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Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Stockholmsregionen får en allt större betydelse för hela 
Sveriges tillväxt. Här finns en stor näringslivsbredd på 
relativt liten yta. Regionförstoringen ökar och Stockholm-
Mälarregionen växer alltmer samman till en gemensam 
arbetsmarknad. Utvecklingen ställer krav på en förändrad 
infrastruktur för varuförsörjningen till Stockholms stad och 
regionen. 

Programområdet Kärrängen och Klöv ligger i utkanten 
av tätorten Bro, väster om trafikplats Bro och väg 840 
samt söder om E18. Områdets areal är cirka 120 hektar.   
Fastigheten Klöv och Lilla Ullevi 1:5 ägs av Upplands-
Bro kommun och aktuell del är redan i översiktsplanen 
ÖP 2010 utpekad som verksamhetsområde inom 
tätortsavgränsningen. Kärrängen är i ÖP 2010 utpekat som 
utredningsområde utanför tätortsavgränsningen och består 
av del av den privatägda fastigheten Bro-Önsta 2:10.

Kommunen ser att det är strategiskt lämpligt att lokalisera 
verksamhetsområden längs E18 och i anslutning till 
trafikplatser. Man önskar  utveckla entrén från E18 till Bro 
och planering pågår som gör att tätorten Bro växer västerut. 
Efterfrågan finns inom kommunen på verksamhetstomter 
och tomter för nyföretagande.

Uppdrag
Beslut om programuppdrag togs av kommunstyrelsen i april 
2013 efter att Fastighets AB Väderholmen inkommit med 
en förfrågan om att detaljplanelägga området. Syftet med 
uppdraget har varit att utreda lämpligheten av att planlägga 
för ny bebyggelse i Kärrängen och Klöv genom att ta fram 
ett detaljplaneprogram. I programmet görs en avvägning 
mellan behovet och nyttan av utökad bebyggelse och 
andra samhällsintressen som natur- och landskapsvärden, 
teknisk försörjning och kulturhistoriska intressen. För de 
delar av området som bedöms lämpliga för ny bebyggelse 

anges också utgångspunkter och mål för eventuellt fortsatt 
detaljplanearbete. 

Efter att programmet varit ute på samråd under maj och juni 
2014 så har en samrådsredogörelse ställts samman och ett 
antal revideringar gjorts i förslaget. Dels vad gäller text och 
utformning av programförslaget och dels i den övergripande 
miljökonsekvensbeskrivningen och övriga tillhörande 
bilagor så som till exempel Dagvatten-PM och Förslag till 
exploatering. I samrådsredogörelsen listas revideringarna. 

Med hänsyn till framför allt kultur- och naturmiljövärden 
samt gränszonen mot Hästsportanläggningen har andelen 
kvartersmark minskats med cirka nio hektar och antalet 
redovisade tomter är nu cirka 85 i stället för 100.  Jämförelsen 
mellan detta reviderade programförslag, samrådsförslaget 
och nollalternativet utvecklas vidare i den övergripande 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Programområdet sett från nordväst. Bro Trafikplats med vägarna E18, 269 och 840 sett från öst.

Kärrängen

E18

Bro trafikplats
E18 Väg 840

Väg 840

Väg 269

Klöv Klöv

Kärrängen
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Planprogram 
Kärrängen -Klöv, Upplands-Bro kommun
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Översiktlig illustrationsplan av programområdet. Kommande etappindelningar för eventuellt detaljplanearbete är instreckat.

Planerade verksamheter
Förslaget är att utveckla Kärrängen och Klöv till ett 
varierat logistikcentrum strategiskt placerat intill E18 och 
Bro trafikplats. I gränszonen mellan nya verksamheter 
och den angränsande Hästsportanläggningen föreslås ett 
naturområde med strövstigar och hagmark som görs mer 
tillgängliga än vad de är idag. Skogsområdet i nordväst 
blir en grön buffert och de skogsklädda branterna skapar 
en visuell avskärmning av föreslagen bebyggelse från 
omgivande landskap. 

Inom verksamhetsområdet kan utrymme ges för industri, 
hantverk, sällanvaruhandel och upplagsverksamhet. Inom 
kommunen finns efterfrågan på industritomter från 1000 m² 
till upp mot 10 000 m² och även i enstaka fall ännu större 
tomter. I kommande planering behöver planbestämmelser 
utformas så att de kan styra att verksamheterna inte blir 
av störande karaktär med avseende på buller, miljöfarligt 
avfall med mera. 

Förslaget är att utveckla delen närmast väg 840 för 
småindustri, sällanvaruhandel och ytintensiv handel 
som trävaror samt mindre verksamhetstomter för t.ex. 
hantverkare. Möjligheten att ha mindre lager på sin tomt 
ska finnas. Det efterfrågas av till exempel bilverkstäder,  
däck- och rörfirmor. I de inre och nordöstra delarna är 
tanken att utveckla områden för mer storskalig logistik- 
och upplagsverksamhet. Det ges även möjlighet för 
uppställningsplatser med olika bekvämligheter som 
övernattningsmöjlighet och drivmedelstation för tunga 
fordon av typ ”truck stop” i programförslaget. Likaså ger 
förslaget plats för ett hotell med tillgång till möteslokaler i 
anslutning till trafikplats Bro.
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Konsekvenser
Bebyggelsen och de föreslagna förändringarna för väg 840 
bidrar till att samhället Bro förtätas västerut. Orten kan 
annonsera sig tydligt redan vid avfarten från E18 vid Bro 
trafikplats. Det ger möjligheter till att artikulera och försköna 
entrén till Bro. För att uppnå det krävs exploateringar med 
hög kvalité på arkitektur och en övergripande och medveten 
lanskapsgestaltning.

Den föreslagna utvecklingen har i illustrationsplanen 
anpassats för att följa landskapet och minimera ingrepp i det 
storskaliga rummets form och topografi. Befintliga höjder 
på vardera sidan om dalgångsstråket i Kärrängen bevaras 
och bildar en naturlig buffertzon mellan det omgivande 
landskapet och den nya bebyggelsen. 

Genom angränsande hästsportanläggning och planering 
för bland annat Lill-Skällsta och eventuell utveckling inom 
Kärrängen och Klöv så kommer väg 840 inom kommande 
femårsperiod att användas mer som en huvudgata än 
genomfartsled. Kommunen avser därför att omgestalta 
vägrummet till en del av det tättbebyggda området i Bro. 
Genom programområdet planeras två gång- och cykelvägar 
som kan ansluta till en befintlig tunnel under E18. På så sätt 
kan programområdet och arbetsplatser och andra målpunkter 
norr om E18 bli mer tillgängliga än idag för cykeltrafik.

Programförslaget innebär att markanvändningen i ett större 
oexploaterat område med natur- och jordbruksmark ändras till 
verksamhetsområde. Det är negativt ur ett naturresursperspektiv 
men sett till kommunen som helhet är det en begränsad andel 
åkermark som tas i anspråk. 

Totalt inom programområdet är det cirka 34 hektar 
jordbruksmark som föreslås exploateras varav 32 hektar är av 
högsta klass inom Stockholms Län. Som helhet utgör ytan cirka 
0,5% av den totala jordbruksmarken i kommunen och cirka  
1,4% av den del av jordbruksmark som klassas högst.  
Översiktsplanen pekar ut detta läge invid E18 som 
utredningsområde för verksamheter. 

Gamla torpmiljöer och naturmiljöer med höga värden är 
en tillgång i området. De föreslås att i möjligaste mån tas 
tillvara i förslaget och skulle delvis kunna inkorporeras i 
etableringen av nya verksamheter. Negativ påverkan på 
kulturmiljövärden kommer dock att ske för det agrara 
kulturlandskapet. 

I det reviderade programförslaget ökas ytan för 
den sammanhängande delen natur- och kulturmark.  
Avsikten är att skapa bättre gröna samband och att en 
tydligare helhet av kulturmiljön bevaras och kan upplevas. 

