och kommersiell service 
Inom planområdet planeras det för en ny skola för cirka 500 elever med fullstor idrottshall. 
Skolbyggnad och idrottshall är placerade intill befintligt grönområde, för att ligga i skydd från E18:s 
buller och för att ha en bra relation till befintlig villabebyggelse på andra sidan Pettersbergsvägen. 
Byggnaderna bildar en ”rygg” mot nordost och E18 varifrån bullret kommer. På så sätt skapas en 
bullerskyddad skolgård med bra väderstrecksförhållanden (sydvästläge). Byggnader med hemvist 
föreslås byggas i två våningar för att spara mark till skolgård.  
 
Skolans läge gör det möjligt att nå den både med bil och till fots/med cykel via Femstenavägen till 
handelsområdet och via gång- och cykelvägar genom grönstråket, från Pettersbergsvägen samt från 
Gröna dalen i söder. Idrottshallen bör få en tydlig entré för att underlätta besök till och användning av 
idrottshallen på tider utanför skoltid (kvällar/helger). Parkering för anställda och besökare sker i 
garage under idrottshall.  
 
Äldreboendet planeras omfatta cirka 72 bostäder och 6900 kvm BTA. Äldreboendet ligger väster om 
skolan med god access till både lokaltrafik, gång- och cykelvägar samt bilvägar. Byggnaden föreslås 
få en rationell utformning med en central del med funktioner för samvaro, besök och drift, och två 
”armar”/flyglar med bostadsrum. Byggnadens form och orientering ger både visst skydd mot buller 
och utblickar mot grönska och skolgård. Äldreboendet angörs från insidan, där både vändplats för 
färdtjänstbilar och ambulans samt parkering för personal och besökande ligger. Ifrån vändplanen sker 
också inlastning till kök m.m. För anpassning för framtida behov medger byggrätten även användning 
vård och förskola.  
 
Bostadskvarteret i direkt anslutning, väster om COOP medger centrum-, förskole- och 
hotellverksamhet. Verksamhetslokaler i bottenplan ges med fördel en högre våningshöjd anpassad till 
affärsverksamheter. Gatuplanets fasader utförs uppglasade med entréer för bostäder och eventuella 
servicelokaler som ligger högre upp i byggnaden. Ovanför våningar för handel och service ligger tre 
våningar med bostäder. Dessa bostäder har sin bostadsgård på terrassen som bildas ovanpå den översta 
handels/servicevåningen. Här kan även en förskolegård anläggas, i det fall kvarteret även inrymmer 
denna verksamhet.  
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Gestaltning 
Till planen hör en illustrationsbilaga. Nedan följer de viktigaste riktlinjerna för områdets gestaltning.  
 
Bebyggelsen är anpassad till landskapet och den redan nu uppförda bebyggelsen i området på så vis att 
den inte ska ges en större höjd än vad områdets befintliga bebyggelse har. Byggnationen bör i största 
möjliga mån följa höjdryggar och sänkor i den befintliga terrängen men uppfyller samtidigt 
tillgänglighetskrav. Bostäderna ligger i vad som kan ses som tre områden. Flerbostadshuskvarteret 
ligger orienterat runt en mindre park där det utformats med högre bebyggelse ut mot 
Granhammarsvägen och något lägre flerbostadshus på sidan som möter upp radhus som placerats 
längs med Femstenavägen, flerbostadshusens utformning bör uppföras med halvöppen kvartersstruktur 
med skydd för buller. Eftersom strukturen är inspirerad både av innerstadens klassiska 
kvartersbebyggelse och av femtiotalets luftiga grannskapsförort är det möjligt att skapa både en 
dynamisk gatusida och skyddade innergårdar.  
 
Husfasader bör skilja sig åt i material och/eller kulör mellan kvarteren. En mer subtil åtskillnad bör 
karakterisera åtskillnad mellan husenheter/underindelning inom kvarteren. Husens socklar bör 
utformas med fasader i tåligt material. Om garagevåningar utförs i kvarteren mot Granhammarsvägen 
bör dessa utformas med ”neddragen” husfasad (ej sockel) på huskroppar samt förses med inklädnad av 
sockelpartier/garagefasader mellan huskroppar.  
 
Utformningen av bebyggelsen skapar halvprivata gröna gårdsmiljöer. Gårdsmiljöerna förses med 
trappuppgångar, gröna partier med olika typer av vegetation (träd, perenner, gräs), cykelparkering, 
”vardagsrum” och lekplatser för mindre barn. De flesta av gårdarna är som utgångspunkt bilfria 
men det ska vara möjligt för räddningstjänst och flyttbilar att komma in på gården. Parkeringsplats 
för funktionshindrade kan finnas på gården i de fall man inte anordnat det i garaget därunder eller i 
fickparkering längs gatan. 
 
God orientering och trygghet för både gående och bilister är av stor vikt. Omsorg för detaljer bör 
läggas där människor stannar upp och vistas, som gångstråk och mötesplatser. De bör formges så att 
besökare och boende uppmuntras att stanna till, samt röra sig till fots inom området. 
  
Entréer till området bör ges en tydlig och attraktiv utformning, som underlättar orienterbarheten och 
ger en lugn trafikmiljö. Medel att nå detta kan vara trädrader längs gatorna, passager för gående och 
cyklister som märks ut med avvikande beläggning och god belysning, vilket ger ett sammanhållet och 
tydligt gaturum. 
 

Natur 
Mark och vegetation 
Planförslaget innebär att naturmark i området bebyggs. Delar av befintlig naturmark kommer att få 
funktion som skolgård och delen mellan flerbostadshusen blir anlagd park. Utifrån bedömningen att 
planområdet generellt inte hyser höga naturvärden är bedömningen att planförslaget sammantaget 
bedöms innebära små negativa konsekvenser för naturmiljö regionalt. För att minimera den negativa 
påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att använda de värden som finns som ett tillskott i planen. 
Gatustrukturer och byggnader bör anpassas så att så mycket som möjligt av värdefull vegetation 
sparas. 
 

Landskaps- och stadsbild 
Naturmarken i planområdet kommer att till största delen ersättas av bostäder, skola och äldreboende 
samt nya vägar för angöring till området. Det kommer att krävas omfattande schakter och utfyllnader 
för att skapa tillgänglighet i det kuperade området. Flerbostadshusen kommer att vara synliga både 
från E 18 i norrgående riktning, och från Granhammarsvägen väster om E 18.  
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Rekreation och friluftsliv 
Stora skogsområden tas i anspråk för ny bebyggelse, men områdena har idag begränsade 
rekreationsvärden på grund av buller och närhet till både handel och bostäder som redan har byggts ut 
i enlighet med befintlig detaljplan. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att 
det blir möjligt att röra sig genom området. 
 

Trafik och kommunikationer 
Biltrafik 
Sedan tidigare finns planer på att knyta ihop Mätarvägen med Pettersbergsvägen via de befintliga 
tunnlarna under E18 (se figur på nästkommande sida). Dessa ska förstärkas för att klara tung trafik och 
busstrafik så den kan gå där. Här anläggs även en gång- och cykelväg i enlighet med kommunens 
gång- och cykelplan. Arbetet beräknas påbörjas vintern 2019/2020. All godstrafik till och från 
handelsområdet planeras ta vägen genom vägportarna under E18 vidare via lastgatan norr om 
handelsområdet. Tung trafik kan även ledas in i området från den kommande rondellen på 
Granhammarsvägen vid påfarten till E18. Detta för att i möjligaste mån skilja godstrafiken från övrig 
trafik. Även en busslinje är planerad att gå genom tunnlarna under E18 och sedan vidare längs 
Pettersbergsvägen förbi det nyligen byggda bostadsområdet Norrboda. Pettersbergsvägen ska vara 
stadsgata utan tungtrafik med undantag för den allmännyttiga framtida busslinjen. 
 
Planområdet har två förbindelser med det övriga vägnätet, alla tillfarterna nås från Pettersbergsvägen 
samt från den nya vägförbindelsen mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen. Granhammarsvägen får 
en koppling in i området från den planerade rondellen vid påfarten till E18. 
 

 
Planerad länk mellan Mätarvägen och Pettersbergsvägen samt planerad rondell (Upplands-Bro 2019). 
 
E18 och Granhammarsvägen kommer även fortsättningsvis utgöra huvudvägnätet. Övriga gator 
planeras som lokalgator. Alla nya vägar i planområdet ska kunna trafikeras med personbil. På alla nya 
gator inom planområdet föreslås hastighetsgränsen 30 km/tim. Tre olika typer av lokalgator föreslås 
inom planområdet, Gata 1-3.  
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Karta över föreslagna nya gator och deras körriktning i planområdet (BAU 2019). 
 
Gata 1 kommer att verka som entré till Brunna park och gatan föreslås utformas med dubbelriktade 
körfält fram till korsningen med Gata 2. För att sedan fortsätta mot handelsplatsen med ett enkelriktat 
körfält, i nordlig riktning. Gatan föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på en sida och 
gångbana på den andra, samt zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering.  
 
Gata 2 försörjer bostadskvarteren och är utformad som en lokal vändslinga, med zoner för angöring, 
växtbädd, cykelparkering och möblering. Några av bostadshusen angörs direkt ifrån vägslingan medan 
andra hus har sin angöring inifrån gårdarna (på körbart terrassbjälklag över garage). Gatan föreslås 
vara dubbelriktad fram till ”öglan” där den blir enkelriktad.   
  
Handelsområdet, äldreboendet, skolan och det nordligaste bostadskvarteret nås via antingen Gata 1 
eller 3. Gata 3 föreslås utformas med dubbelriktade körfält och förses med gångbana norr om körbana 
och en kombinerad gång- och cykelbana söder om körbanan, närmst skola och äldreboende. På södra 
sidan placeras även zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering.  
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Gatusektioner 
 

  
En sektion för Gata 1 (BAU, 2019).      En sektion för Gata 2 (BAU, 2019).  
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En sektion för Gata 3 (BAU, 2019).  

 
Genom att både handel, bostäder och skola samsas i området utformas gator till att bli trafiksäkra, 
tydliga och med inslag av träd och annan växtlighet. Vägarna i området kommer att nyttjas av bland 
annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av trafikmiljön 
 
Trafikutredningen visar att planförslaget enligt Trafikverkets alstringsverktyg kommer ge upphov till 
sammanlagt ca 6600 resor/dag (sammanslaget alla färdsätt). Siffran innebär ca 4 resor/person och dag 
vilket är en rimlig uppskattning för det totala antalet resor. 
 
Programmet skattar fördelningen av färdmedel enligt nedanstående diagram: 
 

 

 med bil: 32 % 
 med kollektivtrafik: 26 % 
 med cykel: 10 % 
 till fots: 29 % 
 med annat: 4 % 

 

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg ger exploateringen med äldreboende, skola och boende upphov 
till ca 1700 fordonsrörelser/dygn. Av dessa alstrar skolverksamheten ca 500 fordonsrörelser/dygn. 
Trafikutredningen är högt beräknad avseende antal lägenheter och boende, och mer information finns 
att hitta i Trafik PM, Tyréns AB, 2019-06-10. 
 

Parkering och angöring 
För att planområdet ska uppfylla krav på tillgänglighet och angöring föreslås att gator utformas med 
zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Framför respektive bostads-, skol- eller 
butiksentré reserveras platser för funktionshindrade i angöringsfickor.  
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Där gatan passerar skolan ordnas angöring till skolan och idrottshallen. Vägarna i området kommer att 
nyttjas av bland annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av trafikmiljön. 
Cykelparkeringar ska anordnas på strategiska platser nära det anslutande cykelvägnätet och/eller nära 
entréerna.   
 
Handel och verksamheter 
För den intilliggande handelsplatsen finns i nuläget cirka 400 parkeringsplatser på mark. Skolans 
behov av parkering ska lösas i parkeringsgarage under fastigheten. De ska samnyttjas med 
parkeringsbehovet från idrottsverksamheter på kvällar och helger. För äldreboendet sker parkering på 
gården.  
 
Lastplatser bör i största möjliga mån utformas så att backning inte sker, särskilt inom torgområden 
eller i närheten av skolan, då backning utgör en säkerhetsrisk.  
 
Bostäder 
Upplands-Bro kommun har inte någon politiskt antagen parkeringsnorm för bostäder och därmed görs 
bedömningen av parkeringsbehov i bygglovsskedet för varje enskilt projekt. I detaljplanen ska dock 
säkerställas att det går att ordna parkering i tillräcklig omfattning för den föreslagna bebyggelsen.  
 
Parkering till bostäderna anordnas huvudsakligen i det parkeringshus som ligger längst västerut i 
planområdet. Tillgängliga parkeringar för flerbostadshusen ska anordnas i parkeringsfickor längs med 
gatan alternativt inom kvarterets gård. Antalet möjliga parkeringar anses kunna täcka behovet, 
beroende på antal lägenheter i slutliga förslaget. Det finns möjlighet att skapa underjordiska garage i 
ett plan, och under vissa bostadskvarter i två plan för att tillgodose ytterligare behov. Parkeringar för 
radhusen ska lösas inom den egna tomten. 
 

Gång- och cykeltrafik 
Gena, tydliga och självförklarande gång- och cykelstråk är en förutsättning om fler ska börja pendla 
med hållbara trafikslag. En grundskola ska anläggas inom området och därför är det viktigt att 
reflektera över utformningen av korsningspunkterna för oskyddade trafikanter för att säkerställa 
trafiksäkerheten. Ett sammanhållet system av gång- och cykelvägar föreslås för att knyta ihop området 
och koppla det till omgivningen, se illustrationsbilagan och gatusektionerna ovan. Samtliga gator i 
området får antingen gång- och cykelbana eller trottoar. Dessa stråk har lagts längs gatorna för att öka 
den upplevda tryggheten och underlätta orienteringen.  
 
De två större gatorna inom området, Gata 1 och 3, som leder till skolan och handelsområdet förses 
med en gemensam gång- och cykelbana på en sida om gatan och en gångbana på andra sidan. Gata 1 
föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på västra sidan. Förutom på sträckan mellan 
Pettersbergsvägen/Gata 2 där gång- och cykelbana anläggs på östra sidan då det befintliga 
bostadsområdets kvartersmark sträcker sig hela vägen ut i körbanan. Gata 3 föreslås få en kombinerad 
gång- och cykelbana på södra sidan.  
 
Gång- och cykelbanorna utformas som gemensamma banor med en bredd på minst 3,5 meter. Där 
gång- och cykelbanan korsar lokalgatorna anläggs övergångsställen och cykelöverfarter. Av 
säkerhetsskäl bör en s.k. ”dörrzon” på 0,8 meter anläggas på de ställen angöring tillåts direkt mot 
cykelbanan. Denna zon ger plats för viss avlastning och skydd mot uppslagna dörrar, men även 
utrymme för vägskyltar och snöupplag.  
 
Inom området finns även en lokal vändslinga, Gata 2. Den förses endast med gångbanor på båda sidor 
om vägen. Gångbanorna bör utformas med en minsta bredd om 2,5 meter. De låga 
motortrafikmängderna som antas trafikera slingan i kombination med låga hastigheter medger att 
cykling kan ske i blandtrafik  
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Detaljplanen utgör inget hinder för att anlägga en planskild gång- och cykelväg över 
Granhammarsvägen från planområdet vid parkeringshuset för att koppla samman planområdets gång- 
och cykelvägar med idrottsplatsen och centrala Kungsängen. Att en bro över Granhammarsvägen 
kommer till är nödvändigt för att säkra trafiksäker passage för barnen som ska från skolan i 
planområdet till idrottsplatsen i Gröna dalen. Frågan om bron behandlas i det exploateringsavtal som 
upprättas med ändringen av detaljplanen. 
 

Kollektivtrafik 
Minst en av de busslinjer som idag trafikerar Granhammarsvägen planeras få en ny sträckning via 
Pettersbergsvägen och därefter genom vägporten under E18, som breddas enligt gällande detaljplan. 
Gatan ska dock inte reserveras för buss utan vara allmän lokalgata. Busslinjen kan därifrån fortsätta på 
Mätarvägen till det nya verksamhetsområdet Brunna som är under uppförande, alternativt svänga ut på 
Granhammarsvägen igen och fortsätta till bostäderna i norra Brunna. Vilken eller vilka linjer som i 
framtiden går via det nya handelsområdet är ännu inte bestämt. Turtätheten borde vara minst 
halvtimmestrafik till handelsområdet.  
 
Nya hållplatser kommer att inrättas på Pettersbergsvägen i höjd med den planerade utfarten från 
bostadsområdet väster om Pettersbergsvägen. Därigenom får både bostadsområdet, handelsplatsen och 
skola samt äldreboende bra tillgång till kollektivtrafik och busstrafiken får en gen förbindelse. 
Avståndet fågelvägen mellan bostäderna längst bort från hållplatsen och hållplatsen blir ca. 300 meter.  
 

Tillgänglighet utomhus 
I området finns betydande nivåskillnader. De flesta gator och gångstråk kommer att klara den 
längslutning på maximalt 5 % som krävs för god tillgänglighet. De flesta gående och cyklister kommer 
norr- eller söderifrån och kan därmed använda Pettersbergsvägen eller den nya förbindelsen från 
Mätarvägen under E18. 
 
Vid de föreslagna bostadskvarteren blir tillgängligheten god då såväl Pettersbergsvägen som 
bostädernas angöringsgator utformas med lätt lutning. Anslutande gångvägar lutar högst 5 %. 
 
För besökare till planområdet och handelsplatsen kommer tillgängligheten att vara god från den 
framtida busshållplatsen vid Pettersbergsvägen. Tillgängligheten är besvärligare när det gäller 
busshållplatser vid Granhammarsvägen. Det tillgängliga stråket inom planområdet från 
Granhammarsvägen till handelsplatsen följer Pettersbergsvägen. Pettersbergsvägen, i kombination 
med befintlig gång- och cykelväg väster om Lidl, blir också det tillgängliga stråket för gående och 
cyklister som rör sig mellan Kungsängen och handelsplatsen. 
 
Förslag på orienteringslinjer från lokaltrafik och parkering till bostäder och butikslokaler bör finnas 
med i underlag och projektering för exploatering av dessa gångytor. Vid ljussättning och färgval ska 
orientering för personer med nedsatt orienteringsförmåga tas i beaktning.  
 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Den nya bebyggelsen ansluts till det kommunala nätet. Det finns anslutningspunkter intill 
planområdet. 
 

