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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning 
Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken 
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer 
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och 
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar 
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
trädde i kraft. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades 
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget 
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev 
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010 
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende 
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara 
tillämpliga. 

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

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

1.3. Metod 

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

Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro 

Social hållbarhet Miljömässig hållbarhet Ekonomisk hållbarhet 

En blandning av boende 
och funktioner 

Infrastruktur för resande 
utan fossila bränslen 

Resurseffektiv 
markanvändning och 
utbyggnadsordning 

Ökad sammanhållning 
inom och mellan tätorterna 

Rena och levande 
vattenmiljöer 

Goda förutsättningar för att 
bo och försörja sig 

Rik och tillgänglig natur- 
och kulturmiljö 

Miljöer anpassade för att 
klara extrema 
vädersituationer 

Möjligheter för näringslivet 
att växa och utvecklas 

Jämlik tillgång till 
utemiljöer och offentliga 
rum 

Väl fungerande ekosystem 
och rik biologisk mångfald 

Kostnadseffektiv 
infrastruktur, 
lokalförsörjning och 
service till medborgarna   

Miljöer som främjar god 
folkhälsa 

Ett utvecklat samspel 
mellan landsbygd och 
tätort 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Figur 1. Modell av hållbar utveckling  

  

Miljömässig 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet
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2. AVGRÄNSNINGAR 

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

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

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

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

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk 
miljöbedömning. 

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

Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå 

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

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

Tid I huvudsak 2040 med 
utblick mot 2050. 

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

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

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

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

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

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

Boendemiljö och trygghet Befolkning och människors hälsa 

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

Kulturmiljö 
Folkhälsa 

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

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

Boendemiljö och trygghet 
 

Befolkning och människors hälsa 

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

Folkhälsa 
Hälsa och säkerhet 

Befolkning och människors hälsa 

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

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

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

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

Miljöer anpassade för att klara extrema 
vädersituationer 

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

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

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk 
mångfald 

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband  Grönstruktur och biologisk mångfald 
 

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

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

Kulturmiljö (beskrivs under social 
hållbarhet) 

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

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

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning 
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning 

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

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

Befolkning och bostadsmarknad 
Arbetsmarknad och näringsliv 

Befolkning och människors hälsa 

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

Arbetsmarknad och näringsliv 
 

Befolkning och människors hälsa 

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och 
service till medborgarna  

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

Kommunalekonomi och robusthet 
 

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

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

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

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

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

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

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

3. BRO 

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

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

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

3.2. Alternativredovisning  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning. 

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

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

  

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

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

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

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

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

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

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

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god 
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom 
Bro tätort. 
 
Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000 
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens 
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område. 
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för 
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av 
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som 
identifierats för Broviken.  
 
Uppland-Bro kommuns vattenplan  
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har 
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster. 
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den 
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den 
kemiska statusen bedömdes vara god. 
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden 
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status 
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var 
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga 
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och 
kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara 
god. 
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Östra Mälarens vattenskyddsområde 
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, 
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet 
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid 
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. 
 
Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger 
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda 
vattenmiljöer och dess naturvärden.  Detta ligger i linje med 
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.   

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

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

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

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

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

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

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk 
mångfald  



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 30 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 34 

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

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

Boendemiljö och trygghet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

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

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

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



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 36 

för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar 
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla 
människor som rör sig där. (Boverket, 2010) 

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

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

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

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 
 

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

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

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

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

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

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



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

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

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

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

 

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

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 

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

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

Befolkning och bostadsmarknad 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

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

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

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

 
 

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

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

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

 
Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro 
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4. KUNGSÄNGEN 

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

 
Figur 9. Orienteringskarta över Kungsängen. 

4.2. Alternativredovisning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen 
(förbättrad orienterbarhet) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

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

Rena och levande vattenmiljöer       
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är 
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den 
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten, 
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som 
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro 
kommun, 2015) 
 
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges 
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara 
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt 
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna 
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp 
genom exempelvis infiltration och växtupptag.  
 
Miljökvalitetsnormer 
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar 
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och 
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns 
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet 
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de 
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den 
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.  
 
Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln 
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska 
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår 
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande 
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist 
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18) 
 
Ekologiskt känsliga områden  

Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är 
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  
 
Uppland-Bro kommuns vattenplan  
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av 
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore 
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen 
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen 
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön 
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av 
naturlighet.  
 