Parallellt med programsamrådet gjordes en fördjupad 
arkeologisk utredning som visat på ett antal nya forn-
lämningar.  Programförslaget har därför reviderats och tagit 
hänsyn till dessa. Områden med konstaterade fornlämningar 
undantas helt från exploatering. För de nyupptäckta 
fornlämningarna är dock tillhörande skyddsavstånd ännu 
inte beslutade. Därför har kommunen i programförslaget 
utgått från ett schablonavstånd på 50 meter. Detta 
skyddsavstånd är markerat som en grå transparent yta i 
illustrationsplanen.  De nyupptäckta fornlämningarna är 
illustrerade med röda “R”.   
Respektavstånden till kulturmiljön Önstatorp och flera av 

fornlämningarna har utökas. Kopplingen mellan torpet 
Fäboda och omgivande kulturmiljöer skärs dock fortfarande 
av. En kulturhistorisk lämning som består av en vägbank 
inom delen Klöv påverkas av programförslaget. 

Under samrådstiden påträffades vid en inventering den 
fridlysta arten större vattensalamander i en damm i området. 
Dammen berörs inte av exploateringen och programförslaget 
har anpassats för att säkerställa spridningsvägen mellan 
lekdamm och lämpligt övervintringsområde samt öka 
avståndet till den större vattensalamanderns livsmiljö. 
Lämpliga övervintringsplatser och spridningsvägar mellan 
dessa och dammen behålls. Kring dammen lämnas ett 
oexploaterat område med en radie på som minst 100 meter. 
I det fortsatta planarbetet ska det också utredas vidare om 
dispens enligt artskyddsförordningen behöver sökas.

Fortsatt planarbete
Programmet för Kärrängen och Klöv föreslås ligga till grund 
för tre detaljplaneetapper. Etapperna består av tre olika 
delområden av den föreslagna exploateringen som vardera 
är anpassade efter befintlig terräng och läge i omgivningen. 

Upplands-Bro kommun har i samråd med Länsstyrelsen 
gjort bedömningen att förslaget sammantaget kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och en övergripande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram 
under programarbetet. MKB har reviderats med hänsyn 
till de omarbetningar som gjorts efter samrådet.  En 
sammanfattning av den liksom mer specifika mål och 
utgångspunkter för respektive föreslag till detaljplaneetapp 
redovisas i slutkapitlet i denna handling.
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Inledning
Bakgrund och avgränsning
Programområdet Kärrängen och Klöv ligger i utkanten av 
tätorten Bro, precis väster om trafikplats Bro och väg 840 
samt söder om E18. Programområdets areal är cirka 120 
hektar. Området är idag sparsamt bebyggt. Landskapsrummet 
är storskaligt. Kärrängens öppna åkermark är inramad av 
skogsbeklädda höjdryggar och högre belägen betesmark. 
Delar av marken brukas idag till spannmålsproduktion.  
Programområdet ingår som en del i Önsta, ett större område 
med välbevarad äldre agrar kulturmiljö. Trakten är rik på 
fornlämningar. Naturområdet är svårtillgängligt och används 
inte i någon större utsträckning för rekreation. 

Delar av programområdet ligger inom tätortsavgränsningen 
för Bro och  planering pågår som gör att tätorten Bro växer 
västerut. Kommunen ser att väg 840 inom kommande 
femårsperiod kommer att användas mer som en stadsgata 
och huvudgata än genomfartsled och vägrummet bör därför 

omgestaltas och bli en del av det tättbebyggda området 
i Bro. Direkt sydväst om programområdet byggs en ny 
hästsportanläggning och norr om E18 ett nytt kraftvärmeverk 
i anslutning till avfallsanläggningen Högbytorp.

Uppdrag
Beslut om programuppdrag togs av kommunstyrelsen i april 
2013 efter att Fastighets AB Väderholmen inkommit med 
en förfrågan om att detaljplanelägga området. Uppdraget 
innebär att utreda lämpligheten av att planlägga för ny 
bebyggelse i Kärrängen och Klöv genom att ta fram ett 
detaljplaneprogram. För de delar av området som bedöms 
lämpliga för ny bebyggelse ska utgångspunkter och mål för 
eventuellt fortsatt detaljplanearbete anges. 

Syfte med planprogrammet
I uppdraget från kommunstyrelsen ingick att ta tydlig 
ställning kring vilka delar som lämpar sig för bebyggelse 

och vilka som ska bevaras som natur- och jordbruksmark. 
Planprogrammet ger förslag till en avvägning mellan att 
bevara och tillgängliggöra natur- och kulturmiljön i området 
i kombination med utvecklingen av ett verksamhets- och 
logistikområde i strategiskt läge nära E18. Kommunen 
önskar utveckla entrén från E18 till Bro. Viktiga frågor att 
beakta, för att kunna utveckla en intressant entrézon, är 
att bevara särdrag i landskapselement och naturstråk samt 
siktlinjer och andra karaktärsdrag som utmärker området. 

I programarbetet har tre olika delområden med exploatering 
pekats ut. De är sinsemellan anpassade efter befintlig terräng 
och läge i omgivningen. För att kunna se till helheten 
har mått på tomtstorlekar och naturområden studerats 
översiktligt. I underlagsmaterialet “Förslag Exploatering” 
återfinns illustrationsplanen i skala 1:5000.

Målet är att ge ny bebyggelse en sammanhållen karaktär och 
placera den med hänsyn till det storskaliga landskapet.  En 

Trafikplats Bro, programområdet i bakgrunden. Väg 840, programområdet till vänster i bild.
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strategi har utarbetats för hur de olika gränszonerna mellan 
bebyggelse och obebyggd mark ska utformas. 

Samråd för programförslag 
Under programsamrådet i maj och juni 2014 återkopplade 
remissinstanserna med sin syn på om avvägningarna är 
relevanta och om föreslagna mått på gränszonerna kan fungera 
bra. Ett antal revideringar har sedan gjorts i förslaget. Dels 
vad gäller text och utformning av programförslaget och 
dels i den övergripande miljökonsekvensbeskrivningen och 
övriga tillhörande bilagor så som till exempel Dagvatten-
PM och Förslag till exploatering.  

Parallellt med programsamrådet utfördes en fördjupad 
arkeologisk utredning och en inventering av dammen inom 
ängs- och hagmarken i programområdets västra del. Ett 
antal nya fornlämningar hittades och även den fridlysta arten 
större vattensalamander. Programförslaget har reviderats 
med hänsyn till dessa. 

Planprogramskede

Tre eventuella detaljplaneetapper

Anpassningarna till framför allt kultur- och naturmiljövärden 
samt gränszonen mot Hästsportanläggningen innebär att 
andelen kvartersmark minskats med cirka nio hektar och 
antalet redovisade tomter är nu cirka 85 i stället för 100.  

Samtliga yttranden och vilka revideringar som gjorts i 
program, MKB och andra utredningar och underlag finns 
samlade i en Samrådsredogörelse. Jämförelsen mellan 
detta reviderade programalternativ, samrådsförslaget 
och nollalternativet utvecklas vidare i den övergripande 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Syfte med verksamhetsområdet 
Med hänsyn till Storstockholms fortsatta tillväxt kommer 
behov av mer externa noder för logistik och varuförsörjning 
i regionen att öka. En ytterligare utvecklad infrastruktur för 
varuförsörjningen till Stockholms stad och region kommer 
att behövas. De i dag halvcentrala lägena kommer att bli 
mer attraktiva för annan markanvändning såsom bostäder. 

I flertalet kommuner inom Stockholms län pågår en 
omvandling av befintliga verksamhetsområden som förtätats 
och till stor del ersätts med bostäder, varför det finns ett 
kommande behov av nya verksamhetsområden utanför 
centrala Stockholm och som ligger direkt i anslutning till 
befintliga infartsleder till Stockholm (E 18). 
Kärrängen och Klöv bedöms vara ett lämpligt framtida läge 
för en extern nod i nordväst för E18 -stråket. Efterfrågan 
finns idag inom kommunen på tomter med möjlighet till 
markanvändning för bland annat logistikverksamhet. 
Kommunen ser att det är strategiskt lämpligt att lokalisera 
sådana verksamhetsområden längs E18.

Planprocess och tidplan
Ett förslag för godkännande har tagits fram under hösten 
2014. Eventuell fortsatt detaljplaneläggning föreslås ske i 
tre delar där de två första kan påbörjas när planprogrammet 
godkänts.
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Övergripande planeringsförutsättningar 
Översiktsplan
Fastigheten Klöv (och Lilla Ullevi 1:5) ägs av Upplands-
Bro kommun. Den del som ligger inom programområdet är i  
översiktsplanen ÖP 2010 utpekad som verksamhetsområde 
inom tätortsavgränsningen. Eftersom området utgör entré till 
Bro tätort pekar ÖP 2010 på att gestaltningsfrågor behöver 
belysas särskilt vid en kommande detaljplaneläggning.