Värme 
Den nya bebyggelsens uppvärmning regleras inte i detaljplanen. Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen.  
 

El, tele, bredband 
Tillkommande bebyggelse ska anslutas. 
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Avfall 
Enligt den nu gällande detaljplanen är det tillåtet att anlägga återvinningsstation inom hela 
handelsplatsens område, men specifika lägen har inte anvisats på plankartan. Detta eftersom det 
bedömdes att handelsplatsen kommer att medföra ett behov av minst en återvinningsstation. Ett 
möjligt läge för en sådan beskrevs då vara vid drivmedelsstationen som ska uppföras sydväst om 
planområdet vid korsningen Petterbergsvägen/Granhammarsvägen, vilket finns markerat på 
illustrationsplanen för nu gällande detaljplan. Denna placering rekommenderas även i denna 
detaljplan, och återvinningsstationen ska försörja även de nya bostäder som kommer till.   
 
För bostadskvarteren föreslås avfallshämtning ske vid fastighetsgräns. Något mer avancerat system 
t.ex. sopsugsanläggning är inte aktuellt i planområdet. 
 

Konsekvenser av planens genomförande 
Behovsbedömning 
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför 
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare 
med är buller, luft, risk och dagvatten. Dessa hanteras, förutom luft, i separata utredningar. 
 
Vad gäller buller så är området idag mycket bullerstört från Granhammarsvägen och E18. 
Planförslaget innebär att mängden trafik ökar, inte minst inne i området. Bullernivåerna vid fasad mot 
Granhammarsvägen beräknas bli så höga att minst hälften av boningsrummen behöver placeras mot en 
sida med högst 55 dBA ekvivalenta bullernivåer. För att klara inomhusbullernivåerna enligt Boverkets 
byggregler krävs särskilda lösningar vad gäller fasadmaterial, fönster och ventilation. 
 
Inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids i området. Vad gäller miljökvalitetsmålet Frisk luft ligger 
värdena för partiklar nära målvärdena. Genomförandet av planen kommer sannolikt medföra ökad 
trafik på Granhammarsvägen varför föroreningshalterna kan antas öka i någon mån. Utsläpp av större 
partiklar (PM 10) är kopplat till slitage av däck och vägbana varför ett skifte bort från fossildrivna 
fordon inte påverkar mängden partiklar (PM 10) på samma sätt som för kvävedioxid och mindre 
partiklar (PM 2.5). I ett öppet landskap ventileras luftföroreningar effektivt bort vilket antas gälla i det 
här fallet. För att begränsa påverkan på människors hälsa bör friskluftsintag vara vända bort från vägen 
och ytan mellan bebyggelsen och Granhammarsvägen utformas så att den inte inbjuder till en 
stadigvarande vistelse. 
 
Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods. I direkt anslutning till planområdets 
södra del är en drivmedelstation planlagd enligt nu gällande detaljplan, dock ännu ej byggd. Det 
innebär att mängden farligt gods transporter på Granhammarsvägen kommer öka. En drivmedelstation 
utgör i sig själv ett riskobjekt som behöver tas hänsyn till.  
 
Marken i området utgörs mestadels av berg med sannolikt tunt lager vittringsjord. Inslag av morän 
finns, troligen inte så djupa lager. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen 
begränsade. Flödesberäkningar visar på en mycket stor ökning av dagvattenavrinningen från området 
efter exploatering. Detta beror på att skogsmark med låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda 
markytor. Detsamma gäller föroreningsbelastningen via dagvatten som ökar på Mälaren vilket är 
oundvikligt då naturmark exploateras. Då Tibbledammen avskiljer föroreningar och dess förmåga 
bibehålls genom flödesdämpande åtgärder i planområdet mildras effekten. Detta påverkar dels Östra 
Mälaren som vattentäkt och möjligheten att bibehåll/uppnå satta miljömål för recipienten. 
Exploateringen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den kan förändra statusklassningen 
eller utgör ett direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt.   
 
Byggskedet bedöms vara ett större hot mot vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha 
vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta.   
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Planförslaget innebär att dagens naturmark till största delen försvinner och ersätts av stora 
byggnadsvolymer för bostäder och skola samt nya vägar för angöring till området. Utifrån 
bedömningen att planområdet generellt inte hyser höga naturvärden är bedömningen att planförslaget 
sammantaget medför små negativa konsekvenser för naturmiljö regionalt. För att minimera den 
negativa påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att använda de värden som finns som ett tillskott 
i planen. Gatustrukturer och byggnaderna bör anpassas så att så mycket som möjligt av värdefull 
vegetation sparas. 
 
Planförslaget bedöms innebära små negativa konsekvenser för friluftslivet då området idag inte har 
några stora värden för rekreation. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att det 
blir enklare att röra sig genom området. 
 
Landskapsbilden kommer påverkas av genomförandet av planen. De nya byggnaderna kommer att 
vara väl synliga från omgivande vägar, bland annat från väg E18 (se fotomontage nedan). 
 

 
Fotomontage. Vy ifrån E18:s norrgående körfält. (BAU 2019).  
 
Ur risksynpunkt gäller att samtliga skyddsavstånd enligt Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) allmänna råd för bensinstationer uppfylls enligt aktuellt förslag. Länsstyrelsens 
riktlinjer angående minimiavstånd från bensinstationer till bostäder klaras inte för nyetableringsfallet 
där riktlinjerna anger 100 meter för samtliga bostäder. Men ett avstånd på 50 meter bedöms med stöd 
av konsekvensberäkningar för bensinutsläpp och utsläpp av biogas vara tillräckligt ur ett 
riskperspektiv. Det minsta avståndet från bostäderna till drivmedelsstationen är cirka 54 meter. 
Resultatet av riskanalysen sammantaget är att risknivån är sådan att rimliga riskreducerande åtgärder 
skall införas för att få acceptabla risknivåer. Utifrån risknivån föreslås ett antal säkerhetshöjande 
åtgärder, varav vissa införs som planbestämmelser och andra är rekommendationer. Förutsatt att 
föreslagna åtgärder genomförs blir konsekvenserna mycket små. 
 

Buller och vibrationer 
Planområdet är bullerstört från framförallt E18 och Granhammarsvägen. En utredning av 
trafikbullernivåer vid planerad nybyggnation i området Norrboda-Brunna har utförts för prognosåret 
2040 (se figurer på nästkommande sida). Bostadsfasader som vetter mot E18 och Granhammarsvägen 
får som mest 67 dBA ekvivalent ljudnivå. För vissa fasadavsnitt och våningsplan måste därmed 
lägenheter planeras genomgående med hälften av bostadsrummen mot en fasad som klarar 55 dBA. 
För de delar där fasadnivån ligger mellan 60-65 dBA finns även möjligheten att planera enkelsidiga 
lägenheter upp till 35 m2. De östligaste bostadsbyggnaderna är mest utsatta och utformningen kan 
behöva anpassas eller förses med skärmande balkonger på gårdssidan på de två översta våningsplanen 
för att klara 55 dBA på ljuddämpade sidan. Samtliga kvarter har tillgång till en gårdsyta som kan klara 
kraven för uteplats. Vid planerad förskola finns gott om utrymme som klarar kravet 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå som gäller för skolgårdsytor för pedagogisk verksamhet. 
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Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 2 m över 
mark i dBA (Tyréns 2019). 
 

 
Beräknade maximala ljudnivåer dagtid från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden på fasad, 2 m över mark 
i dBA (Tyréns 2019). 
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Risk 
Då planerad bebyggelse ligger närmare led för farligt gods än 150 meter rekommenderar 
Länsstyrelsen i Stockholms län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra om planerad 
bebyggelse är lämpligt utifrån ett olycksperspektiv. De riskobjekt som identifierats inom närområdet 
utgörs av transporter av farligt gods på rekommenderad primär transportväg för farligt gods som är 
E18. Samt transporter på sekundär transportled, Granhammarsvägen. På Granhammarsvägen som 
leder förbi planområdet fraktas i huvudsak farligt gods till de närliggande drivmedelsstationerna. Det 
har funnits planer för att uppföra en drivmedelsstation i direkt anslutning till planområdet enligt den 
gällande detaljplanen för Norrboda handelsområde men i dagsläget ligger planerna på is. Samtliga 
skyddsavstånd enligt Räddningsverkets allmänna råd för bensinstationer uppfylls enligt aktuellt 
förslag.  
 
Vid en olycka skulle transporterna kunna få påverkan på de planerade byggnaderna. 
Granhammarsvägen är rekommenderad transportväg för farligt gods. Beräkningar visar att 
individrisken för det aktuella avståndet, 25 meter från Granhammarsvägen, ligger under ALARP-
området (As Low As Reasonably Practicable), vilket betyder att risknivån är acceptabel.  
 
Den beräknade samhällsrisken ligger inom ALARP-området, vilket innebär att åtgärder kan vidtas om 
kostnaderna anses vara i proportion i förhållande till den riskreducerande effekten enligt DNV:s 
kriterier.  
 
Följande åtgärder ska genomföras/beaktas vid utformning av området:  

 Den befintliga bergväggen mellan E:18an och fastigheten utgör en effektiv skyddsbarriär och 
ska därför behållas. I dagsläget finns vissa partier där bergväggen är borttagen - detta anses 
vara acceptabelt och inga ytterligare åtgärder krävs.  

 Det planerade bebyggelsefria området (25 meter från vägen) skall upprätthållas längs med E18 
och Granhammarsvägen.  

 Byggnaderna utformas så att tillgång till utrymning finns i flera riktningar, bort från 
riskkällan.  

 Länsstyrelsens riktlinje om minst 50 meter mellan bensinstation och bostäder/personintensiva 
verksamheter skall upprätthållas. För svårutrymda lokaler (skola och äldreboende) ska ett 
avstånd på 100 meter hållas.  

 De fasader som vetter mot Granhammarsvägen inom 30 meter ska utföras i klass A2-s1,d0 
(obrännbart material).  

 Central avstängningsbar ventilation är en relativt billig och effektiv åtgärd vid nybyggnation. 
Det rekommenderas därför att byggnaderna för skola och äldreboende utförs med denna 
funktion. Bostäderna är enligt gällande förslag placerade på ett sådant avstånd från E18 att det 
inte anses motiverat att kräva sådan funktion här. Dock bör luftintag för ventilation placeras 
på sida som inte vetter mot högtrafikerade vägar. 

 För att begränsa möjligheten att människor vistas på ytor i närheten av E18 och 
Granhammarsvägen bör planområdet disponeras på ett sådant sätt att området mellan vägen 
och byggnaderna ej uppmuntrar till stadigvarande vistelse.  

 

Dagvatten 
Flödesberäkningar visar på en mycket stor ökning av dagvatten-avrinningen från området efter 
exploatering. Detta beror på att skogsmark med låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda 
markytor. Detsamma gäller föroreningsbelastningen via dagvatten. 
 
Då systemet i Gröna dalen nedströms planområdet är hårt belastat med dagvatten bedöms 
flödesreducering vara önskvärt. Flödesreducering är möjligt att uppnå med hjälp av 
utjämningsmagasin för varje enskilt kvarter. Genom att leda dagvatten från tak och underbyggda 
gårdar till utjämningsmagasin kan en stor utjämning av flödena från planområdet ske eftersom dessa 
ytor ger större delen av avrinningen från fastighetsmarken. Magasinen placeras lämpligen under 
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bjälklaget på de underbyggda bostadsbyggnaderna alternativt under gårdar med körbart bjälklag.eller i 
portiker/övergång till fastmark under trappor. Ej underbyggda ytor (undantaget avrinning från 
naturmark/gröna ytor) kan också ha flödesutjämning i magasin, då förlagda i mark. Där berget ligger 
ytligt kan det innebära bergschakt. Till viss del kan även infiltration ske, i vilken omfattning är dock 
inte möjligt att ange. Med utjämningsmagasin dit avrinningen leds från tak, underbyggda gårdar och 
hårdgjord mark bedöms dagvattenflödena från planområdet kunna dämpas och närma sig dagens 
nivåer. De föreslagna utjämningsmagasinen kan även fungera som ett katastrofskydd och därmed 
bidra till att skydda vattentäkten Östra Mälaren från utsläpp i samband med bränder och olyckor. Se 
mer information i bilaga Norrboda - Dagvattenhantering Tyréns AB, 2019-06-28. 
 
Avseende föroreningar ökar belastningen på Mälaren vilket är oundvikligt då naturmark exploateras. 
Då Tibbledammen avskiljer föroreningar och dess förmåga bibehålls genom flödesdämpande åtgärder 
i planområdet mildras effekten. Detta påverkar dels Östra Mälaren som vattentäkt och möjligheten att 
bibehåll/uppnå satta miljömål för recipienten. Exploateringen är dock inte av den 
omfattningen/karaktären att den kan förändra statusklassningen eller utgör ett direkt hot mot Östra 
Mälaren som vattentäkt. 
 
Byggskedet bedöms vara ett större hot mot vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha 
vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli. 
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta. 
En ökad beredskap för att utsläpp kan nå Tibbledammen bör finnas under byggskedet. 
 

 
Utsläppspunkt i recipienten Tibbledammen. Planområde översiktligt markerat (Tyréns 2018). 
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Genomförande 

Inledning 

Denna genomförandebeskrivning har upprättats för att redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Tidplan 
Samråd kvartal 3 2019 
Granskning kvartal 2 2020 
Antagande KF kvartal 3 2020 
Laga kraft för detaljplanen kvartal 4 2020 
Fastighetsbildning  kvartal 2 2021 
Markarbeten start  kvartal 3 2021 
Preliminär Byggstart skola kvartal 2 2021 
Preliminär Byggstart övrigt  kvartal 1 2022 
 
Tidplanen bedöms gälla under förutsättning att inga större förändringar sker 
under planeringsprocessen. 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.  
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att få bygga i enlighet med 
detaljplanen. Om ändring eller upphävande av detaljplanen sker under denna tid kan kommunen 
bli ersättningsskyldig. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan 
då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).  
 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden kommer att regleras i 
Exploateringsavtal . 
 
Exploatören och Upplands-Bro Kommun ska samordna för att säkerställa att allmänna huvudgator, 
VA-anläggningar samt övriga nätägares ledningar ska vara färdigställda  innan andra arbeten kan 
påbörjas på kvartersmark.  
 
En huvudtidplan ska utarbetas i samråd mellan Exploatören och Upplands-Bro Kommun för 
genomförande av utbyggnad av kvartersmark, allmän platsmark och allmänna anläggningar. 

 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Upplands-Bro Kommun är huvudman för allmän plats och samtliga allmänna anläggningar på 
blivande allmän platsmark inom planområdet. Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar i hela 
planområdet åvilar kommunen. 
 
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark och VA-ledningar inom allmän platsmark. 
För VA-ledningar inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren. Planområdet ligger inom kommunens 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
 
På kvartersmark ansvarar exploatören för utbyggnad enligt detaljplan samt VA-ledningar. Kommunen 
alternativt exploatören ansvarar för utbyggnad av skola. 
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Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad samt framtida underhåll av byggnader och 
anläggningar såsom till exempel vägar och parkering inom kvartersmark. Utbyggnad och framtida 
underhåll av VA-ledningar inom fastigheten och fram till förbindelse-punkten är fastighetsägarens 
ansvar. Utbyggnad av väggar och parkering mm på allmänplatsmark skall utföras enligt 
kommunens gällande Tekniska handbok. 
 
Avtal 
Planavtal har tecknats mellan Kommunen och Exploatören.  
 
Befintligt exploateringsavtal för gällande plan kommer att beaktas i kommande exploateringsavtal. 
 
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan Exploatören och Kommunen i samband med 
detaljplanens antagande. Avtalet reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga 
samordningsfrågor mellan Kommunen och Exploatören. 
 
Avtal kommer att tecknas mellan Exploatören och berörda nät- och ledningsägare. 
 
Avtal kan också komma att tecknas mellan kommun och nätägare gällande förläggning av 
ledningar i samband med utbyggnad av gator och allmän platsmark. 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
Ägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter: 
Kungsängens-Tibble 1:331, ägs av Norrboda handelsområde i Upplands-Bro AB 
Kungsängens-Kyrkby 1:37, ägs av Trafikverket 
Kungsängen-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Kommun 
 
Fastighetsreglering 
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 
platsmark (GATA, TORG, PARK, NATUR) enligt detaljplanen kommer att överföras till Kommunen. 
Marken ska överföras från fastigheten till Kommunens fastigheter genom fastighetsreglering. 
Förrättning ombesörjs av kommunen och bekostas av exploatören. 
 
Nya fastigheter för övrig kvartersmark enligt detaljplanen kommer att bildas genom avstyckning eller 
klyvning. 
 
För att markägoförhållanden ska stämma överens med den föreslagna bebyggelse- och 
kvartersstrukturen kommer fastighetsreglering att ske mellan fastighetsägarna. 

 
Ekonomiska frågor 
Planen bedöms ha en tillfredställande ekonomisk genomförbarhet med den föreslagna exploateringen. 

 

Vatten och avlopp 

Anslutningsavgifter för VA debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos Upplands-Bro kommun. 

 

Ersättning vid markförvärv/försäljning 

Köpeskilling för kvartersmark regleras genom köpeavtal. Exploatören svarar för lagfartskostnader. 
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Fastighetsbildning 

Exploatören bekostar för detaljplanens genomförande erforderliga fastighetsförrättningar samt de 
inkluderande förrättningar som krävs för gemensamhetsanläggningar, sevitut och ledningsrätter 

 

El och tele m.m. 

Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos 
respektive leverantör. 

 

Plankostnader och plangenomförande 
Exploatören bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar, 
myndighetskostnader samt en kostnadskalkyl för utbyggnader och de åtgärder som är nödvändiga för 
planens genomförande inom respektive område. Kostnadsfördelning regleras i befintligt planavtal. 
 
Planens genomförande bekostas av Exploatören och Upplands-Bro kommun. Kostnadsfördelning 
regleras i kommande exploateringsavtal. 
 

Gemensamhetsanläggningar 
Gemensamhetsanläggningar fastställs i plankartan. 
 
 
 

U-områden och ledningsrätter. 
Under fortsatt planprocess och för genomförandet av detaljplanen kommer det att krävas utredning av 
vissa inskrivningar och rättigheter, för att besvara i vilken mån de belastar detaljplaneområdet. 
Dessutom krävs vidare utredning kring vilka omprövningar samt eventuella omläggningar som kan 
behöva genomföras för detaljplanens genomförande. Regleras i kommande exploateringsavtal. 
 
Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt för huvudvattenledning som ägs av Norrvatten.  
För eventuella elnätstationer inom kvartersmark tecknas servitut mellan fastighetsägare och nätägaren 
eller i förekommande fall ledningsrätt. 
 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
 
 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar/undersökningar bekostas av exploatören inom kvartersmark. Övrig fördelning av 
kostnader regleras i exploateringsavtalet 
 
Trafik 
En gång och cykelbro kommer att anläggas över Granhammarsvägen från detaljplaneområdets södra 
del mot Kungsängens IP.  

En trafikutredning är framtagen som visar den framtida trafiken med den nya bebyggelsen inom denna 
detaljplan. Utredningen behandlar även den planerade nya tillfartsvägen för Granhammarsrondellen 
och upp förbi handelsområdet för att ansluta mot den framtida eventuella bebyggelsen nordväst om 
detaljplanen. 

 

Parkering 
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Parkeringsbehovet löses inom respektive fastighet, parkeringsbehovet kan också lösas inom område 
för planerat parkeringshus.  
 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Anslutningsavgift 
ska erläggas av Exploatören. 
 
Länshållningsvatten, som arbeten med byggnation kan ge upphov till, ska hanteras i dialog med 
Kommunens miljöavdelning och enligt Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 
 
Värme 
Energieffektiva lösningar ska beaktas för att begränsa klimatpåverkan. Eventuell anslutning till 
fjärrvärme utreds i dialog mellan nätägare, kommun och Exploatören under fortsatt planprocess. 
Placering av serviser för respektive fastighet ska fastställas innan projektering av gator och ledningar 
utföres. 
 
El, tele, bredband 
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos 
respektive ledningsägare. 
 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd 
med ledningsägare. Detta bekostas av exploatören. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark, 
ska ledningsägare för el-, tele- och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning. 
 
Avfall 
Utrymme för avfallshantering och återvinningsstationer (ÅVS), för hushållens förpackningsavfall och 
tidningsinsamling, ska finnas inom planområdet. Mat- och restavfall inom planområdet ska lösas inom 
respektive fastighet och bör finnas inom en radie på ca 50 meter från varje hushåll. Avfallshantering 
ska lösas på kvartersmark. Avfallshantering skall ske i enlighet med gällande förskrifter i Upplands-
Bro. 
 
Markföroreningar 
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver saneras 
innan byggande får ske, ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras.  
 
Buller 
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga Bullerskyddsåtgärder 
inom planområdet. Bullerutredning är utförd. 
 
Geoteknik 
Inför bygglovsskedet ansvarar Exploatören för att geoteknisk utredning och radonundersökning utförs. 
Grundvatten ska hanteras. 
 
Radon 
Om lokaler och bostadsutrymmen kommer att placeras mot mark erfordras att markradonhalten mäts 
och marken klassificeras för bestämning av erforderlig grundkonstruktion ur radonsynvinkel. 
 
Arbetsmiljö 
Damning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis, 
arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna. 
Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APD-
plan) ska tas fram. Tillgänglighetskrav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden. Bolaget 
ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. El, tele, fjärrvärme, VA och 
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anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför planområdet, som 
behöver nyttja anläggningar som ligger inom planområdet. 
 
Säkerhet för tredje man 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 
ordning inom detsamma. Ta-planer söks hos Kommunen. 
 
Höjdsättning 
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. SWEREF 99. 
 
 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2017. 
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande. 
 

Medverkande i projektet 
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Plan- samt Mark och 
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Tyréns AB, BAU Arkitekter och 
Norrboda handelsområde i Upplands Bro AB 
 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.   
 
 
 
 
 
 
Henric Carlsson                       Madeleine Nilsson  Lena Aldenhed 
Planchef                Planarkitekt               Projektledare Mark- och exploatering 
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Denna illustrationsbilaga är framtagen för att 
berätta om ambitionerna för detaljplaneprojek-
tet för Norrboda Brunna. Här ryms mer ingående 
beskrivningar än det som får plats i de formel-
la planhandlingarna som tas fram i samband 
med detaljplanen. Illustrationsbilagan innehåller 
visioner för den nya stadsdelen och idéer för 
hur hus och gårdar kan bli gestaltade, hur man 
utformar gator med cykel- och gångvägar, och 
hur bostäder, skola, äldreboende och handel 
tillsammans kan bli till en trivsam ny stadsdel 
som hänger ihop med det närliggande Tibble och 
Brunna, i Kungsängen. 
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Omvandlingsområde
Norrboda Brunna har på kort tid omvandlats ifrån 
att vara ett skogsområde till att bli ett handel-
sområde. Denna process pågår fortfarande 
genom nya affärsetableringar i området. Nya 
bostäder byggs också i närheten. Allt detta in-
nebär att Norrboda Brunna inom en snar framtid 
kommer att kunna vara en väl fungerande stads-
del i Kungsängen.

Läge centralt i Mälardalen
Norrboda Brunna ligger det expansiva Upplands 
Bro kommun. Närheten till Kungsängens centrum 
och E18 gör området attraktivt för boende som 
arbetspendlar till Stockholms centrala delar, men 
också för dem som jobbar i Enköping, Uppsala 
eller t ex Västerås.

DAGENS NORRBODA BRUNNA

Nära handel
Området ligger nära E18 och i direkt anslutning 
till det handelsområde som nyligen skapats vid 
på/avfarten på motorvägens sydvästra sida. I 
närheten ligger Norrboda med nya villaområden.

Skog och rekreation
Skogen med Lillsjön och Lillsjöbadet ligger på 
några minuters promenadavstånd. Nedanför om-
rådet, i sydost på andra sidan Granhammarsvä-
gen, ligger “Gröna dalen”; det landskapsstråk 
som binder ihop stora delar av Kungsängen med 
Mälaren i söder.
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Stadsbebyggelse som knyter ihop
Idag är motorvägen E18 och skogpartierna runtomkring en barriär 
som delar upp Kungsängen. Nya Norrboda Brunna kommer med sin 
utformning och sitt läge att kunna bidra till att binda ihop de norra 
delarna av Kungsängen med de södra. Med funktionsblandning som 
innehåller nya bostadskvarter, skola och handel i området kommer 
det att bli en ny knytpunkt som skapar ett större sammanhang 
mitt i Kungsängen. I söder ligger Gröna Dalen med idrottsplaner 
och rekreation. Väster om området ligger ett bostadsområde med 
småhus och nere vid rondellen finns en ny dagligvaruaffär. Tunneln 
som går under motorvägen kommer att byggas om så att den blir 
bättre och tryggare. I Brunna finns stora planer på utbyggnad av 
flera olika områden.

Centralt i Kungsängen
Norrboda Brunna är mycket väl integrerat i regionen. Området ligger 
vid E18 som är en av de stora huvudlederna in till Stockholm. Ifrån 
Norrboda Brunna till pendelstågstationen är det 2 km - en sträc-
ka som med cykel tar ca 10 minuter. Om man tar vägen via Gröna 
dalen är det möjligt att som gång- och cykeltrafikant ta sig till pen-
deltågsstationen och då bara behöva passera två signalreglerade 
övergångsställen. Med bil når man Kungsängens centrum och pen-
deltågsstationen på knappt fem minuter. Brunna och det framväx-
ande Rankhusområdet ligger i närheten på norra sidan av E18.

Närhet till natur och park
Den som bor i området har nära till många attraktiva friluftsom-
råden. Tibbleskogen med stigar oc    h fina möjligheter till skogsup-
plevelser gränsar till området och det är promenadavstånd till Lills-
jöns badplats. Inom ett avstånd av två kilometer har man dessutom 
tillgång till ytterligare två badplatser. I söder på andra sigan Gra-
nhammarsvägen ligger Gröna Dalen – ett långtsträckt rekreation-
sområde med funktioner för sport och  och andra aktiviteter. Inom 2 
km avstånd ligger också naturområdet vid Rankhus.
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Funktionsblandning
De senaste åren har det talats mycket om att 
åstadkomma funktionsblandning för att skapa 
urbana miljöer. I det nya Norrboda Brunna blir 
detta verklighet. På drygt 6 hektar mark skapas 
stadskvarter, ett grönt parkstråk som förbinder 
Tibbleskogen med Den gröna dalen, en 
grundskola, ett äldreboende och ett lokalt cen-
trum där den mjuka trafikanten har högsta pri-
oritet. Genom att arbeta med funktionsblandning 

är avsikten att skapa en öppen och framåtblick-
ande stadsdel. Till exempel kan de boende på 
äldreboendet se barnen leka på den gröna skol-
gården utanför, och efter att affärerna har stängt 
lyser sporthallen fortfarande upp stadsdelen 
med sina pågående aktiviteter. Det är möjligt att 
handla effektivt och därefter – utan att behöva 
sätta sig i bilen – gå till frisören vid torget. Barnen 
kan åka skateboard vid trappan eller bli inpire-
rade i en av Pop up-butikerna. Ovanpå centrum 

ligger bostäder och kanske en förskola med gård 
på taket. Det ger synergieffekter som skapar liv i 
en dynamisk stadsmiljö.

Det bästa idéerna
Idéerna har vi hämtat ifrån det bästa av inner-
stan - men också ifrån förorten - och anpassat 
det litet för att skapa en typologi som återinför 
gemensamma gröna samlingspunkter: mitt i 
kvarteret på bostadsgården, och mitt i stads-

delen i stadsparken. Från bostadsområdet kan 
man gå direkt upp till den bilfria gågatan vid det 
lokala centrumet. Därifrån kan man passera över 
den enkelriktade vägen till skolan, till den gröna 
skolgården, till idrottshallen eller vidare till det 
långsträckta gröna skogsstråket.

VISION
SKOLAN

“MITT I BYN”
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LIVSKVALITET
MELLAN HUSEN!
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Ny bebyggelse

Nya stadskvarter
Nya Norrboda Brunna  kommer att få ca 590 
nya bostäder i flerbostadshus och radhus, en 
förskola samt en grundskola för 500 elever, ett 
äldreboende med 72 lägenheter och ett förstärkt 
handelscentrum med gågator och inslag av 
bostäder.

Placering
Den nya bebyggelsen är placerad vid handel-
sområdet med flera bostadskvarter strax söder 
om dagens COOP-varuhus. Äldreboendet liksom 
förskolan och grundskolan för 500 elever lig-
ger vid skogsområdet mitt i området. Vid COOP 
skapas ett nytt kvarter med handel i gatuplanen 
och bostäder ovanpå. Mindre handelsstråk bind-
er ihop gatan utanför skolan med handelscen-
trumet och COOP. Bostadskvarteren får egna 
innergårdar. Skolan får en skolgård som ligger 
precis vid skogen och som skärmas ifrån buller 
ifrån E18 genom skolbyggnadernas placering.

Anpassning till landskapet och befintlig 
bebyggelse
Bebyggelsen är anpassad till landskapet så att 
husen följer höjdryggar och sänkor men samtidigt 
uppfyller tillgänglighetskrav. Det har gett kvarter 
med olika storlekar och med olika vinklar. Husens 
höjd är också anpassade till befintlig bostadsbe-
byggelse.

Halvöppna kvarter
Bostäderna ligger i två områden med bebyggelse 
med lägenheter i en halvöppen kvartersstruktur. 
Alla hus är mellan fem och åtta våningar höga. 
Eftersom strukturen är inspirerad både av klas-
sisk innerstads kvartersbebyggelse och av fem-
tiotalets planering av förorten är det möjligt att 
skapa både en dynamiskt gatusida och skyddade 
innergårdar samtidigt som man ifrån gården ändå 
kan få en glimt av utsidans gatuliv.
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Nya gator, gång- och
cykelstråk
Gator med gång- och cykeltrafik
Nya vägar med gång- och cykelbanor anläggs 
som knyter ihop området och kopplar det till 
omgivningen. En ny gata anläggs nerifrån Pet-
tersbergsvägens början och blir ny infartsväg 
för personbilstrafik till både handelsområdet, 
skolan och bostäderna. För att gör området 
lättingängligt och tydligt ifrån Petterbergsvägen 
“permanentas” också dagens väg mellan handel-
sparkeringen och Pettersbergsvägen i områdets 
norra del. Genom att både handel, bostäder och 
skola samsas i området utformas gator till att bli 
trafiksäkra, tydliga och med inslag av träd och 
annan växtlighet.

Kopplingar och gång- och cykelstråk
Nya Norrboda Brunna kopplas ihop med Gröna 
Dalen via en gång- och cykelbro över Granham-
marsvägen. Ett grönt stråk sparas som löper från 

Granhammarsvägen upp till dagens skogsområde 
och vidare till Pettersbergsvägen. Skolan och 
äldreboendet ligger vid till stråket och skogen 
och kan dra nytta av lättillgängligheten dit. Mitt 
inne bland de nya bostadskvarteren bildas en ny 
park med nära gångvägskoppling till det lokala 
centrumet.
Granhammarsvägen får en ny koppling direkt 
upp till gågatorna vid handelscentrumet via en 
gångväg.

Tillgänglighet
Bostadsområdena och handeln uppfyller krav på 
tillgänglighet både vad gäller angöring och mö-
jligheter att ta sig in och ut ifrån bostadsgårdar. 
Gångvägar utförs tillgängliga där terrängen medg-
er det.

GRÖNA SAMBAND OCH KOPPLINGAR



NSKALA 1:3000
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HIERARKIER AV LANDSKAPSTYPER

Norrboda Brunna har flera olika typer av 
landskap; alltifrån det stora regionala skogs-
bältet som binder samman Gröna Dalen med 
skogen norr om området, till kvartersparken 
och närmiljön utanför varje bostad med privata 
förgårdar. Tillsammans skapar de en variation av 
rumsligheter och gröna upplevelser. Närheten till 
grönskan - att kunna följa dagens och årstider-
nas växlingar i träd, planeringar oh blomsterra-
batter - ger en hög livskvalitet.

Det finns områden både för dem som vill ta en 
löprunda och de som har svårt att röra sig ifrån 
hemmet - för dem som vill ha utsikt mot naturen. 

LANDSKAP

Landskapet är viktigt för ett gott lokalklimat. Det 
kan både gälla det sociala klimatet - att kunna 
mötas - och det behagliga i att kunna få skugga  
och lä ifrån träd och buskar i ett tyst miljö.

Stadsplanen är utformad för att skapa gröna 
mervärden för varje boende, med grönområden 
att mötas i eller för att bara rofyllt kunna uppleva 
årstidernas växlingar i.

LANDSKAPS-
KARAKTÄRER
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REFERENSBILDER AKTIVITETER I SKOGEN

Det gröna stråket
Det gröna stråket är Nya Norrboda Brunnas egna 
gröna skogsbälte som sträcker sig ifrån Tibblesk-
ogen till Gröna Dalen. 

Den består av två parkområden; ett på var sida 
om skolgården. Illustrationsbilagan fokuserar på 
skolgården eftersom den omfattas av detaljplan-
ens planområde men den omkringliggande sko-
gen omnämns ändå här eftersom den är viktigt 
för att förstå helheten.

Eftersom skolgården är öppen och tillgänglig 
även efter skoldagens slut kan området använ-
das av alla; det är möjligt att ta en löprunda, bara 
“vara”. Skogen kan förses med små konstinstalla-
tioner. Existerande skog behålls och förädlas till 
en robust miljö.

SKOGEN
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KVARTERSPARK MED SKOGSKARAKTÄR RADHUS KANTZONER

Radhus kantzoner 
Längst i norr i området skapas tre traditionella 
radhuslängor med egen trädgårdstomt och park-
eringsmöjligheter, men det finns även plats för 
mindre gemensamma odlingslotter. Den översta 
nivån med berg i dagen lämnas obebyggd. Detta 
område med ljung- och mossbeklädd mark och 
mindre träd blir tillgängligt för de boende.

Kvarterspark
Mellan kvarteren skapas en klassisk kvarters-
park med skogskaraktär. Marknivåer bevaras 
med sina klipphällar. Lekplatser, odlingsland och 
boulebanor ger möjlighet till gemensamma aktivi-
teter för alla i området. 

De som arbetar i det lokala centrumet når lätt 
parken för korta pauser. Det är här de boende 
i området kan mötas och umgås. Det kan både 
finnas odlingslådor för de som inte har en egen 
markplätt och möjlighet till kreativ skogslek för 
barn.



 15/34ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. NR 1301 | 2019 06 05

GRÖNA GÅRDAR EXISTERANDE KANTZONER

Gröna gårdar 
De halvslutna bostadskvarteren skapar också 
halvprivata gröna gårdsmiljöer. Gårdsmiljöerna 
har entréer, gröna partier med olika typer av 
vegetation (träd, perenner, gräs), cykelparkering, 
och  platser som kan bli till ”vardagsrum” och 
lekplatser för mindre barn. Som utgångspunkt är 
gårdarna bilfria men angöring till entréer kan ske 
inom 25 meter. Räddningstjänst och flyttbilar kan 
också komma in på gården. Närmast husfasad-
erna skapas privata zoner med uteplatser. De bör 
vara max 3 m djupa och anpassas till den bost-
adsgård där de förekommer. Avgränsning kan 
bestå av planteringar eller trästaket. De bör vara 
max 1,5 m höga.

