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

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

Förord och läsanvisning
yta. Denna bilaga är motsvarande för tätorterna.

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

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

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

Bro prästgård ligger centralt i tätorten. Foto: WSP.
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Allmänna och mellankommunala intressen
Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och  
Mälardalsregionen, och många frågor och utma-
ningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, in-
frastruktur och grönstruktur med andra kommuner, 
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna 
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställ-
ning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt. 

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

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

Avvikelser från RUFS 2050 
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängens tätort av-
viker från RUFS 2050 genom att peka ut Norra Stäksön för 
bebyggelse. Detta finns inte utpekat i RUFS:en. 

Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort  
österut   
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för fyrspår vid en 
förlängning av Mälarbarnan, vilket kan gynna invånarna i 
Bålsta. I övrigt påverkar inte utvecklingen i Bro och Kungs-
ängen Håbos utvecklingsplaner. 

Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna 
Kommunen stödjer utvecklingen av Barkarby-Jakobsberg 
som regional kärna. Det ökade utbudet av bostäder och han-
del i Barkarby-Jakobsberg, och den planerade tunnelbane-
linjen till Barkarby är positivt för Upplands-Bro och knyter 
kommunen starkare till Stockholmsregionen. Omvänt inne-
bär också Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner på 
sikt större befolkning och mer underlag för kollektivtrafik 
och service i regionkärnan.

Järfällas utvecklingsplaner för Stäket  
Upplands-Bro planerar för ett större antal bostäder på Norra 
Stäksön, ett planprogram är under framtagande. Utveck-
landet av fritids- och rekreationsmiljöer på Norra Stäksön 
kommer vara ett positivt tillskott även för de boende i Jär-
fälla. 

Regionala gång- och cykelstråk  
  Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots 
och på cykel. De regionala gång- och cykelstråken ska stär-
kas, liksom kopplingen till de lokala GC-vägarna.

 Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklu-
sive bussförbindelse från Bålsta  
Påverkas inte.

Arlandaförbindelse/utbyggnad av Rotebroleden  
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden är färdig och 
avslutad). 

Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner 
(nöjes-/turism-/arbetspendling)   
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig runt på vatt-

net inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren. 
FÖP:arna pekar ut strategiska kopplingar för båt som en 
del av sin utvecklingsstrategi.

Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bålsta) 
Påverkas inte.

Den regionala grönkilen, Görvälnkilen  
Upplands-Bro vill värna och utveckla den regionala grön-
kilen. Det är ett tydligt ställningstagande i de fördjupade 
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen. Verksamhets-
området i Brunna tillåts dock att växa en avgränsad bit väs-
terut på ett sätt som inkräktar på en mindre del av grönkilen. 
Vi föreslår också att en ny vägsträckning mellan Brunna 
verksamhetsområde och Kockbacka trafikplats utreds för 
att öka vägkapaciteten för tunga transporter till lager- och 
logistikverksamheten. Denna vägsträckning skulle i så fall 
gå genom grönkilen, parallellt med E18. Ett alternativ är en 
ny halv trafikplats i Brunna som på motsvarande sätt skulle 
kunna avlasta förbindelserna till E18. 

För att stärka den svaga gröna koppling som RUFS 2050 
pekar ut i grönkilen över E18 föreslår vi en eko- och socio-
dukt över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen. För-
slaget går också att utveckla i samband med en eventuell ny 
halv trafikplats. En eko- och sociodukt utformas för att både 
fungera som en passage för djur av olika slag, vara som en 
livsmiljö i sig själv och även tillåta människor att passera

Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden 
Påverkas inte.
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Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skrid-
skoleder och dylikt.         
Upplands-Bro är en friluftskommun där närheten till Mäla-
ren, sjöar och natur är en av de största resurserna. Inom tät-
orten går Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön), 
Upplands-Broleden som går genom både Bro och Kungs-
ängen, samt Mälardalsleden genom Kungsängen mot Bål-
sta, Sigtuna och Järfälla. Genom att peka ut och stärka  
strategiska kopplingar för gång och cykel ökar vi tillgäng-
ligheten till vandringslederna.

Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på 
miljö, energi och återvinning/kretslopp 
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tätorten och ska 
även fortsättningsvis stärkas och utvecklas som en hub för 
verksamheter med inriktning på miljö, energi och återvin-
ning. Vi pekar också ut en ny gemensam kretsloppscentral 
för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats. 

Handelsutveckling i Brunna och Skällsta samt i grann-
kommunerna 
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta även fortsätt-
ningsvis ska fortsätta vara kommunens nav för sällanköps-
handel och volymhandel. Den torgnära handeln kommer 
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och lokal prägel.

Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall (en-
ligt Avfallsplan 2019-2023).    
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med avfallshantering 
genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kom-
muner. I FÖP Bro pekar vi ut en ny gemensam kretslopps-
central för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats. 

Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan en-
ligt vattendirektivet     
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär 
att det finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyl-
las för vattenförekomsten. De delar av Mälaren som är mot-
tagare av vattnet som rinner från Bro och Kungsängen har 
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 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 pe-
kas strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering 
med fokus på områden utmed Brovikens tillflöden. I plane-
ringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för 
dagvatten, översvämningar och skyfall.

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 åtgärds-
program för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett sådant 
arbete.

Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricksvatten) 
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskydds-
område, primär och sekundär skyddszon. Syftet med vat-

tenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet 
för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skyt-
teholm inom Östra Mälaren. Detta för att säkra tillgången 
till dricksvatten på lång sikt. 

De fördjupade översiktsplanerna föreslår att Bro och 
Kungsängen ska förtätas. Utökad bebyggelse medför högre 
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att 
rena och fördröja dagvatten.

Som beskrivs under föregående rubrik föreslår de fördjupa-
de översiktsplanerna ett antal utpekanden och planeringsin-
riktningar för att rena dagvatten och förbättra vattenmiljön 
på olika sätt. 

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

Totalförsvarets riksintresse och avgränsning 
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan   
Det finns ett litet område inom tätortavgränsningen i norra 
Brunna och i delar av Viby som ligger inom Totalförsva-
rets influensområde. FÖP Kungsängen pekar ut en fram-
tida strategisk vägkoppling från Rankhus till det befintliga 
bostadsområdet i norra Brunna som ligger inom influens-
området. Vi bedömer inte att detta påverkar Totalförsvarets 
riksintresse. 
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FÖP Kungsängen lyfter också behovet av en hel trafikplats 
i Kungsängen, samt av en ny halv trafikplats alternativt 
ny vägsträckning mellan Brunna verksamhetsområde och 
Kockbacka trafikplats. En sådan utökad vägkapacitet bör 
vara till fördel även för Totalförsvaret och deras fordon.

Riksintresse för kraftledningar  
De kraftledningar som går genom kommunen ligger utanför 
tätortsavgränsningarna och påverkas på så sätt inte av de 
fördjupade översiksplanerna. Däremot utgör den kapaci-
tetsbrist som finns i stomnätet i hela Mälardalsregionen ett 
hinder för Upplands-Bro kommuns möjligheter att bygga 
bostäder och verksamheter. Kommunens utbyggnadsplaner 
innebär på motsvarande sätt också att vi gör anspråk på en 
del av länets begränsade elkapacitet.

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbal-
ken (hela Mälaren med dess öar och stränder) 
Riksintresset för Mälaren med dess öar och stränder innebär 
att exploatering och andra ingrepp i de utpekade områdena 
inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden ska-
das påtagligt. För vart och ett av områdena gäller dessutom 
särskilda förbud eller krav på hänsyn. 

Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort som ligger sö-
der om järnvägen, samt de östra delarna av Kungsängens 
tätort där Rankhus och Norra Stäksön ingår. Utbyggnads-
planerna för Rankhus och Norra Stäksön motiveras med att 
de innebär en utvidning av den befintliga tätorten, i vilket 
fall undantag från lagen kan göras. Planering och utbygg-
nad ska dock ske med största möjliga hänsyn till natur- och 
kulturvärden, ett synsätt som understryks och utvecklas i de 

fördjupade översiktsplanerna för tätorterna.

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. Kom-
munen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd 
i området.

Flygets riksintresse samt avgränsning 
(Arlanda) och flygbullerpåverkan   
Kollektivrafikförbindelserna mellan Upplands-Bro och Ar-
landa är dåliga och kommunen ska verka för att få bättre 
förbindelse till Arlanda flygplats. Bebyggelsen inom kom-
munens tätorter ligger inte inom influensområdet för flyg-
buller. 

Riksintresse för kulturmiljövården  
Det finns två utpekade riksintresseområden för kulturmiljö-
vården i tätorterna: Bro och Görväln (se kartan över riksin-
tresse kulturmiljövården längre fram i dokumentet). 