Kärrängen utgörs av en del av den privatägda fastigheten 
Bro-Önsta 2:10 och är i översiktsplanen utpekat som 
utredningsområde utanför tätortsavgränsningen. Det vill 
säga att förutsättningarna för etablering av ett nytt verksam-
hetsområde bör utredas här. Tillgängligheten till E18 gör 
läget intressant för exempelvis logistikföretag. 

Möjligheten till samutnyttjande av eventuellt industrispår 
till Högbytorp nämns också. I detta programförslag 
utgår industrispår. Det ställningstagandet baseras på ett 
principbeslut som togs i  samband med detaljplaneringen 
av angränsande planer för Hästsportanläggning Önsta och 
Högbytorps kraftvärmeverk.

ÖP 2010 pekar på att de största utvecklingsområdena för 
verksamheter som kräver tillgång till tunga transporter 
eller kan vara störande för omgivningen bör lokaliseras i 
anslutning till Högbytorp. Samtidigt sägs att ny bebyggelse 
på högvärdig jordbruksmark bör undvikas så långt det är 
möjligt, speciellt där ekologisk odling sker.

Kommunen arbetar just nu med en Fördjupad översiktsplan 
för landsbygden. I det arbetet pågår även resonemang 
kring vilka strategier som är lämpliga för mark på 
sträckan längs E18 och att det främst är där lokalisering av 
verksamheter bör ske. Ett arbete pågår också tillsammans 

med Trafikverket med att förbereda för en ny trafikplats 
på E18 vid Kockbacka. Det kan komma att förbättra 
trafiksituationen för parallellvägnätet till E18 och bidra till 
den regionala utvecklingen. 

Gällande detaljplaner inom området
Vägområdet för väg 840 är detaljplanelagt sedan tidigare. 
Detaljplanen 0501 gäller från Klövtorpsvägen och norrut 
till Trafikplats Bro. En liten snutt av detaljplan 7124 gäller 
från Klövtorpsvägen och söderut.

Angränsande detaljplaner
I programområdets direkta närhet finns två detaljplaner 
som påverkar planeringsförutsättningarna. Söder om 
programområdet, i anslutning till Önsta gård, har i mars 
2014 en  detaljplan för ny Galoppbana (Hästsportanläggning 
- Önsta) vunnit laga kraft. I planen föreslås anläggningar 
för hästsport med tillhörande evenemang och övrig 
verksamhet för hästsport. Planområdet inrymmer tävlings- 
och träningsbanor för hästsport med tillhörande byggnader 
såsom läktare, restauranger, stall, maskinhallar mm. 

Norr om programområdet, i direkt anslutning till E18 
och Högbytorp avfallsdeponi har en ny detaljplan  för 
kraftvärmeverk och en biogasanläggning vunnit laga kraft 
under sommaren 2014. 

RUFS
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 2010, pekar ut delen Klöv som ”område för terminaler 
och anläggningar” i anslutning till planerat kraftvärmeverk 
och avfallsanläggningen Högbytorp. Två viktiga mål för 
regionens utveckling som anges som utgångspunkt för 

RUFS-arbetet är att främja näringslivets utveckling och att 
förbättra balansen mellan regionens olika delar. En viktig 
regional strategi för att uppnå dessa mål är att bygga ut 
transportnätet och att utöka den högre utbildningen och 
forskningen. Kommunen ska utnyttja sitt unika läge i 
Mälardalen vid såväl järnväg som Europaväg och närheten 
till Arlanda för att locka företag som har behov av goda
kommunikationer. 

Riksintressen 
Väg E18 är av riksintresse och utmed vägen finns ett 
vägreservat för framtida utbyggnad. Broviken i Mälaren, är 
via  Sätrabäcken och Brobäcken, mottagare av dagvatten 
från programområdet. Broviken utgör Natura 2000-område 
och är även av riksintresse.

Överensstämmelse med kapitel 3 miljöbalken
Programförslaget innebär att jordbruksmark istället föreslås 
användas för verksamheter och logistikområde. Enligt 
miljöbalkens hushållningsregler ska jordbruksmark inte 
tas i anspråk om det inte finns särskilda skäl. Avvägningen 
görs i programförslag och miljökonsekvensbeskrivning att 
markens gynnsamma läge precis vid E18 och relativt nära Bro 
samhälle och kollektivtrafik motiverar att den används för 
verksamheter. Marken har förslagits som utredningsområde 
för verksamheter i översiktsplanen och programförslaget 
följer därmed intentionerna i översiktsplanen.  

Efter samrådet har kommunen tagit fram en GIS-analys som 
visar att den i programförslaget ianspråktagna åkermarken 
inom Kärrängen och Klöv är cirka 0,5 % av den totala ytan 
åkermark i kommunen.
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Området idag
Befintlig markanvändning
Programområdet består i dag av jordbruksmark,  hagmark,  
ängsmark och skog. Det finns idag inga tydliga stråk där 
människor rör sig i området. Åkerlandskapet är öppet 
och ligger i en dalgång som omges av barrskogsklädda 
höjder. Åkermarken är ej tillgänglig för rekreation. 
Jordbruksmarken i området är utarrenderad och används i 
huvudsak för spannmålsodling. 

I områdets sydvästra delar finns rester av ett äldre 
kulturlandskap med betad hagmark och berg i dagen.  
Området är idag sparsamt bebyggt. Inom programområdet 
finns tre torp som ligger belägna i brynzonen, på olika sidor 
om en större barrskogsbeklädd höjd i programområdets 
centrala delar. Torpen tillhörde ursprungligen Önsta gård, 
men är i dag utarrenderade eller står tomma. I gränserna 
mot ängsmarken finns hagar där hästar betar. 
Programområdet omfattas av Kärrängens diknings-

samfällighet som är en del av Önsta Lång- och Kärrängens 
dikningsföretag. Det sträcker sig bland annat också genom 
den angränsande hästsportanläggningens planområde. Ett 
kulverterat dike som omhändertar dagvatten från ca 65 
hektar åker- och skogsmark löper genom programområdet. 
Dikningsföretaget avses upphävas inom planområdet för 
Hästsportanläggningen. I samband med detta förslås även 
att samfälligheten inom programområdet upphävs. 
Inom programområdet förekommer ingen permanent 
bostadsbebyggelse. I områdets nordöstra del, i anslutning 
till Bro trafikplats, finns ett par förrådsbyggnader som 
nyttjas av kommunen. Utanför programområdet, söder 
om trafikplatsen finns också en större handelsbyggnad, 
Fliesbergshuset, med matvaruhandel, outletbutik, handel 
för hästsport mm. Utanför programområdet, öster om väg 
840, ligger också Skällsta industriområde med ett flertal 
verkstäder, småindustrier och handel. 

Landskapets förutsättningar 
Landskapet i området är tydligt präglat av sprickdals-
landskapets uppbrutna och kuperade terräng med uppodlade 
dalgångsstråk. Området består av tre topografiskt väl 
definierade områden. Dalgångarna har ursprungligen 
varit sjöbottnar. Mellan de barrskogsbeklädda höjderna 
finns näringsrik lera vilket har givit odlingsbara dalar och 
betesmarker med lång hävd. Bebyggelsen har traditionellt 
placerats i skogens bryn eller i sluttningar mot höjder.

I programområdet förekommer flikar av öppet 
åkerlandskap som omges av barrskogsbeklädda höjder. 
Närmast trafikplats Bro, i områdets nordöstra del, är 
nivåskillnaderna som störst med en tydlig höjd som möter 
öppen åkermark. Nivåskillnaden i området varierar mellan 
+24 och +56 meter. I områdets sydvästra delar finns rester 
av äldre kulturlandskap med betad hagmark och berg i 
dagen. Programområdet angränsar i söder till Önsta gård 
som omges av ett uppodlat åkerlandskap, hagmarker och  
spridda torp. 