Existerande kantzoner 
Runtom Norrboda Brunnas nya bostäder och 
handelsområdet sparas existerande skog. Sko-
gen består av både löv- och barrträd och skapar  
vegetationsbälten som ger bostadsmiljöerna ett 
bra mikroklimat med lä och skydd ifrån buller.
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En variation i skala
Blandad bebyggelse
Det nya Norrboda Brunna kommer att vara en 
blandad stadsdel. Förutom en blandning av 
funktioner kommer bebyggelsen i sig ha olika 
karaktär. Närmast Granhammarsvägen ligger 
kvarter med bostadshus som avskärmar mot 
ljud ifrån E18 och Granhammarsvägen. Kvarteren 
består i sig själva av hus med olika våningshöjd 
där husen inåt området blir gradvis lägre. 
Längre in ligger lamellhus. Som en grundprincip 
följer bebyggelsen terrängen med trappningar 

Radhus

Flerbostadshus

Äldreboende

Skola och Förskola

Parkeringshus

EN BLANDAD  
STADSDEL

av takens nivåer. Mot Femstenavägen ligger 
stadsradhus som ger en småskalig karaktär 
åt denna del av området. Skolan och det nya 
kvarteret med handel och bostäder ger stadga 
åt de nya centrala delarna i det nya Norrboda 
Brunna. Längst i norr mot Pettersbergsvägen 
ligger dels det nya äldreboendet som tillsammans 
med skolan ramar in skolgården, och ett mindre 
radhuskvarter med suterränghus som klättrar på 
berget med utsikt mot väster.
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Brunna park snit // 1:200 // A0 // Proces // BAU OCH K&BStadsradhus ger trygg gatumiljö
Det nya Norrboda Brunna kommer att ha 
inslag av radhus som dels ligger längs 
ett av huvudstråken till handelsområdet 
(Femstenavägen) och dels i områdets norvästra 
del. Radhusen längs Femstenavägen utformas 
som stadsradhus med trevliga förgårdar med 
entréer. Det ger en gatumiljö som blir befolkad 
och trygg. Genom en noga genomtänkt 
gestaltning av entréerna och förgårdarna, och 
även gatubelysningen, höjs kvaliteten i hela 
gaturummet. Gränsen mellan offentligt och privar 
blir tydlig men “mjuk”.

Gedigna material
Gedigna material i fasader och i markbeläggning 
tillsammans med grönska ger en trivsam 
gatumiljö.

Placering
Radhusen följer terrängen och trappas 
sinsemellan. De kan ges ett varierat taklandskap 
med takkupor. Stadsradhusen får egen 
tomt bakom huset. Tillgänglig angöring sker 
på gatan utanför medan boendeparkering 
sker på gemensam yta mellan längorna. 
Cykelparkering kan ske på förgårdsmarken. 
Cykelstråket som leder ner via Gröna Dalen till 
Kungsängens centrum och pendeltåget löper 
strax utanför. Busstationer finss nära, både på 
Pettersbergsvägen och Granhammarsvägen. 
Radhusen har alla nära till skogen. Radhusen vid 
Pettersbergsvägen vänder sig mot väster och 
kvällssolen och har utsikt mot skogen. 

Skala
Radhusen bidrar till den lägre byggnadsskalan i 
området samtidigt som det är en bra boendeform 
med effektivt markutnyttjande.

TYPOLOGIER
RADHUS
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Anpassning till landskapet
Bostadsbebyggelsen är anpassad till den ku-
perade terrängen samtidigt som krav på till-
gänglighet för funktionshindrade kan uppnås. 

Kvartersutformning
Buller, solförhållanden och utblickar
Bostadskvarter är utformade för att ge goda 
solförhållanden. Husen är mellan 3 och 7 våning-
ar höga plus en ytterligare indragen våning. I 
några fall har byggnader inom ett kvarter ori-
enterade mot söder getts en lägre höjd för att 
kunna fånga in solen i sydväst. I andra fall har 
byggnader getts en högre höjd för att bidra till 
att skärma trafikbuller (främst ifrån E18). Kvar-
teren är generellt sett utformade med en L-for-
mad del bestående av två kopplade huskroppar, 
samt en fristående del bestående av en enskild 
huskropp. Detta ger skydd mot buller, goda 

gör det olämpligt angörs bostäderna inifrån 
gårdarna. Angöring kan ordnas inom 25 meter 
ifrån tillfällig p-plats.

Parkering
Parkering anordnas huvudsaklingen genom 
p-platser i parkeringshus i det nya områdets 
södra del. . Viss markparkering kan lösas genom 
enstaka p-platser på innergårdarna (p-platser för 
funktionshindrade) samt som kantstensparkering 
på gatan (besökande). På gårdarna kan cykel-
parkering i förråd eller under skärmtak anordnas.

Fasader & socklar
Husfasaderna kan gestaltas så att de skiljer sig 
åt mellan kvarteren när det gäller fasadmaterial. 
Inom kvarteren kan skillnader skapas genom att 
olika huskroppar ges olika färgnyanser. Husens 
socklar utformas med fasader i tåligt material. 
Souterrängvåningar mot Granhammarsvägen 

solförhållanden och möjligheter till utblickar 
inifrån kvarteren. Den översta våningen är utförd 
indragen för att ge en lägre skala in mot gården, 
ge bättre solförhållanden, samt för att ge ett mer 
intressant taklandskap.

Lokalt centrum med bostäder
Några av kvarteren ligger i direkt anslutning till 
dagens handelsplats. Ett kvarter har helt anpas-
sats för handel i de nedersta våningarna med ett 
system av gågator som binder ihop olika delar av 
området. Lokaler för affärer ges en högre våning-
shöjd anpassad till affärsverksamheter.

Entréer, angöring och tillgänglighet
Huvudentréer till bostäderna är där det är möjligt 
lagda mot utsidan av kvarteret för att göra att 
boende och besökare bidrar till en befolkad och 
trygg gatumiljö. I de fall skillnader i marknivåer 

utformas så att husens fasadskikt dras ned. Syn-
liga garagevåningar ges ett levande fasaduttryck 
genom inklädnad. 

Takvåning
Den indragna takvåningen utförs med ett av-
vikande fasadmaterial och/eller kulör för att 
ytterligare markera att det rör sig om just en 
takvåning. Även fasaden på den sida eller de 
avsnitt som inte utförs indragna på den översta 
våningen ges det avvikande fasadmaterialet.

FLERBOSTADSHUS
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Husets placering
Äldreboendet ligger i närheten av skolan med god 
access ifrån både lokaltrafik (buss), gång- och 
cykel- samt biltrafik. Kvarteret gränsar till också 
till skogsområdet.

Utformning byggnad
Byggnaden föreslås få en rationell utformning 
med en central del med funktioner för samvaro, 
besök och drift, respektive med två flyglar med 
bostadsrum. Byggnadens form och orientering 
ger både visst skydd mot buller ifrån E18 och 
utblickar mot grönska och skolgård.

Angöring, inlastning, logistik
Äldreboendet angörs ifrån insidan, där både 
vändplats för färdtjänstbilar och ambulans samt 
parkering för personal och besökande ligger. Ifrån 
vändplanen sker också inlastning till kök mm.

Utsikt = livskvalitet
Som boende på ett äldreboende rör man sig säl-
lan långt utanför husknuten. Därför är de närmast 
liggande vistelseplatserna och utsikten viktig 
för livskvaliteten. Byggnaden är placerad så att 
de flesta äldre får utsikt mot Tibbleskogen eller 
mot den mer befolkade skolgården. Zonen mel-
lan skolgården och äldreboendet är extra viktig 
eftersom det är här som barnen och de äldre kan 
se varandra.

Tillgänglighet extra högt prioriterad
Tillgänglighet ska vara särskilt högprioriterat vid 
planering av äldreboendets närområde, många 
äldre sitter i rullstol medan andra går med hjälp 
av rollator. Markbeläggningen ska ta hänsyn till 
detta, samtidigt som den ska vara lätt att under-
hålla.

Gröna rum
Med ett begränsat utrymme utomhus ska fokus 
ligga på anläggande av terrasser och altaner. Här 
ska planteringar ha fokus på sinnena – doft, färg-
er, former samt eventuellt möjligheterna att röra 
vid växterna.
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Ett hus för flera funktioner
I områdets södra del ligger ett parkeringshus för 
ca 500 bilplatser. Det nås via en avfart i början av 
den lokalgata som går i en slinga inne bland de 
nya bostadskvarteren som ligger orienterade mot 
Granhammarsvägen.
I parkeringshuset kan parkeringsplatser för 
bilpoolsplatser anordnas. I P-huset har boende 
i flerbostadshusen sina bilparkeringsplater. 
P-huset ligger mot det gröna stråk som löper 
ifrån Gröna Dalen upp i området, förbi skol-
gården. En eller flera ytterväggar på huset kan 

utföras som klättervägg. Alla fasader ska ha 
en genomtänkt gestaltning ska formges för att 
bidra till en positiv upplevelse av huset, dagtid 
såväl som nattetid. En del av p-husets översta 
nivå/tak kan reserveras för en upphöjd park, i 
kontakt med klätterväggen. Inuti ska gestaltning 
ha som målsättning att skapa en lättorienterad, 
trivsam och trygg miljö. I entréplan kan utrymme 
reserveras för ett utlämningscenter av postpaket 
och/eller förbeställda matvaror. 
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Dagvatten

Sopbehållare

REGNVATTEN

Modern stadsplanering innebär att man ser dag-
vattnet som en positiv resurs vid gestaltning av 
byggnader och landskap och inte bara något som 
måste “omhändertas” och ledas bort.

Gestaltning kan innefatta biosvales och boll-
planer som tål översvämningar, och “blå rum” för 
upplevelser med doft, lek och glädje.
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Husens placering
Skolbyggnader och idrottshall ligger så att de 
kan dra nytta av det befintliga grönområdet. 
Placeringen gör att de ligger centralt i området 
lättillgängliga både ifrån nya bostäder och ifrån 
villabebyggelsen på andra sidan Pettersbergsvä-
gen.

Utformning av byggnader
Placering
Byggnaderna bildar en “rygg” mot nordost och 
E18 varifrån buller kommer. Det ger en buller-
skyddad skolgård som dessutom får bra väder-
strecksförhållanden genom sitt sydvästläge. 
Byggnader med hemvister föreslås byggas i två 
våningar för att ge över så mycket markyta till 
skolgården som möjligt. Anpassning till mark-
nivåer för skolgården gör att skolan ligger något 
högre än den stora bilparkeringen. Mot bilpak-

eringen vetter hörnet på skolan som “annonser-
ar” skolan mot handelsområdet. Hörnbyggnaden 
kan innehålla funktioner gemensamma för både 
skolan och idrottshallen.

Entré för elever och personal
Skolans och idrottshallens relation till gatus-
trukturen gör att det är möjligt att nå dem ifrån 
flera håll, både med bil eller till fots och med 
cykel. Huvudentrén läggs vid  den väg som byggs 
nerifrån Pettersbergsvägens början (vid Lidl). 
Skolan ligger indragen för att skapa tydlighet till 
entrén och för att ge större möjligheter att skapa 
en trafiksäker miljö. Sekundära entréer anordnas 
på andra ställen t ex inifrån skolgården. Ifrån den 
busshållsplats som planeras vid Pettersbergsvä-
gens är det ca 100 meter till skolan. Idrottshallen 
får en egen tydlig entré för att underlätta besök 
till och användning av idrottshallen på tider utan-
för skoldtid, helger och kvällar.

Angöring för kök och idrottshall
Inlastning till skolkök och till idrottshallen (vid 
evenemang) sker från den väg som anläggs mel-
lan den stora parkeringen och Pettersbergsvägen 
i västlig riktning.

GESTALTNING AV SKOLGÅRD

Naturmiljö för upplevelser och lek
Skolgården ligger som en del av det gröna bälte 
som löper diagonalt genom området. Därför ska 
skolgården ha kvar så mycket skog som möjligt 
och programmeras med aktiviteter för befint-
lig växtlighet. Skogen med under-, mellan- och 
övervegetation ger en naturlig miljö för upplev-
elser och lek. Man ska eftersträva att använda 
material som trä, metall och sand och man ska 
begränsa användningen av plast och dämpande 
material av gummi.

Lek även för äldre elever
Skolgården ska indelas i zoner som gestaltas för 
att passa olika åldrar. Det bör dessutom finnas 
både aktiva och lugna zoner. Skolgården bör 
planeras så att den utanför skoltid kan användas 
av kringboende och besökare, så att den kan ingå 
som en naturlig del av det gröna bältet.

Åldringar och elever
Med äldreboendet som granne kommer en syn-
ergieffekt bli att de äldre kan se barnen leka och 
att barnen kan tala med de äldre när de befinner 
sig utomhus på sin terrass. Kantzonen mellan 
skolgård och äldreboende är därför extra viktig.

Entreytan
Ytan vid huvudentrén ligger i det lokala centr-
umets gågatas direkta förlängning. Här bör det 
finnas träd och sittmöjligheter.



UTSNITT SKALA 1:1000SITUATIONSPLAN SKOLGÅRD

SITUATIONSPLAN SKOLGÅRD

N

 25/34ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. NR 1301 | 2019 06 05

REFERENSBILDER SKOLGÅRD

SKOLA OCH FÖRSKOLA
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i det fall kvarteret även inrymmer en förskola. 
Överst på husen ges möjlighet att ordna volymer 
för teknik; ventilation och hissmaskinrum etc.

Utformning mark
Torgyta
En torgyta med enhetligt material på golvytan 
binder samman handelskvarteren. På detta “golv” 
ordnas bänkar och inslag av grönska. Torgytan 
gestaltas så att den omfattar trappor och ramp-
er upp mot skolan och ner mot den park som 
skapas vid bostadskvarteren söder om Coop.

Innehåll och struktur för handel och 
service
I handelskvarterens inre kärnor skapas större 
lokaler som kan hyras av aktörer som gym eller 
motsvarande. Runtom ligger mindre affärer med 
sina fasader ut mot gågatorna och torgytan. Ser-

Placering
Ett kvarter - delat av en gågata och speciellt 
anpassat för handelsinnehåll - skapas vid park-
eringens södra del i anslutning till Coop. Förutom 
detta kvarter ges möjlighet till handel i gatuplan 
i ytterligare ett av bostadskvarteren som vetter 
mot Coop.

Utformning handelsbyggnad
Handelskvarteret anpassas för lokaler för handel 
och sevice i gatuplan och en trappa upp. Våning-
shöjder anpassas till affärsverksamheter. Gatu-
planets fasader utförs uppglasade med entréer 
för bostäder och eventuella servicelokaler som 
ligger högre upp i byggnaden. Ovanför våningar 
för handel och service ligger finns det bostäder. 
Dessa bostäder har sin bostadsgård på terrassen 
som bildas ovanpå den översta handels/servicev-
åningen. Här kan även en förskolegård anläggas, 

vice, handel och eventuell förskola kan ordnas en 
trappa upp med tydliga entréer i gatunivå.

Angöring och entréer
Inlastning till affärslokaler kan ske ifrån en gara-
genivån under kvarteret. Entréer till bostäder och 
service ligger på torgnivån och angörs därifrån 
och nerifrån garagenivån.

Parkering
Handelsparkering
Bilparkering för kunder till handelscentrumet sker 
på den större parkeringen, i marknivå. Kundpar-
kering under mark kan ordnas, med infart ifrån 
kvarterets NV:a hörn. Cykelparkering ordnas i 
marknivå.
 
Boendeparkering
Bilparkering för boende ordnas huvudsakligen 

i ett nytt p-hus i det nya områdets södra del. 
Cykelparkering ordnas inomhus eller på in-
nergårdar.

Livet i centrum
Medan Biltema, Byggmax och Coop utemiljö 
består av den stora parkeringsplatsen, är det 
lokala centrumets utemiljö skapat för gående 
och cyklister – de mjuka trafikanterna. Gatorna 
är huvudsakligen bilfria och på gågatorna som 
förbinder parkeringsplatsen, skolan och bost-
adskvarteren skapas det formella och informella 
sittmöjligheter och planteringar som avspeglar 
årstidernas växlingar, samt möjligheter till spon-
tanlek. Här kan Nya Norrboda Brunnas ge-
mensamma stora julgran resas och det är här på 
en bänk - eller inne på kaféet - man väntar på att 
barnen ska komma ifrån skolan.
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Mellanrum
Ett speciellt mellanrum är det mellan Coop och 
bostadshusen. Där ska det planteras träd som 
bryter Coop:s monotona fasad och lokalt skapar 
en attraktiv uppehållsmiljö. Torgytan blir be-
folkad: bostäderna har entréer mot gatan och 
torgets östra del mynnar i gångvägen som leder 
ner till Granhammarsvägen.

Belysning
En trygghetsskapande belysning är viktig för et 
väl fungerande centrum. Det kan åstadkommas 
med reglerbar belysning på stolpar eller med 
belysningspollare.
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Relation till omgivande 
trafikstruktur
Befintlig angöringsväg
I norra delen av området angörs de stora 
handelsaktörerna (Coop, Biltema, Byggmax) med 
lastbilstrafik via den angöringsväg som idag 
är speciellt anlagd för detta ändamål. Denna 
tunga trafik hålls på så sätt separerad ifrån 
personbilstrafik och gående och cyklande på den 
stora kundparkeringen och andra gator i området. 
Angöringsvägen nås av den tunga trafiken som 
kör både till och ifrån området under motorvägen 
och belastar inte Pettersbergsvägen.
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platsen planeras även cykelbanor och den plats 
som cirkulationsplatsen tar innebär bergskärn-
ingar i berget in mot handelsområdet. Denna 
ombyggnad är illustrerad i detta dokument.

Väg nerifrån början av Petterbergsvägen 
upp till handel, bostäder och skola (gata 1)
I början av Granhammarsvägen byggs den 
korsning med avfart med väg upp till handelsom-
rådet. Denna väg har planstöd enligt gällande de-
taljplan men utformas till att bli en stadsgata för 
både de som ska till handelsområdet, bostäderna 
och till skolan. Vägen har skog på den västra si-
dan och flankeras av bostadskvarter med entréer 
på den östra sidan. Vägen förses med gång- och 
cykelfält, samt med angörings- och parkerings-
fickor på den sida som vetter mot bostadsbe-
byggelsen. Första delen görs dubbelriktad för 
trafik till och från bostadskvarteren, medan den 
resterande sträckan görs enkelriktad för trafik 
till handelsområdet. Vägens övre del passerar 
skolan med angöring för personbilar samt det 
gångstråk som löper mellan skolan och det lokala 
centrumet. Här, vid skolans entrétorg, skapas 
en tilltalande och trafiksäker passage över den 
enkelriktade gatan.

Vägslinga inne bland
bostadskvarteren (gata 2)
En lokal vägslinga går runt i inne bland de nya 
bostadskvarteren. Vägslingan nås via en avfart if-
rån en korsning från den nya huvudgatan nerifrån 
början av Pettersbergsvägen (väg 1). Vägslingan 
omfamnar ett stycke park och vetter på utsidan 
mot nya bostadskvarter. Några av bostadshusen 
angörs direkt ifrån vägslingan medan andra hus 
har sin angöring inifrån gårdarna på körbart ter-
rassbjälklag över garage.