Östra Mälarens vattenskyddsområde 
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra 
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon. 
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på 
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och 
Skytteholm inom Östra Mälaren. 
 
Konsekvenser 
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för 
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska 
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger 
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda 
vattenmiljöer och dess naturvärden.  Detta ligger i linje med 
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.   

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

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

Grönstruktur och biologisk mångfald  

Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

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

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

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

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



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

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

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

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

fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med 
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas 
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett 
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt 
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på 
detta. 
 
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken 
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en 
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för 
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av 
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den 
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen 
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan 
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016) 
 
Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan 
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om 
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i 
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden 
med förorenad mark (bland annat i Brunna).  
 
Konsekvenser 
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med 
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma 
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). 
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god 
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar 
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med 
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och 
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget 
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att 
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer 
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att 
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer 
skapas.  
 
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till 
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av 
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt. 
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar 
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas 
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet 
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil 
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att 
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och 
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i 
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att 
buller från vägtrafik kan minska. 
 
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att 
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys 
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning 
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan, 
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till 
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med 
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen 
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, 
buller och luft särskilt ses över.  
 

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



 
 

, LinkedIn 
Organisationsnummer:  

 

 Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro 
 M1900100 
 2020-04-02 s 63 

4.3.2. Social hållbarhet 
 
Folkhälsa  
I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till 
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till 
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och 
cykla. 
 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 

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

Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation 
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse 
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och 
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess 
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt 
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m. 
 
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga 
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen 
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom 
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av 
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna 
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är 
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till 
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har 
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås 
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10 
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.  
 
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången 
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och 
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen. 
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble 
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga 
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och 
tillgången till friytor lägre. 
 
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park 
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är 
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller 
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I 
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter, 
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan 
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen. 
 
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla 
grannkommuner och Stockholms stad. I Kungsängen har delar av 
Sylta och gamla Kungsängen minst antal ohälsodagar per person 
och år, medan Kungsängens centrum, Kungshöjden och delar av 
Tibble har flest. Statistiken berättar inte varför vissa områden har 
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt 
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande 
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader 
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar 
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar 
per år jämfört med män. 
 
Konsekvenser 
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar 
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt 
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande 
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till 
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som 
lockar flera olika målgrupper. 
 
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i 
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge 
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och 
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till 
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden 
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Kulturmiljö 
Bedömningsgrunder och förutsättningar 
 
Hållbarhetskriterier: 

 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 Goda förutsättningar att bo och försörja sig 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

Resurseffektiv markanvändning och 
utbyggnadsordning 
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning 
och service till medborgarna 
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att 
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är 
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och 
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till 
medborgarna.  
 
Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som 
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock 
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av 
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv 
markanvändning och utbyggnadsordning. 
 

 
Figur 15 Föreslagen utbyggnadsordning Kungsängen 
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

6. KUMULATIVA EFFEKTER 

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

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

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

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

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

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

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

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING 
NOLLALTERNATIVET 

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

7.1. Nollalternativet Bro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån 
hållbarhetsperspektiv.  

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

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

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

Aspekter och hållbarhetskriterier 
som bedömts i HKB:n  

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

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

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

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
Rena och levande vattenmiljöer 

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

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

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

Hälsa och säkerhet  
Miljöer som främjar god folkhälsa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Befolkning och bostadsmarknad 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

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

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

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

 

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

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

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

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

Aspekter och 
hållbarhetskriterier som 
bedömts i HKB:n  

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

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

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

Vattenmiljöer och vattenkvalitet 
Rena och levande vattenmiljöer 

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

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

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

Hälsa och säkerhet  
Miljöer som främjar god folkhälsa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Befolkning och bostadsmarknad 
Goda förutsättningar för att bo och 
försörja sig 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folkhälsomålet Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv 
riktning, framförallt i Kungsängen där det pekas på att ge barnen 
större plats i centrala Kungsängen. Generellt ligger god 
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till park- och naturmark och 
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trygga gång- och cykelvägar i linje med målet eftersom en god 
miljö för barn säkras under såväl dagtid som fritid.  

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

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

9. OSÄKERHETER, 
UPPFÖLJNING OCH 
FORTSATT ARBETE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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