Sektion A-a
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I områdets östra del finns en tydlig skogsbeklädd höjd med 
branta sidor som möter trafikplatsen Bro i sydöst. Höjden 
är synlig på långt håll från E18 och bildar en tydlig rumslig 
inramning av trafikplatsen samtidigt som den visuellt 
skärmar av E18 från den lägre belägna Kärrängen väster om 
höjden. Kärrängens öppna åkermark är inramad av skogs-
beklädda höjdryggar och högre belägen betesmark i norr och 
öster. Kärrängens flacka och tydliga landskapsrum upplevs 
markant från väg 840 där åkerlandskapet möter vägen. 

Naturmiljö
I översiktsplanen utpekas en del av programområdets 
ängs- och hagmark som värdefull natur klass 4, det vill 
säga “områden som är små och endast hyser ett begränsat 
antal ur naturvårdssynpunkt intressanta arter men som 
ändå har stor betydelse för landskapets biologiska 
innehåll”. För det aktuella programområdet utfördes en 

naturvärdesinventering av Ekologigruppen i november 
2013.  Området beskrivs som ett heterogent och mosaikartat 
jordbrukslandskap med många små och stora åkerholmar. 

På flera av åkerholmarna finns förekomster av en betesgynnad 
flora och för att förbättra förutsättningarna för artrika 
gräsmarker och spridningssamband bör man i kommande 
planering ta hänsyn till om bete kan återintroduceras. De 
förekomster av hävdgynnad flora som finns bör skötas med 
hävd i form av bete eller slåtter.

Förekommande naturtyper inom området är naturgräsmark, 
åker, tallskog, aspskog, ädellövskog, granskog och 
blandskog. En del av området betas av häst, men historiskt 
har den betade ytan varit betydligt större och en slåtter- och 
betesgynnad flora återfinns på flera ställen. Inom området 
finns också åkerholmar, en damm och en liten myr som tar 
även emot vatten från omgivande fastmark, det vill säga 

ett kärr.  Stora delar av områdets skogsbeklädda höjder 
är präglade av skogsbruk. Inom området förekommer 
också biotopskyddade miljöer som åkerholmar, 
odlingsrösen och småvatten.  Kärrängen och Klöv ingår 
i ett spridningssamband för ädellövskog, barrskog och 
odlingslandskapets arter. 

Under 2014 inventerades dammen inom ängs- och 
hagmarken i programområdets västra del av Ekologi-
gruppen. Den fridlysta arten Större vattensalamander 
hittades då. Den får inte fångas, dödas eller störas. Djurens 
fortplantningsområden eller viloplatser får inte heller 
skadas eller förstöras. Lämpliga övervintringsområden 
och spridningsvägar för den större vattensalamandern har 
också inventerats inom programområdet. Planförslaget 
har reviderats för att säkerställa spridningsvägen mellan 
lekdamm och tänkbart övervintringsområde och öka 
avståndet till den större vattensalamanderns livsmiljö. 

Betad hagmark med berg i dagen    Befintlig damm       Fäboda torp, en av tre äldre torp inom programområdet
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Kulturmiljö
Programområdet ingår som en del i Önsta, ett större område 
som är av lokalt intresse för kulturmiljövården. Önsta gård,  
som ligger söder om programområdet, är en välbevarad 
mindre herrgård i gustaviansk stil från tidigt 1800-tal med 
ekonomibyggnader som till stor del uppförts senare under 
samma århundrade. På gården ligger ett av kommunens 
största järnåldersgravfält. 

Önsta gård med omgivande marker är idag under 
omvandling i och med att en större hästsportanläggning 
kommer att etableras där. Miljön utvecklas med 
verksamheter som delvis kommer att inrymmas i den 
befintliga miljön men också med nya tillägg. 

I den välbevarade äldre agrara kulturmiljön runt Önsta 
finns flera f.d. arbetarbostäder och torp uppförda under 
1800-talet, till exempel Skystatorp, Lugnet, Önstalund, 
Fäboda, Önstatorp, Nya Skysta och Ryby med tillhörande 
ladugårdar och andra uthus. Här en finns en obruten 
odlingskontinuitet från forntiden och fram till idag. Hela 
denna miljö har stora upplevelsekvalitéer och är unik i 
länet. Torpen var ursprungligen självständiga småjordbruk 
som bidrog till herrgårdens försörjning genom dagsverken. 

Önstatorp och Fäboda är de torp som direkt berörs 
av programarbetet. I utredningen “Önsta odlings-
landskap, en natur- och kulturutredning” från 2001  
berättas att man (citat) “på kartan från 1782 kan se att 
Önstatorps åkrar låg på samma ställe som idag, med utbredning 
över den stora åkermarken i väster, samt en liten flik av skogen 
i norr. Skogsdelens flik är omgiven av öppna diken som kan 
ses än idag och växterna på marken är typiska för gammal 

åkermark. Fäbodatorpet ligger i anslutning till motorvägen 
och en del av dess tidigare marker har troligen skurits av då 
motorvägen byggdes. En del av torpets åkrar och ängsmark 
utgör den nutida åkermarken. På en liten åkerudde öster om 
Fäboda kan man finna rester av diken och en förhöjning i 
marken som kan vara lämningar efter Paristorpet, (Raä 205).“

Fornlämningar
Trakten är rik på fornlämningar och inom programområdet 
förekommer 35 fasta fornlämningar. De är framförallt 
koncentrerade kring ängs- och hagmarken i områdets 
södra del. En fördjupad arkeologisk utredning slutfördes 
i september 2014 och resultatet har lett till att anpassning 
av det reviderade programförslaget. Områden med 
konstaterade fornlämningar undantas helt från exploatering. 

Jordbruksmark
Centralt i området ligger ett nord-sydligt åker- och 
hagmarksområde tillhörande Önsta gård. Ytan är cirka 
34 hektar och upptar ungefär en tredjedel av hela 
programområdet. Åkermarken brukas idag, medan delar av 
hagmarken är under igenväxning eller planterad med skog.  
Kommunen har under hösten 2014 tagit fram en GIS-analys 
som visar andelen jordbruksmark inom Kärrängen och Klöv 
jämfört med Upplands-Bros totala areal åkermark. GIS-
underlaget baseras på Länsstyrelsens åkermarksgradering 
från 1976 men ytorna har uppdaterats så att de stämmer med 
de nya exploateringar som tillkommit sedan klassningen 
gjordes. Åkermarken inom området utgör cirka 0,5 % av 
åkermarken i kommunen och cirka 1,4 % av den mark 
som är “klass fem”. Skalan är tiogradig för hela Sverige. 
Klass fem är dock högsta möjliga klass i Stockholms län. 

Analysen visar också att under de senaste 38 åren så har 
Upplands-Bros totala areal för åkermark minskat med 
ungefär nio procent som följd av nyexploateringar.

Geologiska förhållanden
Skogsområdenas högre delar domineras av områden där 
bergöverytan ligger i dagen eller nära markytan, täckt av 
mossa, förna eller annan organisk jord. Den dominerande 
jordarten, i dalgångarna mellan de högre delarna och i de 
lägre liggande delarna mot åker- och hagmarken, är sandig 
morän. Även här är moränen täckta av ett tunt lager organisk 
jord. Åkermarken domineras av en glacial varvig lera som 
centralt, enligt utförda geotekniska fältundersökningar, 
har en mäktighet kring 8-10 m. Leran underlagras av silt 
och sand (glaciala sediment) och därunder den sandiga 
moränen. Inom åkermarkens högre delar i norr och i väster 
och inom hagmarken förkommer postglaciala svallade 
finsediment av silt och sand, antingen direkt på moränen 
eller utsvallat över leran.

Övergången mellan jordarterna är inte karterad i detalj 
varför gränserna på den geologiska kartan är ungefärliga. 
Se vidare kartbild i “PM geologi”. Detsamma gäller för 
gränsen mellan morän och områden med berg i dagen. 

Yt- och grundvattenförhållanden
Inom programområdet finns idag ett kärr (naturligt 
i skogsmark) och en anlagd damm i anslutning till 
åkermarken. Kärret bedöms ha naturvärde då den är ett 
ovanligt element i landskapet och har opåverkad hydrologi. 
Dammen bedöms ha naturvärde av regionalt intresse och 
utgör ett lekhabitat för groddjur i området. Däribland finns 
både större och mindre vattensalamander. 