Nya vägar

Ny cirkulationsplats på Granhammarsvägen
Granhammarsvägen planeras att byggas om med 
en ny cirkulationsplats där E18 har påfart och 
avfart för södergående trafik. Förbi cirkulations-

Väg in till handelsparkering (gata 3)
I områdets västra del kopplas handelsområdets 
parkering till Pettersbergsvägens övre del gen-
om att dagens provisoriska väg byggs om till att 
bli permanent. Detta görs för att kunna skapa 
en lättillgänglig och tydlig gata med gång- och 
cykelfält för de som är på väg till eller från Brun-
nas norra delar, på andra sidan E18, och för att 
kapacitetsmässigt klara den personbilstrafik som 
är på väg ut ifrån parkeringen. Äldreboendet, 
skolan och ett bostadskvarter nås också en-
klast med denna väg. Där vägen passerar skolan 
ordnas angöring för transporter till skolan och 
idrottshallen. Vägen utförs dubbelriktad och förs-
es med fält för gång- och cykeltrafik.

Hierarki

Huvudgata genom området
Huvudgata genom området består av gata 1 och 
gata 3 tillsammans. Denna huvudgata servar 
både bostäder, skola, idrottshall, äldreboende 
och utgör infart och utfart till handeln - både det 
lokala centrumet och storhandeln.

Lokalgata
Lokalgata utgörs av gata 2 - gatan som går i en 
slinga inne i bland bostadskvarteren.  Gatan 
servar bostäderna och har genom gångvägar 
kopplingar förbi kvarteren och upp till det lokala 
centrumet.

Kvartersgator
Kvartersgata omger det norra bostadskvarteret. 
Äldreboendet har kvartersgata med parkeringar.
 
Trafiksäkerhet
Vägarna i området kommer att nyttjas av bl a 
skolbarn vilket ställer höga krav på en säker 
utformning av trafikmiljön. Trafikmiljön skall 
gestaltas med trädplanteringar, sittmöjligheter, 
tydligt markerade övergångsställen och eventu-
ellt farthinder.
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GATA 1  / TYP 1 GATA 1  / TYP 2 GATA 2  / TYP 1

Gata med trottoarer på båda sidor, cykelväg, 
dubbelriktad trafik och angöringsficka den sida 
som vetter mot befintliga bostäder.

Gata med trottoarer på båda sidor, cykelväg, en-
kelriktad trafik och angöringsficka den sida som 
vetter mot nya bostäder.

Gata med trottoarer på båda sidor, dubbelriktad 
trafik och angöringsfickor på båda sidor mot nya 
bostäder. Cykel i blandtrafik.
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GATA 2  / TYP 2 GATA 2  / TYP 3 GATA 3  / TYP 1

Gata med trottoarer på båda sidor mot nya 
bostäder, dubbelriktad trafik. Cykel i blandtrafik.
P-hus tilgänglight for bilar.

Gata med trottoarer på en sida mot nya bostäder, 
dubbelriktad trafik. Cykel i blandtrafik.

Gata med trottoarer på båda sidor, cykelbana, 
angöringsficka mot skola, dubbelriktad trafik. 



KL. 08.00 MIDSOMMAR KL. 12.00 MIDSOMMAR KL. 17.00 MIDSOMMAR
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SOLSTUDIER

KL. 08.00 VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING KL. 12.00 VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING KL. 17.00 VÅR- OCH HÖSTDAGJÄMNING
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VY AV SKOLGÅRDEN SEDD IFRÅN ÄLDREBOENDET

SKOLGÅRDSMILJÖ



Fotomontage. Vy ifrån E18:s norrgående körfält. Tänkbara variationer i fasadkulörer och material. 
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Silhuett

Den nya stadsdelen kommer att förändra 
landskapet i denna del av Kungsängen. Det höga 
läget vid E18 gör att bebyggelsen kommer att 
vara väl synlig ifrån motorvägen. Nya Norrboda 
Brunnas taklandskap definierar en  ny silhuett 
och kvarterens utsidor annonserar stadsdel-
en utåt. De halvöppna kvarteren ger samtidigt 
möjlighet till inblickar ända in i bebyggelsens 
kärna. Eftersom kvarteren ligger anpassade 
till terrängens höjdkurvor skapas intressanta 
mellanrum mellan hus och kvarter där dagsl-
jusvandringen ger ett rikt ljusspel på fasader och 
gårdar. Takvåningarnas utformning bidrar till ett 
intressant taklandskap och till goda solförhållan-
den på bostadsgårdarna.

SILHUETT



Behovsbedömning 
Ändring av detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde i 

Upplands-Bro kommun, Stockholms län (dnr KS 16/0265) 





Introduktion 
Syftet med reglerna kring miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planarbetet för att främja 
hållbar utveckling (6 kap. 11-18 §§). För att uppnå detta är det av stor vikt att behovsbedömningen 
genomförs tidigt i planprocessen. I takt med att nytt underlag framkommer bör bedömningen 
uppdateras, vilket även innebär att tidigare ställningstagande kring betydande miljöpåverkan kan 
behöva revideras. Hur behovsbedömning och miljöbedömning bäst genomförs beskrivs i Boverkets 
(2006) och Naturvårdsverkets (2009) vägledningar för miljöbedömning av planer. 

Verktyget består av sju checklistor. Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket 
omfattar om det gäller undantag eller krav på att genomföra miljöbedömning. De efterföljande fem 
checklistorna utgör kärnan i verktyget och är tematiskt indelade i miljöaspekterna kulturvärden, 
naturvärden, sociala värden, materiella värden och risker för människors hälsa eller för miljön. I dessa 
checklistor ska platsens känslighet och nuvarande förhållanden först beskrivas, för att sedan redogöra 
för hur planen påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. 

Det räcker med att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan för en miljöaspekt för att så 
ska anses vara fallet och miljöbedömning ska inledas (NFS 2009:1). En fullständig genomgång av alla 
checklistor bör ändå göras för att klargöra på vilka grunder planen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. En fullständig genomgång är även värdefull om det senare visar sig att den först 
utpekade aspekten inte längre kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En väl utförd och 
dokumenterad behovsbedömning är också en bra utgångspunkt för avgränsningen av 
miljökonsekvensbeskrivningen. Behovsbedömningen har även ett värde för arbetet med 
planbeskrivningen även om det inte krävs en miljöbedömning. 

I den sista checklistan, Sammanvägd bedömning, sammanställs ställningstagandena från de tidigare 
ifyllda checklistorna. Syftet är att få en helhetssyn och just kunna göra en sammanvägd bedömning av 
inringade aspekter. Den senare delen av checklistan hanterar omfattningen av påverkan och behöver 
inte fyllas i om det redan har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, 
s.19). Råder det fortfarande oklarheter om planens påverkan är betydande kan denna del användas
som ett stöd för ställningstagandet. Detta ställningstagande ska avslutningsvis motiveras. Sist i
dokumentet beskrivs hanteringen av behovsbedömningen i avsnittet som är benämnt Hantering.

Betydande miljöpåverkan 
Vid bedömning av betydande miljöpåverkan är det skillnaden mellan den miljöpåverkan som 
genomförandet av detaljplanen medför och den miljöpåverkan som blir följden av om detaljplanen inte 
genomförs, som är i fokus (Naturvårdsverket 2009, s.36). Det står inte entydigt definierat i 
lagstiftningen eller förarbeten hur stor påverkan ska vara för att den ska antas vara betydande 
(Naturvårdsverket 2009, s.35). Skälet till detta är sannolikt att det är platsens känslighet och storleken 
på störningen som avgör om påverkan blir betydande eller inte. 

Ju större sannolikheten är för att en viss typ av miljöpåverkan ska inträffa, desto större är risken för att 
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan (Boverket 2006, s.20). Likaså ökar risken om 
varaktigheten blir lång eller om påverkan förväntas uppkomma ofta. Är området särskilt värdefullt eller 
känsligt eller om det är svårt att avhjälpa negativ påverkan ökar också risken för betydande påverkan.  

Kriterierna för bedömning av miljöpåverkan innehåller framför allt negativa aspekter men även positiva 
aspekter ska beaktas (Boverket 2006, s.18). Det är dock den negativa påverkan som är 
utslagsgivande vid ställningstagandet om betydande miljöpåverkan. Osäkerhet om vilken påverkan 



planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för betydande miljöpåverkan. En positiv 
påverkan av en aspekt kan inte vägas mot en negativ påverkan av en annan (Boverkets 2006, s.18). 

  



Särskilda bestämmelser 

4 kap. 35 § 
PBL 

Undantag från miljöbedömning: En särskild mkb för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen enbart 
gäller något av nedan nämnda ärenden, och mkb:n i detta ärende 
är aktuell och tillräcklig. 

Undantag 

Ja Nej 

5 kap. 7 a § 
PBL 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas enligt 
föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB (A- eller B-
verksamhet), och är mkb:n i detta ärende aktuell och tillräcklig? 

X 

Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom fastställande 
av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt 
lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, och är mkb:n i detta 
ärende aktuell och tillräcklig för detaljplanen? 

X 

Kommentar 

4 § mkb-
förordningen 

Krav på miljöbedömning: En detaljplan ska antas medföra 
betydande miljöpåverkan om genomförandet kan antas innefatta 
en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 §. 

Krav 

Ja Nej 

7 kap. 
27 & 28 a §§ 

MB 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och därmed kräver 
tillstånd (Skyddad natur)? 

X 

Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område som 
förtecknats enligt art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) och därmed 
kräver tillstånd (Skyddad natur)? 

X 

Kommentar 



Kulturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till kulturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 
kulturmiljöer. 

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☐ Biologiskt kulturarv (Information)
☒ Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse
☒ Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer
☐ Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader
☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden)
☐ Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen)
☐ Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet

Beskrivning Vattentornet är ett viktigt landmärke 

Trädridån mot E18 bedöms som värd att bevara 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet.  

☐ Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML (SFS 2013:558; BeBR; Förteckning; Vägledning)
☐ Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML (BeBR; Vägledning)
☐ Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt

2 kap. KML (Fornsök; Vägledning; Lista med lämningstyper)
☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur)
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur)
☐ Världsarv (Information)

Beskrivning 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna kulturvärdena. 

Beskrivning Tillkommande byggnader kan påverka landskapsbilden vilket kan påverka 
vattentornets betydelse som landmärke. En sådan påverkan är. Påverkan beror på 
hur byggnader placeras och dess höjd. 

Bebyggelse längs med Granhammarsvägen kan medföra att befintlig trädridå 
behöver avverkas vilket är en irreversibel påverkan. Påverkan beror på hur 



byggnaderna placeras. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Nej 

Kommentar Den påverkan som planen kan medföra på kulturvärden (fornlämning och landmärke) 
bedöms inte vara av sådan art att det innebär risk för betydande miljöpåverkan.  

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c, e-g 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv, landskap 

 Naturvärden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till naturvärden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom ekologi. 

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 
☐ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter &

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur)
☒ Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde

(Skogens pärlor; Skyddad natur)
☐ Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan (Skyddad natur)
☐ Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen (Skyddad natur)
☐ Värdefulla vatten i enlighet med Levande sjöar och vattendrag (Information: Skyddad natur)
☐ Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer

Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
☐ Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i

Fågeldirektivet] för vilka Särskilda skyddsområden skall avsättas)
☐ Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som

förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet – Bevarandestatus i Sverige)
☐ Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4-9 §§ Artskyddsförordningen)
☐ Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen)

Nyckelbegrepp samt fortplantnings- vilo- och övervintringsområden)
☐ Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter (ArtDatabanken)
☐ Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer

Beskrivning I norra hörnet tangeras ett sumpskogsområde enligt Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopskartläggning (Skogens pärlor). 



Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☐ Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☐ Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § MB (Förteckning över områden; Skyddad natur)
☐ Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur)
☐ Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, förteckning i SFS 1998:1252 bilaga 1)
☐ Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB (Skyddad natur)
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur)
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)
☐ Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB (Information; ska redovisas i översiktsplan)
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur)
☐ Världsarv (Information)
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur)
☐ Våtmarksområden enligt ramsarkonventionen (Information; RAMSAR-områden i Skyddad natur)
☐ Skyddade marina områden enligt OSPAR (Information; Skyddad natur)
☐ Skyddade marina områden enligt HELCOM (Information; BSPA-områden i Skyddad natur)

Beskrivning Inga sådana områden finns inom planområdet. Inga områden ligger i planområdets 
närhet och som kan antas påverkas av planens genomförande. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 

Beskrivning X 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Nej 

Kommentar Möjligtvis kan planen påverka sumpskogsområdet. Detta verkar dock redan påverkat 
av den väg och dithörande dike som passerar området. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 d och 2 c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c, e-g 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Biologisk mångfald, djurliv, växtliv, mark, vatten, landskap 



Sociala värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till sociala värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 
exempelvis friluftsliv, rekreation, parker, grönområden och näringsliv. 

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 

☒ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL)

☐ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), t.ex. badplatser,
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och
fiske, orientering, skogsmulle, scouting och klättring.

☐ Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL)
☐ Tysta områden
☐ Turistdestinationer
☐ Mötesplatser
☐ Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet

Beskrivning Planområdet utgör ett tätortsnära grönområde bevuxet med naturmark. Dock 
innehåller det troligtvis inga höga värden för rekreation, lek och vistelse och det 
nyttjas sparsamt för dessa ändamål, enligt MKBn för den nu gällande detaljplanen. 
Området är också påverkat (avverkning och sprängning av berg) som en del av den 
gällande planens genomförande. Trafikbuller från E18 begränsar upplevelsevärdena 
och det finns tillgång till områden med högre värden i närheten. 

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet. 

☐ Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB (SFS 1987:938; Skyddad natur)
☐ Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☐ Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB (SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☐ Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13-18 §§ MB
☐ Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB; Information; Riktlinjer naturvårdsverket; Skyddad natur)
☐ Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB (ska redovisas i översiktsplan)
☐ Landskapsbildskyddsområde (Information; Skyddad natur)
☐ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur)
☐ Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB (Skyddad natur)
☐ Världsarv (Information)
☐ Biosfärsområden (Information; Skyddad natur)

Beskrivning Inga sådana områden påverkas. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena. 

Beskrivning Stora delar av den naturmark som finns i området idag kommer att exploateras, ett 
mindre område kan behållas mot den befintliga bebyggelsen. Det område som märks 



ut som naturmark i gällande detaljplans västra del bevaras i sin helhet i det nu 
aktuella planförslaget. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Nej 

Kommentar Grönområdet bedöms inte vara betydelsefullt för närrekreation idag. Eftersom det 
finns områden med högre kvaliteter i närheten leder till bedömningen att exploatering 
av området inte leder till en betydande påverkan på sociala värden. Exploatering av 
området kan innebära att de gröna ytor som bevaras får en större betydelse för 
närrekreation. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 d och 2 a, c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c, e-g 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Befolkning, landskap 



Materiella värden 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till materiella värden. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans med sakkunnig inom 
exempelvis miljö, näringsliv och trafik. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen. 

Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 
☐ Skog (skogsbruk)
☐ Fiske (vilt och odling)
☐ Mark till rennäring
☐ Ängs- och betesmark (jordbruk)
☐ Vilda växter och djur (t.ex. bär och fisk)
☐ Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol)
☒ Färskvatten (ytvattenförekomster)

Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 
☐ Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk)
☒ Mineraler, bergarter, jordarter
☐ Energiresurser (t.ex. torv, kol)
☐ Färskvatten (grundvattenförekomster)
☐ Övriga geologiska resurser (t.ex. landformer,

och fossil)

Övriga materiella värden: 
☐ Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar)
☒ Energiförsörjning (t.ex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät,

transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar], ledningsnät för fjärrvärme och
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil)

☐ Hälso- och sjukvård (t.ex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre)
☐ Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation)
☒ Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar,

brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt)
☐ Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer)
☐ Skydd och säkerhet (t.ex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård,

kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll)
☐ Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen,

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel)

Beskrivning Berg och skog kommer att sprängas bort och avverkas till förmån för mer hårdgjorda 
ytor. Mälaren, som är vattentäkt för över en miljon människor, är recipient för 
dagvatten från området. 

Två elledningar går genom området i nordsydlig riktning. En vattenledning går 
genom området i nordsydlig riktning.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet. 

☐ Miljöskyddsområde (7 kap. 19-20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer)
☒ Vattenskyddsområde (7 kap. 21- 22 §§ MB; SFS 1998:1252; Skyddad natur)
☐ Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB)
☐ Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB)
☐ Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB)
☐ Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution,



kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
☐ Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB)

Beskrivning Vattenskyddsområde Östra Mälaren. 

Planens påverkan 

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 

Beskrivning Hårdgjorda ytor medför större mängder dagvatten. Skyddsföreskrifterna kräver att 
utsläpp av dagvatten inte får ske direkt till ytvatten utan föregående rening och det 
ska finnas möjlighet till fördröjning och uppsamling. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden? Ja 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? Ja 

Kommentar Området avrinner mot Görväln. Dagvattnet från området kommer öka kraftigt i och 
med exploateringen. Sannolikt kommer nederbörden öka framöver, inte minst 
tillfällen med kraftig nederbörd. Recipienten vattenförekomsten Mälaren-Görväln 
bedöms inte uppnå MKN för kemisk ytvattenstatus, bland annat pga kadmium och 
bly. För vattenförekomsten anges också att tillförseln av näringsämnen (fosfor) från 
dagvatten är en betydande påverkanskälla. I Görväln bedöms statusen för 
näringsämnen ligga på gränsen mellan God och måttlig status. För MKN finns ett 
icke försämringskrav, även av enskilda kvalitetsfaktorer (Weserdomen).  

Beräkningen av föroreningsbelastning och bedömning av påverkan på Mälaren 
avseende MKN och som dricksvattentäkt i MKBn för den tidigare detaljplanen visar 
att föroreningsbelastningen blir mycket stor. Med åtgärder bedöms konsekvenserna 
som små till måttliga, utan åtgärder bedöms risken öka att uppsatta miljömål för 
Mälaren (MKN) bli svårare att nå. Befintlig damm är överbelastad och exploateringen 
medför en betydande ökning av tillflödet till dammen. 

Den nya detaljplanen utgjorde en del av ovan nämnda (nu gällande) detaljplan men 
har en annan markanvändning, varför en direkt jämförelse inte är möjlig. Att 
detaljplanen utgör en del av föregående plan bedöms inte utgöra anledning att 
planens påverkan blir mindre betydande. Det är helheten som är avgörande, inte 
minst då delar av föregående plan har byggts. Exploateringen i och med den nya 
planen bedöms medföra en sådan ökning av dagvatten och föroreningar, bland 
annat kadmium och bly samt näringsämnen, att det medför risk för att uppsatta 
miljömål (MKN) för Mälaren kan bli svårare att nå.    