I området Görväln har kommunen sedan tidigare pekat ut 
området mellan järnvägen och Enköpingsvägen (Enkö-
pingsvägens östra verksamhetsområde) som nytt mindre 
verksamhetsområde. Den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsängen föreslår i stället att peka ut området för små-
skaliga service-, bostads- och kontorsbebyggelse samt att 
del av ytan avsätts för dagvattenhantering. Den nya inrikt-
ningen bör ge bättre förutsättningar att bevara kulturmiljö-
värden i området än det tidigare utpekandet.

I området Bro finns redan en antagen detaljplan för bostads-
bebyggelse (Tegelhagen) som är under utbyggnad, samt 
ett pågående planuppdrag. Hanteringen av riksintresset för 

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. Kom-
munen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd 
i området.
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Markägoförhållanden
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Bestämmelser
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
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Areella näringar
– väghinder
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Bebyggelse, anläggningar och service
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Aktivitetsplatser
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40 - 50 kvm

50 - 60 kvm

> 60 kvm

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0918

Antal kvadratmeter  
friyta per boende



0 1 000 m

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola

< 500

500 - 1000

1000 - 1500

1500 - 2000

2000 - 2500

2500 - 3000

3000 - 4000

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Gångavstånd 
skola och förskola



0 1 000 m

Teckenförklaring
Öppen förskola

Förskola kommunal

Förskola pedagogisk omsorg

Förskola fristående

Kulturskolan

Grundskola kommunal

Grundskola frisående

Fritidsgård

grundsärskola, särskola

Gymnasieskola

Vuxenutbildning

Egghult, skolskjuts

Nyborg, skolskjuts

Smidö, skolskjuts

Lennartsnäs, skolskjuts

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0920

Samhällsservice och 
kommunal service 



0 1 000 m

Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter

< 20

20 - 50

50 - 100

100 - 150

150 - 200

200 - 250

250 - 350

350 - 420

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Boendetäthet -  
Antal boende inom en 
radie på 57 meter



Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0922

Kommunikationer, transporter och trafik



0 1 000 m

Teckenförklaring
E 18

Järnväg

Enskild

Kommunal

Statlig

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Väghållare



907
840

902

269

E18

Trafikplats Bro

Trafikplats Kockbacka

Trafikplats Kungsängen

0 1 000 m

Teckenförklaring
Cykelnät

Kommunikation, större vägar

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0924

Kommunikationer  
– övergripande



0 1 000 m

Teckenförklaring
Busshållplats

Busslinje

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Kollektivtrafik
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Teknisk försörjning



0 1 000 m

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk

VA verksamhetsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Vatten och avlopp



0 1 000 m

Teckenförklaring
Kretsloppscentral

Avfallshantering och möjlig framtida energiproduktion

Täkt - aktiv

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0928

Kretsloppscentraler,  
avfall och täkter



29Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

Vattenplanering



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

Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken 0 1 000 m

Teckenförklaring
God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Oklassad

Avrinningsområde till särskilt känsliga områden och våtmarker

Avrinningsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0930

Vattenplanering – 
ekologisk status och 
avrinningsområden



Bro

Lillsjön

Örnässjön

Kungsängen

Lejondalssjön

Mälaren - Broviken

Mälaren - Ryssgraven

Mälaren - Tibbleviken 0 1 000 m

Teckenförklaring
Större vattentäkt

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)

Ekologiskt känsliga sjöar

Östra Mälaren vattenskyddsområde

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

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



0 1 000 m

Teckenförklaring
Markavvattning

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0932

Markavvattningsföretag



0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet

Klass 1 (obefintligt)

Klass 2 (visst)

Klass 3 (påtagligt)

Klass 4 (högt)

Klass 5 (högsta)

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Vattenreglering



Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0934

Kultur, natur, rekreation och friluftsliv



Riksintressen för kulturmiljövården
Håtuna - Håbo-Tibble
Bro
Låssa
Görväln - farled och herrgårdslandskapet

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

0 1 000 m

Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930

Karaktärsområde

Särskilt värdefullt område

E 18

Kulturmiljö riksintresse

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

35Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-09

Kulturmiljövärden



0 1 000 m

Teckenförklaring
Fornlämning punkt

Fornlämning område

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0936

Fornlämningar



0 1 000 m

Teckenförklaring
Grill

Beachvolleybollplan

Fotbollsplan

Idrottsplats

Ridhus

Sporthall

Badplatser

Båtplats

Motionsspår

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Friluftsliv och  
rekreation –  
anläggningar