TECKENFÖRKLARING

PROGRAMOMRÅDE

1:8000

ÅKERMARK KLASS 2
10% lägre normskörd än medelvärde
enl Länstyrelsen Stockholmslän, 
Åkermarksgradering 1976

ÅKERMARK KLASS 5
20% högre normskörd än medelvärde
enl Länstyrelsen Stockholmslän, 
Åkermarksgradering 1976

10% högre normskörd än medelvärde
enl Länstyrelsen Stockholmslän, 
Åkermarksgradering 1976

ÅKERMARK KLASS 4

kärr

anlagd 
damm
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Åkermarksgraderingar och befintligt kärr och anlagd damm.

Skala 1:8000/a3
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Avrinningsområden och Önsta Lång- och Kärrängens dikningsföretag. 

I lerområdet förekommer ett sammanhängande grund-
vattenmagasin från norra till södra områdesgränsen i 
sedimentjorden och moränen under leran. Magasinet 
trycknivå ligger i den norra delen kring +26, i den södra 
delen ligger nivån kring +19, vilket innebär att trycknivån 
generellt ligger 1-2 m under markytan. Magasinet omfattar 
i plan även områden med postglaciala sediment och 
anslutande moränområden. I övrigt saknar skogsområdena 
sannolikt permanenta grundvattenmagasin.

Dagvatten
Åker- och hagmarken är täckdikad och avvattnas av ett 
stort antal diken. Dikena ansluter i stor utsträckning till ett 
system med åkerdräneringsrör som via en samlingsledning 
centralt i åkermarken avrinner till Sätrabäcken, belägen 
öster om väg 840. Avledningen av detta vatten sker till slut 
i Brobäcken som mynnar i Broviken vilken också kommer 
att vara recipient för dagvatten från programområdet. 
Kommunen håller just nu på och tar beslut om att ett 
samordnat recipientkontrollprogram för Brobäcken, 
Önstabäcken, Sätrabäcken och Brovikarna ska genomföras. 
Det kommer  troligen att pågå mellan 2015 och 2016.

Broviken utgör en del av Mälaren-Görvelns vattenförekomst 
som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Broviken 
är ett Natura 2000-område och delar av området ingår även 
i Broängarnas naturreservat. Programområdet ligger strax 
utanför den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens 
vattenskyddsområde. Dessutom ingår Östra Mälaren, som 
Broviken är en del av, i den primära skyddszonen. 

Area vattenavrinningsområde: 
297700 kvm

Area vattenavrinningsområde: 
68100 kvm

Area vattenavrinningsområde: 
161400 kvm

Bedömd gräns permanent grundvattenmagasin

Begränsningslinje hårdgjorda ytor

VattendelareDiknings-
företag

Diknings-
företag

Vattendelare

Area vattenavrinningsområde:
6793000kvm



TECKENFÖRKLARING

PROGRAMOMRÅDE

1:8000

SKYDDSAVSTÅND 20 kV 
KRAFTLEDNING
10 m

SKYDDSAVSTÅND VÄG FARLIGT 
GODS
40 m för tät kontorsbebyggelse, 
enl länsstyrelsens riktlinjer
75 m för känslig maranvändning såsom 
bostadshus, enl länsstyrelsens riktlinjer 

SKYDDSAVSTÅND AVFALLSHANTERING
500 m enl. Boverkets allmänna råd 1995:5 
Bättre plats för arbete.

SKYDDSAVSTÅND KRAFTVÄRMEVERK
200 m
planerad anläggning

SKYDDSAVSTÅND BIOGASANLÄGGNING
50 m
planerad anläggning

PLANERAD LEDNINGSRÄTT 
SIGTUNA LEDNINGEN
5 meter byggnadsfritt på varderasida 
ledningen, placering ej fastslagen

E18 RIKSINTRESSE  
 -inkl reservat för utbyggnad
Väg ingående i det nationella 
stamvägnätet, Vägverket beslut 
2004-11-08

SKYDDSAVSTÅND FAST FORNLÄMNING
Rekommenderat respektsvstånd 50 m,
Länsstyrelsen

SKYDDSAVSTÅND FRIDLYST ART
100 meter skyddsavstånd till 
Fortplantningsområde för större 
vattenlamander, enl Ekologigruppen 
åtgärdsförslag 2014-09-25

BULLERSTÖRD ZON 
65 dB - riktvärdesgräns för arbetsmiljö 
enl. Naturvårdsverket, resp
55 dB - riktvärdesgräns för 
rekreationsvärden och bostäder enl. 
Naturvårdsverket 

TECKENFÖRKLARING
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Skyddsavstånd och buller

Fäboda

Önstalund

Önstaltorp

Skala 1:8000/a3
100 200 300 400 500

NORR
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Markföroreningar
Programområdet består enbart av naturmark, skogsmark 
och uppodlad åkermark, det vill säga områden där markytan 
aldrig fyllts ut eller där det sannolikt aldrig bedrivits 
verksamhet som kunnat föranleda markföroreningar. 

Skydd och bullerpåverkan
Programområdet är beläget i anslutning till E18 (primär 
transportled för farligt gods), väg 840 (sekundär transportled 
för farligt gods), Högbytorps avfallsanläggning, EON:s 
planerade kraftvärmeverk och planerad hästsportanläggning. 
Närheten till omgivande vägnät samt andra verksamheter 
innebär att risker behöver beaktas med avseende på planerad 
exploatering. 

Programområdets närhet till E18 och väg 840 medför att 
delar av området är bullerpåverkat av vägbuller.   Det medför 
att området närmast dessa inte är värdefull ur rekreativ 
synpunkt. Bullret kan också ur arbetsmiljösynpunkt utgöra 
ett problem, vilket bör beaktas i den fortsatta planeringen.

Det är enligt lagen om kulturminnen förbjudet att utan 
tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt förändra, ta 
bort, skada eller täcka över en fast fornlämning. Till varje 
fornlämning hör ett skyddsområde som ska vara tillräckligt 
stort för att fornlämningen ska kunna bevaras och som har 
samma lagskydd som själva fornlämningen.

Landskapsanalys, syntes
Vid en sammanvägning av områdets förutsättningar 
avseende visuella värden, naturvärden och värden ur 
kulturmiljösynpunkt, framkom ett antal kvaliteter och 

i området.  Särskilt brynzoner i söderläge som ofta rymmer 
både naturvärden och värden ur upplevelsesynpunkt.  
Brynzoner utgör ofta naturliga lägen för gångvägar med 
fina utblickar över landskapsrum, varierad brynvegetation 
och solitära ädellövträd. Det kärr och den damm som finns 
i området ger en variation till områdets naturtyper och 
rymmer livsmiljöer för vattenälskande djur och växter. 

Sammantaget ger analysen ett antal punkter som 
varit utgångspunkter i programarbetet:

• Undvik drastiska irreversibla förändringar i landskapets 
form och terräng.

•  Beakta siktlinjer från väg 840 där området är som mest 
synligt.

• Beakta siktlinjer från E18, framförallt från trafik som kör 
österut mot Stockholm.

•  Tillvarata torpmiljöer som utgör en del av området 
kulturhistoria.

•  Bevara särskilt områden som rymmer både naturvärden 
och kulturvärden.

•  Bevara naturmiljöer som har utpekade höga naturvärden 
och som tillför området variation och upplevelsevärden.

•  Anpassa utformningen av väg 840 till att bli en 
stadsmässig infartgata med förbättrade villkor för gång- 
och cykel trafik.

• Beakta skalan vid gestaltningen av bebyggelsen närmast 
väg 840 särskilt noga.

aspekter som särskilt intressanta att lyfta fram. det är 
framför allt landskapets former, den betade hagmarken, 
hällmarkstallskogen och torpmiljöerna. Dessa värden har 
använts som värdeskapande element i programförslaget. 

I programområdet finns ett öppet tydligt landskapsrum 
som är ca 200 m brett och sträcker sig ca 500 m i nord 
sydlig riktning. Landskapsrummet definieras av två tydliga 
höjdryggar på vardera sida samt en lägre höjdrygg med 
äldre betesmark. Höjderna ger också ett naturligt skydd 
till dalgången och skärmar den visuellt från både E18, 
trafikplats Bro och angränsande öppna landskapsrum söder 
och norr om planområdet.