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 c-d och 2 a-c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c, e, g 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Bebyggelse, mark, vatten, materiella tillgångar 



Risker för människors hälsa eller för miljön 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn 
till risker för människors hälsa eller för miljön. Checklistan bör utvecklas av eller tillsammans 
med sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd. 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas 
av planen.   

☐ Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka,
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla)

☒ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka)
☒ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus,

lukt, damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten,
markföroreningar)

☒ Inomhusmiljö (t.ex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält)
☐ Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist
☐ Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning)

Beskrivning En bulleranalys visar att de ekvivalenta bullernivåerna vid fasad vid byggnaderna 
mot Granhammarsvägen samt vid de övre planen på vissa högre byggnader inne i 
området mellan 65-70 dBA. Bebyggelsen mot Granhammarsvägen är uppdelad i tre 
huskroppar och gavlarna på dessa, samt gavlar på höga hus längre in i området, 
utsätts för ekvivalenta bullernivåer mellan 60 och 70 dBA. Riktvärdena för buller 
innebär att där ekvivalenta bullernivåer överskrider 60 dBA vid fasad ska minst 
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida med som högst 55 dBA 
ekvivalenta nivåer. De höga nivåerna vid gavlarna innebär att detta blir svårt i dessa 
lägen. I dessa lägen blir det också svårt att klara riktvärdet för små lägenheter (< 35 
kvm). Riktvärdet 50 dBA ekvivalenta nivåer för uteplats blir svårt att klara för det 
norra kvarteret mot Granhammarsvägen.  

Utifrån de allmänt tillgängliga luftföroreningskartor som SLB analys publicerat 
framgår det att varken miljökvalitetsnormerna för partiklar eller kvävedioxid 
överskrids inom planområdet. Vad gäller luftkvalitet i relation till miljökvalitetsmålet 
”Frisk luft” så ligger värdena för partiklar (år och dygn) nära miljökvalitetsmålet (år = 
15 ug/m3 (mikrogram per kubikmeter) och dygn (30 ug/m3 (mikrogram per 
kubikmeter). 

Granhammarsvägen är sekundärled för farligt gods. I anslutning till planområdet 
medges enligt gällande detaljplan en bensinmack.  

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen. 

☐ Miljökvalitetsnormer för utomhusluft (SFS 2010:477; Information; Beslutade eller föreslagna
åtgärdsprogram; Överskridanden av miljökvalitetsnormerna 2014)

☐ Miljökvalitetsnorm för buller (SFS 2004:675; Åtgärdsprogram för omgivningsbuller; Trafikverkets



åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller) 
☐ Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassn.)
☐ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)
☐ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)
☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)
☐ Miljökvalitetsnormer för havsmiljö (SFS 2010:1341; HVMFS 2012:18; HVMFS 2012:18;

statusklassning kommer att finnas i åtgärdsprogram för havsmiljön som fastställs 2016.)

Beskrivning MKN uppnår ej god kemisk status för vattenförekomsten Mälaren-Görväln, på grund 
av prioriterade ämnen (kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), antracen, 
nickel, kadmium, bly och tribyultenn. Diffusa påverkanskällor, däribland dagvatten, 
bedöms medföra betydande påverkan vad gäller tillförseln av fosfor. I Görväln 
bedöms statusen för näringsämnen ligga på gränsen (med överlapp) mellan God och 
Måttlig status.  

Planens påverkan 

Beskrivning Avrinningen till vattenförekomsten kommer öka och mängden föroreningar kommer 
också att öka, bland annat för kadmium och bly som idag klassas som ”uppnår ej 
god status”. Tillförseln av näringsämnen kommer också att öka. 

Vissa delar av bebyggelsen, främst närmst Granhammarsvägen kommer att få höga 
bullernivåer och i vissa lägen (gavlar) kommer det att behövas särskilda lösningar för 
att klara riktvärdena (hälften av rummen mot sida med max 55 dBA ekvivalenta 
bullernivåer).  

Närheten till Granhammarsvägen innebär att boende kommer utsättas för 
luftföroreningar. Inga miljökvalitetsnormer överskrids men halterna för PM 10 ligger 
nära värdena för bedömning av miljökvalitetsmålet Frisk luft. Exploateringen medför 
ökad trafik vilket medför en ökad mängd av föroreningar.  

Bebyggelse nära Granhammarsvägen och bensinmacken innebär risker kopplade till 
transporter och hantering av farligt gods. 

Bedömning av påverkan 

Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön? Ja 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön? Ja 

Kommentar Den betydande risken bedöms vara avgränsad till påverkan på ytvattenförekomsten 
Mälaren-Görväln. Vattenförekomsten klarar inte MKN för kemisk ytvattenstatus (flera 
kvalitetsfaktorer) samt bedöms ligga på gränsen mellan God och Måttlig status vad 
gäller näringsämnen (ekologisk status). Beräkningar i föregående detaljplans MKB 
visar att flödena av dagvatten och mängden föroreningar kommer öka kraftigt, bland 
annat för ämnen som idag kategoriseras ”uppnår ej god status”. Utan åtgärder kan 
dessa försvåra uppfyllandet av uppsatta miljömål för vattenförekomsten.  



Detaljplaneförslaget utgör en del av området för gällande plan, men med annan 
markanvändning. Totalt sett kommer stora delar av området aktuellt i föregående 
plan att exploateras (dock genom två olika planer) varför den sammanlagda risken 
för påverkan på miljön bedöms vara ungefär densamma.  

Andra risker för människors hälsa bedöms uppstå på grund av: 

Riktvärdena för trafikbuller vid bostadsbyggnader ändrades i juli 2017. Denna 
bedömning utgår från dessa värden. Buller från spår och vägtrafik bör inte överskrida 
60 dBA ekvivalent bullernivå vid fasad och vid uteplats 50 dBA ekvivalenta och 70 
dBA maxnivåer. Uppfylls inte detta bör hälften av rummen vara vända mot sida med 
max 55 dBA ekvivalenta bullernivåer. För mindre lägenheter bör inte 65 dBA 
ekvivalenta nivåer överskridas. Bullerberäkningen visar att de ekvivalenta nivåerna 
är över 60 dBA mot Granhammarsvägen samt i vissa andra lägen (översta våningar 
vid höga hus) som gjorts visar att det i vissa lägen (gavellägen) kan bli svårt att klara 
riktvärdena. På en uteplats blir det svårt att klara riktvärdet 50 dBA utan åtgärder. 

Halterna av partiklar (PM10) ligger i nuläget närheten av miljökvalitetsmålet för frisk 
luft. Ökad trafik i och med exploatering kan medföra att halterna ökar.  

Bebyggelsen ligger närmare än 75 meter till Granhammarsvägen vilket är inom 
Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd. I Riskpolicy för markanvändning 
intill transportleder för farligt gods anges att riskerna alltid ska bedömas vid planering 
inom 150 meter från transportled för farligt gods. En riskutredning tas fram till det 
aktuella planförslaget. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 1 d-f och 2 a, c samt 3 a-b, d-e 
Bilaga 4: 2 a, c-g 

Miljöaspekter i 6 kap. 12 § p 6 MB som berörs: 
Människors hälsa, mark, vatten, luft, klimatfaktorer 



Sammanvägd bedömning 

Särskilda bestämmelser 

Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? Nej 

Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? Nej 

Betydande miljöpåverkan 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? Nej 

Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? Ja 

Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön? Ja 

Bedömning Planförslaget bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan vad gäller 
vattenkvalitet på grund av dagvatten och människors hälsa på grund av buller. 

Påverkans totaleffekt 

Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? Ja 

Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? Ja 

Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? Ja 

Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden? Ja 

Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för miljön? Ja 

Bedömning Påverkan på kulturvärden, naturvärden och sociala värden bedöms bli små. I övrigt 
samma som i föregående bedömning. 

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör 
omfattningen av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet. 

Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Beskrivning Effekter till följd av planens genomförande bedöms inte medföra särskilt behov av 
information till allmänheten. Undantaget gäller de som bor i direkt anslutning till 
planområdet. 

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning. 



Beskrivning Planområdets fysiska omfattning bedöms inte vara betydande. 

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer? 

Beskrivning Planförslaget är inte förenligt med gällande ÖP där området är utsett som 
verksamhetsområde.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Beskrivning Påverkan på i synnerhet dagvatten, men även kulturmiljö och landskapsbild, på 
grund av det intilliggande handelsområdet kan förstärkas av planförslaget. 

I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 

Beskrivning MKN för ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln bedöms kunna påverkas negativt på 
grund av ökade mängder dagvatten (tungmetaller och näringsämnen). En ökning av 
mängderna bly och kadmium innebär en försämring av kvalitetsfaktorerna eftersom 
dessa redan idag bedöms som ”uppnår ej god”. Detta har betydelse för 
genomförandet av EUs ramdirektiv för vatten. 

Motiverat ställningstagande 

Planförslaget bedöms medföra risk för betydande miljöpåverkan på ytvattenförekomsten Mälaren-
Görväln. Genomförande av planen kommer medföra ökade mängder dagvatten och ökade mängder 
föroreningar. Utan åtgärder finns det risk för att uppsatta miljömål för vattenförekomsten blir svårare 
att nå samt att en negativ påverkan på Mälaren som dricksvattentäkt kan uppstå. 

En miljöbedömning rekommenderas som avgränsas till påverkan på grund av ökade mängder 
dagvatten. I miljöbedömningen rekommenderas också buller, luftkvalitet och risk ingå, men mer 
översiktligt. 

Hänvisning till bilaga i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar: 
Bilaga 2: 2 a-b samt 3 c 
Bilaga 4: 1 a-b, e samt 2 b 



Hantering 
Behovsbedömningen har genomförts Tyréns AB och Upplands-Bro kommun. Följande konsulter har 
varit delaktiga under arbetet: Jon Halling, hållbarhetskonsult Tyréns AB.

Vid bedömningen av om genomförandet av en detaljplan ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska kommunen ge den eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som 
berörs av detaljplanen tillfälle att yttra sig i enlighet med 6 § mkb-förordningen. 

Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
ska, enligt 6 § mkb-förordningen, göras tillgängligt för allmänheten.  

Referenser 
Boverket (2006). Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning. Boverket. 
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 2014:24) 
Kulturmiljölagen (1988:950) (SFS 2014:694) 
Jordabalk (1970:994) (SFS 2015:419) 
Miljöbalken (1998:808) (SFS 2014:713) 
Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för Kungsängen-Tibble 1:331 m fl. (2015-01-07) 
Naturvårdsverket (2009). Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program. 

Utgåva 1. Naturvårdsverket. 
NFS 2009:1. Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. 

miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]. Naturvårdverkets 
författningssamling.  
Plan- och bygglagen (2010:900) (SFS 2014:477) 
Proposition 2003/04:116 
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Planuppdrag för Örnäs 1:22, m.fl. 

Förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att påbörja planläggning för 

Örnäs 1:22, m.fl. enligt riktlinjerna i det bifogade plandirektivet. 

2. Avgift för planbesked tas ut med 30 000 kronor enligt taxa. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott har redan gett ett positivt besked 

till en förfrågan om ett planbesked, KS §31 den 5 december 2018, från ICA 

Fastigheter. Området som omfattas är den här gången delvis ett annat. Istället 

för att gälla fastigheterna söder om Mätarvägen är det istället den del av 

golfbanan som ligger i direkt anslutning norrut som är aktuell. Det är också ett 

beslut om planuppdrag med tillhörande direktiv som ska beslutas och inte bara 

ett ställningstagande till ett planbesked.  

ICA Fastigheter har i dialog med Golfstar, kommit fram till att ta nio hål i 

anspråk för att på så sätt både ge möjlighet till en utveckling av Brunna 

industriområde och att skapa ekonomiskt utrymme för golfbanan att satsa på de 

27 återstående hålen.  

Omfattningen av det föreslagna planområdet har utarbetats i dialog med ICA 

Fastigheter. Då det rör sig om ett väsentligen ändrat område tas en ny avgift ut 

enligt gällande taxa för det arbete som lagts ned för att bereda ärendet till 

planuppdrag. 

De viktigaste aspekterna att studera i kommande planläggning är det nya 

områdets påverkan på naturvärden och landskapsbild och ifall tillkommande 

trafik utgör någon belastning på befintligt gatunät. I samband med att 

planbesked beslutades för den förra förfrågan förmedlas också ett uppdrag att 

studera en möjlig koppling mellan Brunna industriområde och trafikplats 

Kockbacka. Detta uppdrag kvarstår. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 14 augusti 2019 

 Plandirektiv för Örnäs 1:22, m.fl., den 14 augusti 2019 

 Svar på ansökan om planbesked på fastigheterna Örnäs 1:22, m.fl., KS 

§31 den 5 december 2018 
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Ärendet 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott har redan gett ett positivt besked 

till en förfrågan om ett planbesked, KS §31 den 5 december 2018, från ICA 

Fastigheter. Området som omfattas är den här gången delvis ett annat. Istället 

för att gälla fastigheterna söder om Mätarvägen är det istället den del av 

golfbanan som ligger i direkt anslutning norrut som är aktuell. Det är också ett 

beslut om planuppdrag med tillhörande direktiv som ska beslutas och inte bara 

ett ställningstagande till ett planbesked.  

ICA Fastigheter har i dialog med Golfstar, som är det företag som driver 

Kungsängens Golfklubbs golfbana, kommit fram till att ta nio hål i anspråk för 

att på så sätt både ge möjlighet till en utveckling av Brunna industriområde 

men också att skapa ekonomiskt utrymme för golfbanan att satsa på de 27 

återstående hålen samt att utveckla nya övningsområden. Därmed finns inte 

längre något behov av att se över den delen av gällande plan som omfattar 

fastigheterna Örnäs 1:29, Örnäs 1:30 samt del av Viby 19:18. 

Omfattningen av det föreslagna planområdet har utarbetats i dialog med ICA 

Fastigheter. Någon formell förfrågan om ett nytt planbesked har inte inkommit 

men då det rör sig om ett väsentligen ändrat område tas en ny avgift ut enligt 

gällande taxa för det arbete som lagts ned för att bereda ärendet till 

planuppdrag. 

I det bifogade dokumentet ”Plandirektiv för Örnäs 1:22, m.fl.” utvecklas 

riktlinjer för kommande planläggning. I sammanfattning kan sägas att de 

viktigaste aspekterna att studera i kommande planläggning är det nya områdets 

påverkan på naturvärden och landskapsbild och ifall tillkommande trafik utgör 

någon belastning på befintligt gatunät. I samband med att planbesked 

beslutades för den förra förfrågan förmedlas också ett uppdrag att studera en 

möjlig koppling mellan Brunna industriområde och trafikplats Kockbacka. 

Detta uppdrag kvarstår. 

Barnperspektiv 

Området är inte av sådan karaktär att det används av barn i dag. Området är 

avsedd att bli ett logistik- och verksamhetsområde. Förslaget bedöms inte ge 

konsekvenser för barn.  
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Bilagor 

1. Plandirektiv för Örnäs 1:22, m.fl. den 14 augusti 2019 

Beslut sänds till 

 ICA Fastigheter 
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Plandirektiv för Örnäs 1:22 m.fl. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Bild: Översiktskarta över bedömt planområdet markerat med rött,  

Fastighetsbeteckning 
Fastigheten Örnäs 1:22, del av Tång 2:5 och del av Tång S:1. 

Förfrågan från 
ICA Fastigheter AB 
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Önskad åtgärd  
ICA Fastigheter äger sedan tidigare Örnäs 1:22 i Brunna verksamhetsområde 
och har nu förvärvat Tång 2:5 i direkt anslutning till verksamhetsområdet. 
Avsikten är att möjliggöra en utveckling av logistikverksamhet inom 
fastigheten Örnäs 1:22 och del av Tång 2:5. 
 
Logistikverksamheten kommer omfatta höglager och anslutande trafik och 
parkeringsytor. För att möjliggöra verksamheten behöver marken bearbetas och 
trafiklösningar utvecklas. Höglagret bör kunna var upp till 30 meter högt. 
Byggnadsvolymernas samspel med landskapet behöver studeras vidare i ett 
eventuellt kommande planarbete.  
 
För att möjliggöra detta måste en ny detaljplan tas fram. Upplands-Bro 
kommun har i december 2018 lämnat ett positivt planbesked till ICA 
Fastigheter, avseende Fastigheten Örnäs 1:22, del av Tång 2:5 och del av Tång 
S:1 och därav behövs ett internt plandirektiv i syfte att undersöka områdets 
nuvarande förhållanden och bedöma vilka tillkommande utredningar som 
behövs för att möjliggöra utvecklingen. I samband med beslut om planbeskedet 
(KS 2018-121-05) beslöt KS att verka för anslutningsväg mellan Kockbacka 
trafikplats och Brunna logistikområde. Denna prövning ligger inte inom ramen 
för denna detaljplan.  
 
Efter ICA Fastigheters förvärv av Tång 2:5 har det uppkommit ett behov av en 
förändring av planområdet avseende ett större område än vad som beslutades i 
planbeskedet. Det exakta läget på plangränsen måste utredas vidare i samarbete 
med kommunen och rättighetsinnehavaren (Golfstar).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Konceptskiss ur bygglovshandling för fastigheten Örnäs 1:22, Archus. 
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Gällande plan för området 
Detaljplan för Örnäs 1:9 m.fl. (Stockholm Väst Logistikområde) antogs av 
kommunfullmäktige 2014-02-12 och vann laga kraft 2014-03-14.  

Detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning), antogs av kommunfullmäktige 
1989-10-30 och vann laga kraft 1989-11-23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Detaljplan för Örnäs 1:19 m.fl. (Stockholm Väst Logistikområde), 
Fastigheten Örnäs 1:22 är ungefärligt markerat i rött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    4 (20)  
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild: Detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning), ungefärlig del av 
Kungsängens golfklubb som i detta skede bedöms prövas för planläggning är 
markerad med lila ram. Exakt utformning kommer ske i samarbete med 
Golfstar).  
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Genomförandetid 

Genomförandetiden för detaljplan för Örnäs 1:19 m.fl. (Stockholm Väst 
Logistikområde) löper fortfarande. Genomförandetiden är 15 år och gäller fram 
till och med 2029-03-14.   

Genomförandetiden för detaljplan 1 för del av TångGolfanläggning) har gått 
ut. Genomförandetiden slutade 1995-12-31. 
 