0 1 000 m

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk

Cykelnät

Vikingaslingan, skridskoled

Vandringsleder, förslag

Upplands-Broleden, vandringsled

Ridled

Mälardals cykelled

Kanotled

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0938

Friluftsliv och  
rekreation – leder



0 1 000 m

Teckenförklaring
Naturreservat

Naturreservatsförslag

Grön kil

Grön värdekärna

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Naturskydd



0 1 000 m

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde

Klass 2 - högt naturvärde

Klass 3 - påtagligt naturvärde

Klass 4 - visst naturvärde

Ängs- och betesmarker

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0940

Naturvärden – 
övergripande



0 1 000 m

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))

Ädellövmiljöer

Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Naturvärden ädellöv



0 1 000 m

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur

Spridningsområde groddjur

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0942

Naturvärden groddjur



0 1 000 m

Teckenförklaring
Strandlinje

Standskyddsområde generell, 100 m

Planlagda områden

Beslut om utvidgat strandskydd som inte vunnit laga kraft

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Strandskydd
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Hälsa och säkerhet



0 1 000 m

Teckenförklaring
Lågpunktskartering för översvämningsrisk vid skyfall, Länsstyrelsen

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Översvämningar  
skyfall



0 1 000 m

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h

Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0946

Översvämningsrisk  
Mälaren



0 1 000 m

Teckenförklaring

Risk för erosion (SIG) 

Risk för stabilitet (SGI)

Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse 

Tätortsavgränsning
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Ras och skred



0 1 000 m

Teckenförklaring

Farlig verksamhet, Seveso

Riskanläggningar

Primärled, farligt gods

Sekundärled, farligt gods

Sekundärled, farligt gods (ny föreslagen sträckning)

Sekundärled, farligt gods (föreslås utgå)

Kraftledning tillhörande stamnätet

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Risk och säkerhet



0 1 000 m

Teckenförklaring
17-19 grader C

19-21 grader C

21-23 grader C

23-25 grader C

25-27  grader C

27-29 grader C

29-31  grader C

31-33  grader C

33-35  grader C

35-38  grader C

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Höga maxtemperaturer
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Riksintressen



0 1 000 m

Teckenförklaring

Riksintresse för järnvägsstation

Riksintresse för järnväg

Riksintresse för väg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning
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Riksintresse för  
infrastruktur och  
kommunikationer

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



8

3

0 1 000 m

Teckenförklaring

Riksintresse numrering

Kulturmiljö riksintresse

Riksintresse Natura 2000

LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2

Riksintresse friluftliv, MB 3:6

Riksintresse Naturvård, MB 3:6

E 18

Järnväg

Totalförsvarets riksintresse

Tätortsavgränsning

Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshandling 2020-06-0952

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

Riksintresse för kulturmiljövården i tätorten:
3. Bro
8. Görväln

Riksintresse för naturvården i tätorten:
Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken, hela Mälaren 
med dess öar och stränder. 

Riksintresse för  
kulturmiljövård, naturvård 
och friluftsliv
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Tryckta källor:
• Miljöbalken.

• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).

• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

• RUFS 2050.

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, 
antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011, 
§ 162. 

• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenz-
lau-Enander, Stockholms läns museum i samarbete med 
Upplands-Bro kommun, 1991. 

• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kom-
mun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 2. 
Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholm 
läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001. Be-
handlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65. 

• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus 
på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfullmäktige 
2008-12-18.

• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro 
kommun, beslutad 2012-04-18.

• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro 
kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommunfullmäktige.

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kommun 
2011. 

• Upplands-Bro kommun (övergripande faktablad) 2012.

• Turist- och fritidskarta. Upplands-Bro kommun 2012.

• Görvälnkilen från luften. Fotobok 2012, fotograf Can 

Burcin Sahin.

• Bro kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Kungsängen kulturmiljöer. WSP, 2019.

• Förstudie Öster om Kockbacka. Ekologigruppen i sam-
arbete med Upplands-Bro kommun, 2019.

• PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun. Sam-
hällsbyggnadskontoret, 2019.

• PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kom-
mun. Samhällsbyggnadskontoret, 2019.

• Länssyrelsens sammanställning av statliga och mel-
lankommunala intressen av betydelse för kommunernas 
planering, januari 2019.  

• Kommunövergripande naturvärdesinventering, Upp-
lands-Bro kommun, 2019-2020. 

Övriga källor
• Diverse underlag från Upplands-Bro kommuns GIS-

databas.

Copyright kartor:
• Lantmäteriet.

• Tätortskartan Stockholms län.

• Länsstyrelsen.

Planeringsunderlag och källor



Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i 
naturen med flera större städer på lagom avstånd. 
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av 
två världar, storstadens puls och lantligt boende.

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