Den betade hagmarken som avgränsar området i sydöst 
utgör en del av områdets kulturlandskap och rymmer både 
fornlämningar och höga naturvärden. Höjdryggen fyller 
också en viktig funktion då den ger en naturlig avgränsning 
till den planerade galoppbanan. Hagmarken utgör en kvalitet 
ur landskapsbildssynpunkt och kan bli en tillgång både för 
Hästsportanläggningen och för den planerade verksamheten 
i Kärrängen Klöv sett ur ett arbetsmiljöperspektiv.

I programområdets utkant finns flera äldre torpmiljöer som 
knyter an till bygdens kulturhistoria och bidrar till att ge en 
förståelse av områdets kulturhistoria.  

På de högst belägna delarna i området finns hällmarks-
talllskog som innehåller både naturvärden i form av äldre 
ved och insektsmiljöer, samt landskapliga kvaliteter. 
Hällmarkstalskogen är glesare och mer lättillgänglig, vilket 
gör den intressant ur rekreativ synpunkt. 

I området förekommer några brynzoner som utgör kvaliteter 



TECKENFÖRKLARING

PROGRAMOMRÅDE

SOLITÄRA TRÄD 
stora träd med natur- och landskapliga värden

TORPMILJÖ AV KULTURHISTORISKT VÄRDE
kulturhistoriskt intressant agrar bebyggelsemiljö med
naturvärde av lokalt intresse

TYDLIGT LANDSKAPSRUM
öppen åkermark, väl definerad av omgivande 
skogsbeklädda höjder och tydliga bryn

HÖJDPUNKT

KULTURHISTORISKT INTRESSANT MILJÖ
rik  på fornlämningar och kulturhistoriska lämningar

BULLERSTÖRT OMRÅDE
55 db. Riktvärdesgräns för rekreationsområden och 
bostäder, Naturvårdsverket

HUVUDSAKLIG RIKTNING I LANDSKAPET

KOPPLING 
bef tunnel

DAMM/KÄRR MED NATURVÄRDE

VERKSAMHETSOMRÅDE MED 
STORSKALIG KARAKTÄR

VÄRDEFULL NATUR OCH KULTURMARK
betad mark med tydlig ängsflora och berg i dagen,
del av Önsta herrgårds kulturlandskap

KARAKTÄRSSKAPANDE ELEMENT
skogsbeklädd höjdrygg som definerar öppna dalgångar 
och är typiska för områdets sprickdalslandskap

FAST FORNLÄMNING

FAST FORNLÄMNING
registrerad 2014

VIKTIGA SIKTLINJER/ VVYER ATT 
BEAKTA

VÄRDEFULL BRYNZON
södervänd brynzon med natur och upplevelsevärden
med solitära ekar, hassellund 
och förekomst av signalarter

HÄLLMARKSTALLSKOG
värdefull naturmiljö med senvuxna tallar, 
förekomst av rödlistad art. 
Rekreativt värde och naturvärde.

Skala 1:8000/a3
1000 200 300 400 500

NORR
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NORR



22 Detaljplaneprogram för Kärrängen och Klöv, reviderat 2014-11-14 och godkänt av Kommunfullmäktige 2014-12-17 § 171, Upplands-Bro kommun.

Programförslag
Behov - strategi
Med hänsyn till Storstockholms fortsatta tillväxt kommer 
behov av mer externa noder för logistik och varuförsörjning 
i regionen att öka. Kärrängen och Klöv bedöms därför 
vara ett lämpligt framtida läge för en extern nod i nordväst 
längs E18 stråket. Stockholms expansion kräver utvecklad 
infrastruktur för varuförsörjningen till staden och regionen. 

De i dag halvcentrala lägena i Storstockholms närhet som 
finns i nordväst för logistik och varuförsörjning ligger i 
huvudsak i lägen nära Stockholm som kommer att bli mer 
attraktiva för annan markanvändning. Kärrängen och Klöv 
ligger också på huvudvägen västerut från Stockholm och 
i ett område nära den kommande nya sträckningen för 
E4:an - Förbifart Stockholm. Dessa faktorer bedöms som 
mycket positiva för att etablera en nod för logistik och 
varuförsörjning just här. 

Det aktuella området kan förutom för logistik även utvecklas 
för industri-, lager-, upplag- och handelsverksamhet. 
Efterfrågan finns idag inom kommunen på tomter för denna 
typ av markanvändning.

Bärande idéer för verksamheter
Tanken är att inom området ge utrymme för industri, 
hantverk, sällanvaruhandel och upplagsverksamhet.
Delen närmast väg 840 och mot hästsportanläggningen 
lämpar sig för sällanvaruhandel och ytintensiv handel som 
exempelvis trävaror. Även mindre verksamhetstomter 
kan skapas för ex småindustrier, hantverkare, däckfirmor, 
bilverkstäder och rörfirmor som har behov av upplag på sin 

tomt. Verksamheterna ska inte vara av ”störande karaktär”. 
Efterfrågan på verksamhetstomter sträcker sig från ytor på 
1000 kvm till upp mot 10 000 och även i enstaka fall ändå 
större fastigheter. 

I de inre och nordöstra delarna av området är förslaget 
att utveckla etableringsmöjligheter för logistik- och 
upplagsverksamhet. En drivmedelstation för tunga fordon 
kan också bli aktuell. Möjligheten att etablera ett hotell 
föreslås i anslutning till trafikplatsen med E18. Hotellet bör 
ha tillgång till möteslokaler.

Illustrationsplan - förslag till disposition
Den föreslagna exploateringen omfattar ca 410 000 
kvm kvartersmark. Med hänsyn till framför allt 
kultur- och naturmiljövärden samt gränszonen mot 
Hästsportanläggningen har andelen kvartersmark minskats 
med cirka nio hektar och antalet redovisade tomter är nu 
cirka 85 i stället för 100.  Exploateringen ligger strategiskt 
belägen intill E18  samtidigt som den till stora delar visuellt 
ligger naturligt avskärmad från sin omgivning av befintliga 
skogsbeklädda höjder. Området Kärrängen och Klöv planeras 
för att kunna erbjuda cirka 85 tomter för verksamheter 
inom industri, hantverk, sällanvaruhandel, logistik och 
upplagsverksamhet.  Förslaget till verksamhetsområde har 
fått ett arbetsnamn: “Broporten”.

Naturmark, allmän platsmark, kulturmiljö  
och rekreation
Den föreslagna exploateringen anpassas för att följa 
det befintliga landskapet och minimera ingrepp i 

landskapets form och topografi. Runt om, och delvis 
inom verksamhetsområdet, kommer naturmarken att 
behållas. Likaså utnyttjas skogsridåer och höjdskillnader 
för att minska exponeringen av verksamhetsområdet mot 
omgivningen. Sammanhängande gröna samband har 
eftersträvats för att undvika isolerade öar och behålla stora 
delar av helheten i kulturmiljön. 

I det reviderade programförslaget undantas alla konstaterade 
fornlämningar helt från exploatering. För de nyupptäckta 
fornlämningarna är dock tillhörande skyddsavstånd ännu inte 
beslutade. Därför har kommunen i programförslaget utgått 
från ett schablonavstånd på 50 meter. Detta skyddsavstånd 
är markerat som en grå transparent yta i illustrationsplanen.  
De nyupptäckta fornlämningarna är illustrerade med röda 
“R”.  I några lägen är föreslagen exploatering närmare 
än 50 meter och detta redovisas i kartunderlagen. Det är 
mycket möjligt att skyddsavståndet blir mindre, men detta 
följs upp tillsammans med Länsstyrelsen i kommande 
detaljplaneläggning. 

I området finns många olika naturtyper exempelvis ängs- 
och hagmark, kärr, hällmarkstallskog. Flera värdefulla arter 
är knutna till dessa speciella naturmiljöer vilka är viktiga att 
bevara och sköta i framtiden. Vidkroniga träd behöver  till 
exempel friställas för att utvecklas. 

Områden med hävdgynnad flora bör skötas med 
återintroducerad hävd i form av bete eller slåtter. 
Åkerholmarna i området  föreslås bevaras inom de områden 
som planeras för exploatering. Dispens ska sökas då det ej 
är tillåtet att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd inom 
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Illustrationsplan över programområdet
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ett biotopskyddsområde som kan skada naturmiljön. Detta 
gäller även övriga områden som omfattas av biotopskydd 
som odlingsrösen och småvatten.