Användning och bestämmelser 
 
Detaljplan för Örnäs 1:19 m.fl. (Stockholm Väst Logistikområde) 
 
I detaljplan för Örnäs 1:19 m.fl. (Stockholm Väst Logistikområde) ingår 
fastigheten Örnäs 1:22. Bestämmelsen UJ1HK i den gällande detaljplanen 
medger olika former av användning som lager, logistik, ej störande industri 
samt handel och kontor (möjlighet till hotell och konferens). 
 
Bestämmelsen n1 medger att färdig marknivå får avvika +/- 5.0 meter från 
befintlig marknivå i området norr om Kvarntorp. Syftet med bestämmelsen 
äratt terränganpassa framtida bebyggelse inom området. 
 
Detaljplanen reglerar inte någon minsta fastighetsstorlek. Inom Örnäs 1:22 
finns bestämmelsen e10,6, vilket innebär att 60 % av varje fastighet får 
bebyggas.   
 
Vad gäller utformningen varierar den högsta tillåtna totalhöjden 
(taknockshöjden). För Örnäs 1:22 är den 18 meter.  
 
Inom fastigheten Örnäs 1:22 finns bestämmelsen dike. Tidigare har Ramböll 
gjort en VA-utredning för området daterad 2013-12-04. Dagvatten inom 
planområdet hanteras med dagvattendam, svackdiken samt konventionella 
dagvattenledningar.  
 
Detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning) 
 
I detaljplan 1 för del av Tång (Golfanläggning) kommer en del av den 
angränsande golfbanan ingå i den föreslagna utvecklingen. Bestämmelsen Ng i 
den gällande detaljplanen medger markanvändningen golfbana. 
 
Med hänsyn tagen till landskapets förutsättningar i form av topografi och 
vegetation har detaljplanen medgivit att bygga två 18-håls golfbanor för tävling 
och klubbverksamhet.  
 
Inom del av Tång 2:5 finns en samfällighet inskriven och beteckningen är Tång 
S:1. Ändamålet för samfälligheten är en väg där det är tio delägande fastigheter 
som delar på drift- och underhåll av vägen.  
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Del av Tång S:1 syns inte på alla kartor men bör beaktas i ett ev. kommande 
planarbete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild: Samfälligheten Upplands-Bro Tång S:1 är blå markerad. S:1 går igenom 
del av Tång 2:5 och till fastigheten Örnäs 1:22, Lantmäteriet).  
 

Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
Fastigheten Örnäs 1:22 består idag av obebyggd industrimark samt en 
blandning av öppen mark. Mätarvägen och Frekvensvägen leder till 
fastigheten. Öster om fastigheten finns ett antal etablerade verksamheter. 
Byggnaderna är stora lagerbyggnader och bland annat hör till Ramirent 
ochZalando. I närhet till byggnaderna finns ytor för parkering men även större 
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ytor för containrar. Förutom lager finns Opus bilprovning med en station för 
både lätta och tunga fordon.  
Norr om fastigheten angränsar Tång 2:5. Den markerade ytan är en del av 
Kungsängens golfklubbs banor samt mindre körbanor. Kungsängens golfklubb 
består av öppen mark och skogsområde. Garpebodavägen och Tångvägen leder 
in till området. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Bild: Fastigheten Örnäs 1:22 och del av Tång 2:5 med omkringliggande 
verksamheter, Tätortskarta, Stockholms kommun. 

Landskapsbild 
Landskapet är till stor del öppet men domineras av industri- och 
logistikbyggnader. De befintliga lagerbyggnaderna är höga och syns tydligt 
från E18. I bakgrunden syns dock omgivande skog och natur.  
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Bild, (föregående sida): Landskapsbild från E18, Google Maps.  
 

Kulturhistoriska värden  
Det bedöms inte finnas några kulturhistoriska värden på platsen.  

Fornminnen 
Nordväst om och strax utanför fastigheten Örnäs 1:22 på del av Tång 2:5 finns 
kända fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet (se bild nedan). Den ena är 
en dammvall (RAÄ-nummer: Västra Ryd 157:1) och den andra gränsmärke 
(RAÄ-nummer: Västra Ryd 157:2), bägge kategoriserat som övrig 
kulturhistorisk lämning. Nordöst om del av Tång 2:5 och i anslutning till 
klubbhuset finns en fyndplats (RAÄ-nummer: Västra Ryd 168:1), även den 
kategoriserat som övrig kulturhistorisk lämning.  
 
Området bör beaktas inför framtida exploatering och en arkeologisk utredning 
kan vara nödvändigt med tanke på fornlämningar och beroende på hur mycket 
av marken som ska tas i anspråk inom del av Tång 2:5. En vidare utredning 
krävs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Fastigheten Örnäs 1:22, del av Tång 2:5 och samfälligheten S:1, 
Fornlämningsområde markerat med svarta ringar, Riksantikvarieämbetet.  

Natur 
I området finns en blandning av öppen mark och skogsområde. Det finns inga 
särskilda skyddsvärda träd i området enligt Länsstyrelsens trädinventering som 
genomfördes mellan 2006 – 2015. Dock är den skog som är sparad preliminärt 
bedömd att ha naturvärde klass 3 och i den damm som är anlagd för golfbanans 
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ändamål har det påträffats större vattensalamander, som har ett starkt skydd 
inom artskyddsförordningen. I det kommande planarbetet måste det studeras 
vidare hur dessa värden kan skyddas. 
 
Länsstyrelsen har klassat jordbruksmarkernas förutsättningar i länet, för 
åkermarkerna finns en gradering från klass 1 – 5. Vidare har man gjort 
inventeringar av ängs- och hagmarker i flera omgångar.  

Del av fastigheten Tång 2:5 är graderad till klass 4 vilket innebär att det är 10% 
högre normskördar än medlet (orange markerat område). Fastigheten Örnäs 
1:22 är graderad till klass 5 vilket innebär 20 % högre normskördar än medel 
(röd markerat område).  

Området är utpekad som älgskötselområde av Länsstyrelsen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild: Fastigheten Örnäs 1:22 och del av fastigheten Tång 2:5, åkermark 
orange- och röd markerat, Länsstyrelsen Stockholm Län. De mörkare gröna 
partierna är skog, klass 3. Även dammen där större vattensalamander har 
påträffats framgår av illustrationen. 
 
 
Vatten 
Området räknas som båtnadsområden där dikningsföretag är och har varit 
inregistrerade (se blåskrafferad markering). Inom del av fastigheten Tång 2:5 
och i närheten av golfbanan är Tångs östra dikningsföretag från 1956 
fortfarande inskriven.  
 
Inom del av fastigheten finns ett system av dammar som omhändertar regn- 
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och ytvatten. Från dammarna ska det finnas ett lokalt bevattningssystem för 
golfbanorna.  
 
Inom fastigheten Örnäs 1:22 har Örnäs- Viby dikningsföretag från 1949 varit 
inskriven. Genom ett domslut från mark- och miljödomstolen från 2014-06-16 
har dikningsföretaget upphört att gälla då den gällande detaljplanen för Örnäs 
1:9 m.fl. upprättats. Civic AB och Kungsängen Exploatering AB har varit 
sökanden, det framgår att dikningsföretaget ska upphöra och att ansvaret för rör 
och ledningar som ingått i företaget övergår till Upplands-Bro kommun. 
 
Dagvatten ska hanteras inom fastigheterna med dagvattendammar, svackdiken 
eller liknande samt eventuellt med konventionella dagvattenledningar.  
 
Logistikverksamhet kräver stora hårdgjorda ytor för parkering, trafik och 
bebyggelse. Dagvattenhanteringen och dess påverkan på slutrecipienterna 
måste studeras vidare i kommande dagvattenutredningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild: Fastigheten Örnäs 1:22 och del av Tång 2:5, båtnadsområden blå 
markerat, ledningar svart markerat, Länsstyrelsen Stockholm Län). 
 
Nordväst om fastigheterna finns Lejondalsjön. Söder om fastigheterna finns 
Lillsjön- Örnässjön naturreservat. Ytvattnet rinner från Örnässjön till Lillsjön 
och vidare till Brofjärden som är slutrecipient. Enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) är Örnässjön övergödd på grund av 
näringsämnen.  
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Strandskydd 
Strandskydd är inte aktuellt. 

Buller 
E18 är en primär väg och området exponeras för buller enligt Trafikverkets 
bullerkarta som mäter buller under natt, dag och kväll (gul färg: Lden > 55, röd 
färg Lden > 65). En utökad logistikverksamhet på fastigheterna medför även 
ökad trafik och innebär ytterligare bullerbelastning för bostäder öster om 
Granhammarsvägen bland annat.  
 
Kungsängens övnings- och skjutfält upptar en stor del av kommunens yta.  
Verksamheten har en påverkan inom och utanför området, främst i form av 
skottbuller. 
 
Under utvecklingen av området bör skyddsavstånd beaktas med hänsyn till 
buller och andra störningar. En bullerutredning bör utföras för området.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild: Fastigheterna markerade i ringen, bullerkarta upprättad över E18 av 
Ramböll, Trafikverket). 
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Riskfrågor 
Området gränsar i syd till E18 som utgör en primär transportled för farligt 
gods.  
 
Verksamheter som kan utgöra riskkällor finns 400 – 800 meter öster från del av 
Tång 2:5. Det handlar bland annat om verksamheter som hanterar industrigaser 
och som tillverkar näringslösning till sjukvården. Tidigare utredningar har visat 
att verksamheter av typ lager och småskalig, ej störande, industri kan etableras 
på ett närmare avstånd, men den förhöjda riskbilden ska beaktas vid etablering 
av verksamheter.    
 
En ökad trafik leder även till utökat utsläpp och avgaser i området. En viss risk 
finns avseende bullerstörning från trafik, industri, militär verksamhet och 
täktverksamhet finns och därav bör skyddsåtgärder vidtas.  
 
Det finns inga kända markföroreningar i området. 
 
Kungsängen golf ska beakta säkerhetsaspekter genom att slagriktning vid 
golfhålen sker norrut, det vill säga bort från den planerade bebyggelsen.  
 
Området gränsar mot område av riksintresse, Lejondals naturreservat och 
totalförsvarets påverkansområde. Den kommande detaljplanen ska beakta detta 
och vara förenlig med 3,4 och 5 kap. MB.  
 
En riskutredning bör göras i samband med utvecklingen i området. 

Trafik 
Planeringsinriktningen enligt ÖP 2010 för arbetsplatser är att förtäta inom 
befintliga industriområden och skapa kompletterande ytor längs E18 i 
anslutning till trafikplatserna vid Bro och Brunna. Dagens angöring till 
fastigheterna sker från E18 via Brunna trafikplats, genom Brunna industri-
område och vidare på Granhammarsvägen, Effektvägen och Garpebodavägen.  
 
I samband med utvecklingen av området har det beslutats att kommunen ska 
verka för anslutningsväg mellan Kockbacka trafikplats och Brunna logistik-
område. Kommunen ska gentemot Trafikverket verka för detta. Denna 
utredningen gör parallellt med planarbetet för denna detaljplan. I samband med 
detaljplaneringen av området måste också den tillkommande trafikens 
påverkan på befintligt gatunät studeras och om detta eventuellt föranleder att 
kapaciteten i detta måste stärkas. 
 
I och med att utvecklingen i området kommer att generera till mer trafik 
behöver även miljökvalitetsnormer att följas. 
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Ledningar 
Enligt tidigare detaljplaner finns inom fastigheterna el-, tele- och bredbands-
ledningar samt ledningar för elkraft och dagvatten längs gräns mot E18. 
Kommunen har även ett vatten- och avloppsledningsnät som området 
eventuellt kan kopplas till. Kapaciteten behöver utredas. Vidare utredning 
måste göras och även en mer exakt utredning om befintliga ledningsägaren 
genom ledningskollen. 

Tillgänglighet 

Inför framtida bebyggelse och utveckling bör byggnader i enlighet med PBL 
och PBF samt BBR ta hänsyn till övergripande krav på tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Förhållningssätt 

Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 
I RUFS 2050 är fastigheterna utpekade som område för terminal och 
anläggning. Strategiskt belägna terminalområden är knutpunkter för gods-
transporter med omlastningsmöjlighet, lager och varuhantering. Dessa platser 
bidrar till god tillgänglighet och möjliggör samverkan mellan trafikslag samt 
bidrar till ett mer miljöeffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Bild: Fastigheterna markerade i ringen, plankarta, RUFS 2050). 
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Området är utpekat som en grön kil med ett grönt och svagt samband, klass 3. 
Detta innebär att området behöver förstärkas vid planering av ny bebyggelse 
och infrastruktur. Klass 3-sambanden kan även utgöra viktiga ekologiska 
spridningssamband över vattendrag, mellan befintlig bebyggelse, vid smala 
naturpassager och mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild, vänster: Fastigheterna markerade i ringen, karta över regionala 
grönstruktur, RUFS 2050. Bild, höger: Fastigheterna Örnäs 1:22 och del av 
fastigheten Tång 2:5, karta grön kil från RUFS 2010, Länsstyrelsen Stockholm 
Län). 

Översiktsplanen 
ÖP 2010 - Översiktsplanen för Upplands-Bro Kommun blev antagen 2011. 
Enligt mark- och vattenanvändningskartan är fastigheterna utpekade och 
markerade som befintlig golfbana och nytt verksamhetsområde i anslutning till 
tätortsbebyggelse. Det finns en grön koppling mellan Lejondals- och 
Örnässjöns naturreservat som angränsar Örnäs 1:22. Området ligger inom 
totalförsvarets påverkansområde och angränsar naturreservat. 
 
Översiktsplanen belyser hur viktigt det är med förtätning av nya och befintliga 
industriområden samt skapa kompletterande ytor längs E18. Detta för att locka 
näringslivet och offentliga verksamheter att etablera sig i kommunen. 
Kommunen vill öka sysselsättningsgraden. Befintliga och kommande 
verksamhetsområden ska skapas i första hand i anslutning till trafikplatserna 
Bro och Brunna vid E18.  
 
Förslaget ligger i linje med inriktningen i kommunens översiktsplan. Dock 
innebär den att ett område som tidigare pekats ut som för rekreationsändamål 
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tas i anspråk för att ställas till industriområde. En konsekvens av en kommande 
detaljplan är också att tätortsavgränsningen bör justeras i kommande FÖP 
Kungsängen. 
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(Bild: Översiktsplan för Upplands-Bro kommun 2010, mark- och 
vattenanvändningskartan, fastigheterna markerade i ringen, Upplands-Bro 
kommun). 

Riksintressen 
Väster och i anslutning till fastigheterna finns Lejondals naturreservat som är 
ett kommunalt reservat. I området finns motionsspår, friluftsbad och 
hagmarker. Det finns även skyddad gammelskog. Syftet med Lejondals 
naturreservat är att, med hänsyn till kulturlandskap, växt- och djurliv, skydda 
naturområdets betydelse för friluftslivet. Den föreslagna utvecklingen av 
området ska planeras med ett respektavstånd till naturreservatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(Bild: Lejondals naturreservat grön markerat i anslutning till fastigheterna, 
Länsstyrelsen Stockholm Län). 
 

Norr om fastigheterna och i del av Tång 2:5 finns ett förordnandeområde enligt 
11 kap 12 § PBL (2010:900) till skydd för totalförsvarets intressen i 
Kungsängens övnings- och skjutfält. Verksamheten har påverkan inom och 
utanför området, främst i form av skottbuller men också i form av restriktioner 
av tillträde. Detta innebär att kommunen vid prövning av bygglov och 
förhandsbesked ska samråda med Försvarsmakten både inom utpekade 
riksintressen med influensområden, och inom förordnandeområden. Går 
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kommunen mot Försvarsmakten ska de meddelas beslutet. Inom ett sådant 
område ska kommunens beslut även skickas till Länsstyrelsen, som har 
möjlighet att överpröva beslutet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bild: Förordnandeområde markerat i rosa rutnät, Länsstyrelsen Stockholm 
Län). 

Översiktliga konsekvenser av förslaget 
I dagsläget finns gällande detaljplaner och för fastigheten Örnäs 1:22 medger 
den gällande detaljplanen olika former av användning som lager och logistik 
vilket är i linje med kommunen översiktsplan.  

Den väsentliga skillnaden blir utökandet av området där del av Tång 2:5 
påverkas. Den kommande verksamheten påverkar GolfStar Kungsängens 
golfverksamhet då 9 hål försvinner. Det sker först tidigast efter säsongen 2020. 
Detta under förutsättning att detaljplanen godkänns av kommunen. GolfStar 
avser att förädla de 27 kvarvarande hålen samt bygga helt nya 
övningsområden. 

Inom del av Tång 2:5 finns även en samfällighet inskriven, Tång S:1. 
Samfälligheten är en väg som bland annat går igenom golfbanorna in till 
fastigheten Örnäs 1:22. Samfälligheten behöver lösas in.  
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Ekologiska konsekvenser 
Marken på fastigheterna har klass 4 och 5 i åkermarksgradering. Enligt 
Länsstyrelsen ska exploatering på jordbruksmark undvikas och särskilt på mark 
som är klass 3 – 5 i åkermarksgradering. I undantagsfall kan jordbruksmark 
ändå behöva exploateras och främja väsentliga samhällsintressen. 

Det finns inga särskilda skyddsvärda träd i området däremot påverkas 
naturvärden då delar av golfbana och skogsområden försvinner. Hänsyn till 
naturen och närheten till naturreservatet måste tas. En naturvärdesinventering 
behöver göras för att få svar på vilka biotoper och arter som förekommer inom 
området.  

Gatunätet i Brunna kommer få en ökad trafik i takt med utbyggnad av 
logistikverksamhet vilket innebär ökade utsläpp.  
 
Påverkan på miljökvalitetsnormer för både luft och vatten samt ekologiskt 
känsliga områden bör utredas.  

Sociala konsekvenser 
Utveckling av logistikverksamheten skulle kunna ge flera arbetstillfällen i 
kommunen. Detta gör att boende inom kommunen slipper pendla och därmed 
sparar tid och minskar på miljöbelastningen.  
 
Landskapsbilden kommer att förändras då delar av golfbanan och skogspartier 
försvinner och delar av grönstrukturen förändras. Även med en exploatering av 
området ska gröna ytor sparas. Inför framtida planering bör påverkan på 
landskapet och dess förutsättningar hanteras i en landskapsanalys.  
 
Nya byggnaderna bör inte få en allt för framträdande roll, exempelvis kan 
trädridåer användas för att betona delar av landskapet.  
 
Utvecklingen av området ska planeras med ett respektavstånd till 
naturreservatet.  

Barnkonsekvenser 

Området är inte av sådan karaktär att det används av barn i dag. Området är 
avsedd att bli ett logistik- och verksamhetsområde. Förslaget bedöms inte ge 
konsekvenser för barn.  

Ekonomiska konsekvenser 
Det är samhällsekonomiskt gynnsamt att bygga ut och utveckla området för att 
utnyttja den omkringliggande infrastrukturen. En logistikverksamhet med lager 
kan ge samordningsvinster för transporter i regionen och en omlastning kan ske 
från fjärrtransport till närtransport. Efterfrågan på snabba leveranser kan hållas 
genom lager och täta leveranser. 
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Utvecklingen av området bör också kunna locka ytterligare näringsliv och 
andra verksamheter att etablera sig i kommunen, detta innebär att 
sysselsättningsgraden ökar vilket gör att den ekonomiska tillväxten i 
kommunen ökar. 

En utökning av Brunna industriområde kan leda till en ökning av kommunala 
gator i området.  

Utlåtande 
Fastigheterna är idag planlagd för industri och golfbana, utvecklingen innebär 
att mark kommer tas från Tång 2:5 samt samfälligheten Tång S:1 för att 
komplettera utvecklingen av Brunna verksamhetsområde.  
 
ICA Fastigheter vill fokusera på och utveckla logistikverksamhet med höglager 
och tillhörande transport och parkeringsytor. Ett höglager kan byggas på olika 
sätt med varierande typ av inredning och stödsystem. Ett höglager i området 
innebär snabbare hantering av gods och varor, ökad lagringskapacitet och 
förbättrad leveranssäkerhet. I en sådan lagerbyggnad utnyttjas även ytan och 
volym mer effektivt.   
 
Eftersom detaljplanen för fastigheten Örnäs 1:22 redan medger 
industriverksamhet handlar en ny detaljplan om att komplettera angränsande 
område med liknande bestämmelser samt tillåta högre byggnader. 
 
Påverkan på landskapsbilden måste studeras närmare och målet är att kunna 
hantera naturvärden samtidigt som områdets logistiska kvalitéer utvecklas 
genom ökad flexibiliteten för området och fastigheterna. ICA Fastigheter har 
själva uttryckt en hög ambitionsnivå och med en önskan om att ska verka för 
grönska och hållbarhet i projektet och målsättningen att miljöcertifiera 
kommande byggnader. 
 
Genomförandetiden för detaljplan för Örnäs 1:19 m.fl. (Stockholm Väst 
Logistikområde) löper fortfarande. Kommunen har beslutat om ett positivt 
planbesked och har för avsikt att påbörja detaljplanering, gällande detaljplan 
bedöms inte utgöra något hinder för utvecklingen. 
 
Utvecklingen är förenlig med kommunens översiktsplan men planen kan 
innebära betydande miljöpåverkan och ändring i landskapsbilden. I sådana fall 
ska planen handläggas med ett utökat förfarande.  
 

Kommande utredningar 
 
Utredningarna nedan är preliminära och kan komma att ändras under 
planprocessen. 
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• Arkeologisk utredning 

• Bullerutredning 

• Dagvattenutredning 

• Elnätets kapacitet 

• Geoteknik 

• Kompletterade skisser från anlitade arkitekter 

• Landskapsanalys 

• Miljökvalitetsnormer för luft och vatten 

• Naturvärdesinventering 

• Riskanalys 

• Samordning befintliga ledningar 

• Trafikutredning och övergripande kartläggning 
 

Tidplan och prioritering 
En mer detaljerad beskrivning av viktiga frågeställningar i området kommer att 
redas ut under planprocessen. En detaljplan bör kunna antas 2020/2021. 

Exploatering av området innebär att fler företag kan etablera sig, vilket i sin tur 
minskar trycket på att vända sig till andra områden som har högre naturvärden 
eller är sämre lämpade som verksamhetsområden. Exploateringen kommer 
även bidra till samhällsnytta genom att det skapas en ny typ av infrastruktur 
och en logistikyta som driver tillväxten och etableringstakten i kommunen. 
Detaljplanen bör prioriteras och processen påbörjas omgående.  



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Henric Carlson 

Planchef 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31 

henric.carlson@upplands-bro.se 

2019-08-14 KS 18/0393  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

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
  

  
 

Planuppdrag, Viktor Jonsson-huset, (Bro-
Prästgård 6:29) 

Förslag till beslut 

1. Svar på ansökan om planbesked på fastigheten Bro-Prästgård 6:29 

lämnas enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag 

2. Samhällsbyggnadschef får i uppdrag att påbörja planläggning av 

fastigheten enligt de riktlinjer som beskrivs i bifogade plandirektiv.  

3. Avgift för planbesked tas ut enligt taxa. 

Sammanfattning 

På fastigheten Bro-Prästgård 6:29 står det så kallade Viktor Jonsson-huset. 

Huset påminner om Bros ursprung som stationssamhälle från tiden då 

stambanan byggdes ut. På fastigheten finns dock en gällande byggrätt som för 

att utnyttjas till fullo skulle innebära att Viktor Jonsson-huset skulle behöva 

rivas. 

Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten genom att bevara och rusta upp 

den befintliga villan. Den omfattande renoveringen kan finansieras genom 

delar av intäkterna från de nya bostäderna som avses byggas inom fastigheten. 

Inom fastigheten finns det även en träbyggnad. För att skapa möjlighet för 

byggnation av flerbostadshusen behöver denna rivas. 

En tidig uppskattning är att flerbostadshusen bör kunna bestå av cirka 2500 

kvadratmeter bostadsyta fördelade på cirka 45 mindre lägenheter och fem 

större. 

I en kommande planläggning är det viktigt att belysa frågor om risk och buller 

kopplade platsens närhet till Mälarbanan. De kulturhistoriska aspekterna av 

byggnaden bör också studeras närmare. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2019 

 Plandirektiv för Viktor Jonsson-huset, (Bro-Prästgård 6:29), den 14 

augusti 2019 

 Ansökan om planläggning ”Ny detaljplan för fastigheten Bro-Prästgård 

6:29”, den 20 mars 2019 
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Ärendet 

På fastigheten Bro-Prästgård 6:29 står det så kallade Viktor Jonsson-huset. 

Huset påminner om Bros ursprung som stationssamhälle från tiden då 

stambanan byggdes ut. På fastigheten finns dock en gällande byggrätt som för 

att utnyttjas till fullo skulle innebära att Viktor Jonsson-huset skulle behöva 

rivas. 

Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten genom att bevara och rusta upp 

den befintliga villan som finns där idag samt använda det attraktiva läget mer 

yteffektivt genom att bebygga fastigheten med flerbostadshus. Den befintliga 

villabyggnaden som har kulturhistoriska värden avses bevaras och rustas upp, 

den omfattande renoveringen finansieras genom delar av intäkterna från de nya 

bostäderna som avses byggas inom fastigheten. Inom fastigheten finns det även 

en träbyggnad. För att skapa möjlighet för byggnation av flerbostadshusen 

behöver denna rivas.  

En tidig uppskattning är att flerbostadshusen bör kunna bestå av cirka 2500 

kvadratmeter bostadsyta fördelade på cirka 45 mindre lägenheter och fem 

större. Det stationsnära läget gör att möjligheten att leva ett liv utan att vara 

beroende av bil är stor, något som kan passa yngre personer som här skulle 

kunna få sin första bostad. 

I en kommande planläggning är det viktigt att belysa frågor om risk och buller 

kopplade platsens närhet till Mälarbanan. De kulturhistoriska aspekterna av 

byggnaden bör också studeras närmare. 

Barnperspektiv 

En utveckling av fastigheten till flera bostäder kan inte anses ha en negativ 

påverkan för barn. Då tomten och huset utgör ett mindre tryggt inslag i 

gatumiljön kan tillskott av nya bostäder eventuellt bidra till en ökad känsla av 

trygghet på platsen.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Henric Carlson  

Planchef  

Bilagor 

 Plandirektiv för Viktor Jonsson-huset, (Bro-Prästgård 6:29), den 14 

augusti 2019 

Beslut sänds till 

 Signum fastigheter AB 
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Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Plandirektiv Viktor Jonssonhuset, (Bro 
Prästgård 6:29) i Bro 

 
Översiktskarta, Bro Prästgård 6:29 markerad i blått på kartan 

 

Fastighetsbeteckning 
Bro Prästgård 6:29 

Fastighetsägare 
Signum fastigheter AB 

Förfrågan från 
Signum fastigheter AB 

Önskad åtgärd  
Fastighetsägaren önskar utveckla fastigheten genom att bevara och rusta upp 
den befintliga villan som finns där idag samt använda det attraktiva läget mer 
yteffektivt genom att bebygga fastigheten med flerbostadshus. Den befintliga 
villabyggnaden som har kulturhistoriska värden avses bevaras och rustas upp, 
den omfattande renoveringen finansieras genom delar av intäkterna från de nya 
bostäderna som avses byggas inom fastigheten. Inom fastigheten finns det även 
en träbyggnad. För att skapa möjlighet för byggnation av flerbostadshusen 
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behöver denna rivas. En tidig uppskattning är att flerbostadshusen bör kunna 
bestå av cirka 2500 kvadratmeter bostadsyta. Ett stort behov av mindre 
lägenheter i stationsnära läge skapar goda förutsättningar för att fördela dessa 
2500 kvadratmeter på framförallt mindre lägenheter.  
 

 
 
 

Gällande plan för området 
Byggnadsplan för Bro stationssamhälle, Finnsta 1:2 och Härnevi 1:4, 6803. 

Genomförandetid 
Den gällande byggnadsplanen har ingen pågående genomförandetid, den har 
passerat. 

Användning och bestämmelser 
Bro prästgård 6:29 har enligt gällande byggnadsplan bestämmelsen BHIII. 
Bestämmelsen tillåter bostads och handelsändamål inom fastigheten. 
Byggnader på fastigheten får maximalt uppgå till 3 våningar.  
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Urklipp ur gällande plan  

Nuvarande förhållanden 

Markanvändning 
Fastigheten används idag till förvaring i form av upplag och 
containeruppställning inne på tomten. Byggnaderna används i begränsad 
omfattning och villan på fastigheten är i stort behov av upprustning. 
Träbyggnaden är även den i behov av upprustning, denna avses dock rivas för 
att frigöra markyta för nya bostäder. 
 

 
Villabyggnaden i sämre skick 
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Träbyggnaden som avses rivas 

Landskapsbild och stadsbild 
På platsen återfinns idag byggnader från Bros tidiga historia. Villan som vetter 
ut mot Stationsgatan och därmed ligger i ett exponerat läge är i sämre skick och 
bidrar till tråkig och otrygg gatubild i detta attraktiva läge. I en framtida 
detaljplan för fastigheten skulle en skyddsbestämmelse av byggnaden kunna 
säkerställa att byggnaden rustas upp och används till lämpligt ändamål, 
exempelvis samlingslokal, café eller bostad.  
 

Kulturhistoriska värden  
Befintliga byggnader från Bros tidiga historia finns inom fastigheten. Dels en 
ladugård som avses rivas för att skapa utrymme för bostäderna och dels en villa 
från 1920-talet som bör beläggas med skyddsbestämmelse för att hindra 
rivning av den. 
 

Fornminnen 
Enligt Riksantikvarieämbetets arkivsök finns inga registrerade fornlämningar 
inom fastigheten. 

Natur 
Fastigheten har inga större naturvärden då marken redan är i anspråkstagen av 
byggnader. Tomten består av vegetation som är typisk för en villaträdgård så 
som fruktträd och klättervildvin.  
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Vatten 
Dagvattenutredning/PM för planen behöver tas fram för att säkerställa att 
dagvatten tas omhand inom fastigheten och hur detta ska ske. Kapaciteten för 
dagvattenledningarna i Bro är redan överbelastade och därför är det viktigt att 
dagvatten från området, som kommer få en betydligt större hårdgjord yta än 
idag, fördröjs och till stor del renas inom fastigheten. Som upplysning kan även 
ges att fastigheten omfattas av Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

Det finns inga avvattnings - eller dikningsföretag på platsen som skulle 
påverkas av ytterligare exploatering.   

Planområdets recipient är Broviken. Denna ingår i vattenförekomsten 
Mälaren–Görväln. Miljökvalitetsnormerna har fastställts till god ekologisk 
status 2015 och god kemisk status 2015 (undantaget kvicksilver).   

Strandskydd 
Strandskyddsfrågan är inte aktuell på denna plats. 

Buller 
En bullerutredning behöver göras eftersom de planerade bostäderna ligger i 
direkt anslutning till järnvägen som alstrar buller.  

Riskfrågor 
Riskutredning måste göras då järnvägen fungerar som transportled för farligt 
gods.  
Enligt tidiga utredningar kring befintliga byggnader framgår det att 
markförstärkningar behöver göras. En mindre geoteknisk undersökning kan bli 
aktuellt för att säkerställa att marken är lämplig att bebygga med bostäder.  

Ledningar 
VA-ledningar med förbindelsepunkter finns i Stationsgatan och Tunavägen. 
Inga ledningsrätter eller officialservitut belastar fastigheten.   

Tillgänglighet 

Fastigheten är kuperad med större höjdskillnader som skapar utmaningar i en 
tillgänglig utformning av framtida bostäder. Det är därför bra att redan tidigt i 
projektet ha en tanke om hur dessa höjdskillnader kan tas upp och hanteras på 
bästa sätt.  

Planbestämmelser  
Fler användningar än Bostäder bör användas för den befintliga byggnaden, 
”Viktor Jonsson-huset”. Byggnaden har tidigare använts som butik och det 
vore önskvärt om det var möjligt att även i fortsättningen använda byggnaden 
till ett offentligt ändamål, men huvudinriktningen i planen är att ge möjlighet 
till fler bostäder. 
 
Fastighetsägarna har önskemål om att utveckla fastigheten och den nya 
bebyggelsen med en tydlig grön profil på projekt. Lösningarna som ägarna 
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redan har undersökt är energi från solceller samt införande av en bilpool inom 
fastigheten. 
 
Då parkeringssituationen är ansträngd i anslutning till pendeltågsstationen 
behöver parkeringsplatser ordnas inom fastigheten, detta måste säkerställas i 
planhandlingarna. Förslag på hur detta kan göras är att koppla p-tal kopplat till 
antal bostäder eller bruttoarea. 

Förhållningssätt 

RUFS 
I RUFS 2050 beskrivs de primära utvecklingsområdena som de där 
kollektivtrafiksförsörjningen är god. Generellt anses platser inom en radie av 
1200 meter från stationen vara bästa läget för förtätning då det skapar goda 
förutsättningar för invånare att välja hållbara transportmedel för sina resor.    

Översiktsplanen 
Förtätningar i tätorterna kring stationer förordas i kommunens översiktsplan. I 
Bro bör en hänsyn tas till Bros egenart och ny bebyggelse ska generellt hålla 
sig till fyra våningar höga byggnader. För att den nya bebyggelsen ska uppfylla 
kraven kan gestaltningsprinciper behöva tas fram i planarbetet.    

Riksintressen 
Mälarbanan som är riksintresse för kommunikation ligger inom 50 meter från 
planområdet.  
  

Översiktliga konsekvenser av förslaget 
Kommunens planavdelning ser det som positivt med tillskott av bostäder i 
kollektivtrafiknära läge, även intentionen om att skapa små bostäder ses som 
positivt då det möjligen kan förbättra chanserna för unga att köpa en första 
bostad. Genom att skapa de nya bostäderna kan pengar från försäljning av 
dessa skapa ekonomiska förutsättningar till renovering av den befintliga 
villabyggnaden som idag är i stort behov av upprustning. Den befintliga 
ladugården rivs. Inom planarbetet bör en diskussion om bidrag till 
infrastrukturåtgärder för att skapa ett bättre trafikflöde inom Bro diskuteras. 

Ekologiska konsekvenser 
Det är positivt med bostäder i kollektivtrafikläge som skapar förutsättningar att 
välja klimatsmarta resor framför exempelvis bilen. I närområdet finns även god 
tillgång till service och affärer i Bro centrum.  

Sociala konsekvenser 
Många små lägenheter avses skapas i den planerade bebyggelsen. De små 
lägenheterna skulle skapa ett bra inslag för blandad bebyggelse och storlek på 
bostad om man ser på området i en helhet där det primära bostadsbeståndet 
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består av småhus. Många kan ha nytta av en liten lägenhet med närhet till 
pendeltåg. 

Barnkonsekvenser 
En utveckling av fastigheten till flera bostäder kan inte anses ha en negativ 
påverkan för barn. Då tomten och huset utgör ett mindre tryggt inslag i 
gatumiljön kan tillskott av nya bostäder eventuellt bidra till en ökad känsla av 
trygghet på platsen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Framtagandet av en ny plan för fastigheten bekostas av fastighetsägarna och 
kommer inte belasta skattekollektivets ekonomi. Ingen allmän plats behöver 
heller skapas för att kunna genomföra projektet enligt de tidiga diskussioner 
som har förts med fastighetsägarna. 

Utlåtande 
Kommunens planavdelning anser att förslaget om förtätning på fastigheten Bro 
Prästgård 6:29 går i linje med kommunens översiktsplan och RUFS 2050 och 
vill därför gå vidare med ett planarbete för att skapa nya bostäder och eventuell 
service på platsen. Planen bör handläggas med ett standardförfarande (PBL 
2010:900). 

Kommande utredningar 
Följande punkter kommer att kräva utredning i samband med ett planarbete. 
Ytterligare punkter att utreda kan tillkomma i planskedet. 

• Bullerutredning eller PM.  

• Riskanalys. 

• Byggnadsantikvariskt PM.  

• Dagvatten 

• Trafik (påverkan på trafiken inom Bro i stort, parkeringsmöjligheter 
samt möjlighet till bilpool) 

Tidplan och prioritering 
Augusti 2019- Beslut om planuppdrag. 

Höst 2019- arbetet kan inledas. 

Projektet bör få en prioritering 2 med anledning av det goda 
kollektivtrafiksnära läget samt intentionen att skapa flera mindre lägenheter 
som marknaden har brist på.  

Samråd bör kunna hållas vintern 2020 och planen bör kunna antas under första 
halvan av 2021. 
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