Dammen där större vattensalamander påträffats berörs 
inte av exploateringen. Lämpliga övervintringsplatser och 
spridningsvägar mellan dessa och dammen behålls. Kring 
dammen lämnas ett oexploaterat område med en radie på 
som minst 100 meter. Den kommande dagvattenutredningen 
i detaljplaneskedet ska säkerställa att vattennivån inte ändras 
samt att smutsigt dagvatten inte når dammen. I det fortsatta 
planarbetet ska det också utredas vidare om dispens enligt 
artskyddsförordningen behöver sökas.

En diskussion bör föras vid eventuell detaljplaneläggning om 
vilka områden som  är lämpliga att övertas av kommunen och 
fungera som allmän platsmark. Ett skötselprogram ska tas 
fram och samarbete med angränsande hästsportanläggnings 
skötselplan för natur- och rekreationsområden förordas. 
Inom området planeras för en gångstig och för att stigen 
ska nyttjas och ha ett upplevelsevärde för dem som 
utnyttjar den behöver det säkerställas att ljudnivåerna 
från verksamheterna inom programområdet hålls på en 
acceptabel nivå.

I ett större perspektiv ingår Kärrängen och Klöv i ett 
spridningssamband för ädellövskog, barrskog och 
odlingslandskapets arter, vilket innebär att man bör säkerställa 
en kontinuitet av ädellövträd och tallar inom området. 

Bebyggelsestruktur
Programförslaget är uppdelat i tre delområden  som vardera 
är anpassat efter befintlig terräng och läge i omgivningen. 

I det reviderade programförslaget ökas ytan för den 
sammanhängande delen natur- och kulturmark . Avsikten är 
att en tydligare helhet av kulturmiljö- och landskapsvärden 
bevaras och kan upplevas. 

Den huvudsakliga exploateringen följer det öppna 
och flacka landskapsrummet, Kärrängen, mellan de 
skogsbeklädda höjderna i områdets östra och västra del.  
I de delar av området som ligger närmast väg 840 föreslås 
etablering av sällanvaruhandel och ytintensiv handel som 
exempelvis trävaruhandel. Bebyggelsen blir en fortsättning 
på den befintliga handelsetableringen intill Bro trafikplats.  
Tomtstorlekar och bebyggelsen  föreslås på denna del 
anpassas i höjd och skala för att inte upplevas storskaliga 
från väg 840 utan utgöra en naturlig fortsättning på 
befintlig bebyggelsestruktur. En vall föreslås skapas mot 
hästsportanläggningen i den södra flackare delen av området 
vid restaurangen och dagvattenanläggningen, se sektion A1.
Tomtstorlekarna föreslås succesivt öka mot områdets mitt 
och anpassas i skala mot E18 där trafik passerar i högre 
hastigheter. Intill E18, väl synlig för förbipasserande 
trafikanter föreslås områdets mer ytkrävande 
logistikanknutna delar lokaliseras. Denna del av området 
kan även ge möjlighet för service till logistikföretag så 
som  uppställningsplatser med övernattningsmöjlighet av 
typ ”truck center” och drivmedelstation för tunga fordon. 
Torpet Fäboda med trädgård föreslås ingå i en miljö med 
övernattningsstugor. Området nås från huvudentrén vid 
väg 840. Möjligheten till en ny avfart från E18 prövas 
fortsättningsvis tillsammans med Trafikverket. I det 
reviderade programförslaget flyttas den eventuella avfarten 

från E18 200 meter västerut så att avståndet nu är mer än 
1000 meter till befintlig avfart.

På områdets östra höjdparti och i direkt anslutning till 
trafikplats Bro föreslås ytterligare ett exploateringsområde   
med mindre tomtstorlekar som ger möjlighet till bättre an-
passning till detta delområdes relativt stora nivåskillnader. 
Skogen och brynzonen i höjdpartiets sluttningar sparas. 
Verksamheter som hotell & dagkonferenscenter kan vara en 
möjlig verksamhet i detta välexponerade läge. 

På den västra höjden, som till stor del ligger dold från 
sin omgivning, föreslås verksamheter av mer storskalig 
karaktär lokaliseras. I likhet med exploateringen på den 
östra höjden är det framförallt de höga partierna som 
nyttjas för ny tomtmark medan sluttningarna fortsatt får 
vara skogbeklädda för att bevara landskapets karaktär. 
Marken som bildar gränszon är terränganpassad för att inte 
störningar ska upplevas vad gäller ljud eller synintryck. 
Befintlig mark och en tänkt lägre marknivå beskrivs i 
sektion C1 och D1. Respektavstånden till Önstatorp och 
flera av fornlämningarna har utökats efter samrådet. 

Gång- och cykeltrafik
För att förbättra för gång- och cykeltrafiken planerar 
kommunen i samarbete med Trafikverket nya mellan-
kommunala gång- och cykelvägar från Bro och norrut mot 
bland annat Håtuna, Tjusta och Sigtuna. Som en del av 
detta stråk läggs därför en separat gång- och cykelväg längs 
Kärrängens norra brynzon, där befintliga naturvärden som 
hasseldungar och solitära ekar pekats ut.  Vägen ansluter i 
norr till en befintlig tunnel under E18 som möjliggör för en 
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Sektioner som visar zonen mellan programområdet och Hästportanläggningen i söder.

HÄSTSPORTANLÄGGNING

HÄSTSPORTANLÄGGNING

HÄSTSPORTANLÄGGNING
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koppling regionalt och underlättar för gång- och cykeltrafik 
till arbetsplatsområdet norr om E18. 

Områdets huvudgata förses med separat cykelbana och en 
dubbelsidig trädrad som tydligt markerar att det är områdets 
uppsamlande gata. Längs en del av huvudgatan föreslås 
ett grönt stråk som kan inrymma dagvattendammar för 
omhändertagande av lokalt dagvatten för området. 

Kollektivtrafik
Närmaste pendeltågsstation är Bro som ligger på ett 
avstånd på ca 2 km. Busslinje 555 utgår från Fliesbergs/
Willys i anslutning till planområdet och går till 
pendeltågsstationerna i Bro och i Kungsängen. Den linjen 
skulle eventuellt kunna utvidga sin sträckning och försörja 
området kollektivtrafikmässigt. Vägar dimensioneras för att 
möjliggöra för busstrafik till och från området.  Om området 
förses med kollektivtrafik finns goda möjligheter att ta sig 

till och från området för yrkesverksamma och besökande på 
andra sätt än med bil

Fordonstrafik  och gatustruktur
Gatustrukturen i programområdet föreslås ges kommunalt 
huvudmannaskap. Vägstrukturen utgår från de befintliga 
riktningarna i landskapet och har anpassats efter topografin. 
Väg 840 har på aktuell sträcka idag cirka 4000 fordon per 
dygn (ÅMD) och den skyltade hastigheten är 70 km/h förbi 
programområdet. Direkt söder om programområdet byggs 
en hästsportanläggning som också är tänkt att trafikanslutas 
via en ny cirkulationsplats.
Idag är Trafikverket huvudman för väg 840. Kommunen har 
ansökt hos Trafikverket om att ta över huvudmannaskapet 
på del av väg 840 med hänsyn till tätortsutvecklingen som 
pågår i Bro. I samband med detta är avsikten att omgestalta 
vägen till en huvudled i tätort med hastigheter på 40 och 60 
kilometer i timmen. 

Programområdet föreslås trafikförsörjas via en ny 
huvudinfart från väg 840 i höjd med befintlig infart till 
Klövtorpsvägen. Denna trevägskorsning är tänkt att 
byggas om till en cirkulationsplats, alternativt byggs en 
fyrvägskorsning. 

Enligt den Trafikutredning som Ramböll gjort i mars 
2014 bedöms området fullt utbyggt enligt nuvarande 
förslag generera cirka 3600 fordon per dygn.  I och 
med att det reviderade programförslaget har en mindre 
andel kvartersmark räknar man med att antalet fordon 
per dygn blir cirka 3150 fordon per dygn. Med  den 
trafikbelastningen i anslutning till cirkulationsplatsen 
bedöms framkomligheten som god. Eventuellt kan antalet 
körfält in i cirkulationsplatsen behöva utökas till två för att 
klara av mer trafik. 
Vägsträckan mellan den föreslagna cirkulationsplatsen 
och trafikplats Bro föreslås ses över för att ge vägen 
en mer stadsmässig karaktär och knyta samman den 

Trädraderna förtydligar vad som är områdets huvudgata och underlättar orientering Föreslagen gatusektion för områdets huvudgata
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nya exploateringen i Kärrängen Klöv med de befintliga 
verksamheterna på motsatt sida av väg 840 och 
Hästsportanläggningen i söder. 

I den nordöstra delen av planområdet finns en befintlig 
anslutning från väg 840 som föreslås att försörja denna 
del av programområdet. Anslutningen är tänkt att förses 
med vänstersvängande körfält för att förbättra kapacitet 
och säkerhet.  I det reviderade programförslaget flyttas 
den föreslagna eventuella avfarten från E18 200 meter 
västerut för att inte krocka med nuvarande avfartsramp 
vid Bro. Möjligheten prövas fortsättningsvis tillsammans 
med Trafikverket. Avfarten skulle innebära att tänkt ”Truck 
Stop” kan få en mycket god angöring och också området 
vad det gäller transporter med gods som skall omlastas för 
vidare transporter. 

Merparten av trafiken till och från området kommer från 
E 18. Trafikplats Bro som ligger i direkt anslutning till 

programområdet har idag inga kapacitetsproblem. I och med 
att kommunen och Trafikverket planerar för ytterligare en 
trafikplats vid Kockbacka, ca 5 km öster om trafikplats Bro, 
så kommer trafikplats Bro att avlastas varför några framtida 
kapacitetsproblem i trafikplatsen inte bedöms uppstå.
Viss osäkerhet finns hos Trafikverket om utrymmet för 
Trafikplats Bro ändå kan komma att behöva utökas. 
Fortsatt samråd ska ske med Trafikverket i kommande 
detaljplanearbete.

Parkering
All parkering ska ske inom kvartersmark. 

Dagvatten
Enligt programförslaget kommer befintligt kärr och damm 
att behållas men åkermarken exploateras och de nya ytorna 
som bildas kommer till stor del att vara hårdgjorda. Detta 

tillsammans med tak och fasader på de nya byggnaderna 
kommer att öka ytorna som genererar dagvatten.  
Dagvattnet kommer även att ha en annan sammansättning 
än vid nuvarande markanvändning. Det befintliga 
täckdikessystemet föreslås att ersättas med ett lokalt system 
för uppsamling av dagvatten. 

För att skydda recipienten ska planering och anpassning 
ske så att dagvatten från området inte riskerar att förorena 
recipienter nedströms. Länsstyrelsen påtalar i sitt 
yttrande att även dagvattenhanteringen under byggtiden 
är mycket viktig. Dagvattendamm ska därför etableras 
i byggfasens inledande skede för att minska risken för 
föroreningsspridning i samband med bergsprängning och 
schaktarbeten. Dagvattnet kan då renas vid behov med 
mobil reningsutrustning eller genom luftade zoner.  

Programområdet utgör ett av flera områden som för 
närvarande planläggs inom avrinningsområdet. Den 
sammanlagda miljöpåverkan av dessa planer jämte ett 
kontrollprogram beaktas i den vattenplan som arbetas fram 
av Upplands-Bro kommun. 

För att kommunen ska få en samlad bild av förutsättningarna 
för vattenskyddsområdet så planeras också ett samordnat 
recipientkontrollprogram för bland annat Brobäcken, 
Önstabäcken, Sätrabäcken och Brovikarna. Detta kontroll-
program kommer att fortgå under ett par år och ge underlag 
till bedömningar om kommande åtgärder och skydd.

För verksamheter som riskerar att medföra föroreningar 
föreslås partikelfällor/oljeavskiljare i direkt anslutning 
till kvarteren. Som gemensam rening för det uppsamlade 

Dagvattendammar längs huvudgatan tar hand om dagvattnet lokalt. Exempel på möjlig utformning av svackdiken
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dagvattnet i området föreslås ett dagvattensystem med två 
dagvattendammar kompletterat med ett svackdikessystem 
i områdets huvudstråk. Reduktion av föroreningar sker 
genom att vattnets hastighet reduceras så att föroreningar kan 
sedimentera och fastläggas i dammar och diken. För att styra 
vattenhastigheten och bibehålla vattenspegel i dammarna 
föreslås de förses med en dämningsanordning som styr 
vattennivån.  Dimensioneringen på dagvattensystemet beror 
av avrinningsområdets storlek, planerade verksamheter 
samt dagvattenanläggningarnas inbördes förhållanden.  

I illustrationsplanen redovisas en mindre yta än vad som 
anges i tillhörande PM om dagvatten. Det beror på att 
programförslaget räknat med en lägre exploatering och att 
man förutsätter att inte all exploaterad yta hårdgörs. Detta 
måste utredas vidare i fortsatt planering. Utgångspunkten 
vid dimensionering av anläggningarna är att de ska klara 
10-års flöden med en faktor 1,2 för att ta hänsyn till 
klimatförändringar.

Geologi och grundläggning
I områden med morän eller berg kan normala byggnader 
och andra konstruktioner grundläggas utan förstärknings-
åtgärder. Inom områdena med lera och svallade sediment 
bedöms grundläggning med pålar vara nödvändigt 
för byggnader med två- eller fler våningsplan. 
Envåningsbyggnader (lätta byggnader) bör i stor 
utsträckning kunna grundläggas på befintligt jord eller 
uppfyllning. För uppfyllnader > 1 m ska man förutsätta 
markförstärkning med t.ex. kalkcementpelare vid stora ytor, 
eller lättfyllnad, vid lokala uppfyllnader, för att undvika 

besvärande eller skadliga marksättningar. 

Om fyllnadsmassor finns att tillgå i förtid kan dess områden 
förbelastas så större delen av sättningar uppkommer innan 
de terrasseras och bebyggs. Massbalans ska eftersträvas 
inom området och bergmassor som frigörs vid sprängning 
bör i möjligaste mån användas i exploateringsområdet för 
att begränsa transportbehov. Mjukmassor kan användas 
som matjord samt växtlager i anslutning till deponin i 
Högbytorp.

Behov av markstabilisering ska klargöras i den fortsatta 
planprocessen. Man ska då också beakta eventuell påverkan 
med hänsyn till kommande klimatförändringar.

Teknisk försörjning
Kommunen, EON och Norrvatten planerar att anlägga 
ett ledningsstråk för vatten/avlopp och fjärrvärme genom 
programområdet i en sträckning som följer det planerade 
mellankommunala gång- och cykelstråket. Programområdet 
är tänkt att anslutas till dessa ledningar. Samtliga byggnader 
inom området ska förses med kommunalt vatten och 
spillvatten. Uppvärmning av byggnader inom området är 
tänkt att ske via fjärrvärme. Anslutning av området till el, 
tele, bredband sker till närliggande huvudledningar. Inom 
området kommer ett antal transformatorstationer att behöva 
anläggas.

Buller och säkerhet
Programområdet föreslås att inriktas mot verksamheter av 
mindre störande karaktär där de främsta störningskällorna 
från dessa förväntas bli buller. Detta är en viktig fråga att 

uppmärksamma och nyansera i bestämmelser och med 
placeringen av byggrätter i kommande detaljplanering. 
I närområdet finns dock inga bostäder. 

Genomförandet av programförslaget ger ökad trafik på 
omgivande vägnät samt inom området vilket i sin tur kan 
leda till ytterligare bullerpåverkan. Merparten av trafiken 
till området kommer att ske från E 18 och till infarten till 
området. Längs denna sträcka av väg 840 finns inga bostäder 
eller andra verksamheter som är känsliga för buller. 

Skyddsavstånd till befintliga och planerade verksamheter 
i omgivningen är tillräckliga i programförslaget. Men för 
några delar av programområdet behöver risksituationen   
studeras vidare. Eventuella risker för de tomter som 
planeras i anslutning till trafikplats Bro och längs väg 840 
bör utredas beroende på vilken typ av verksamhet som blir 
aktuell. I kommande detaljplanearbete ska prickmark ritas 
in för att hålla skyddsavstånd mot väg 840. Ett område om 
25 meter bör normalt lämnas helt fritt från bebyggelse intill 
transportleder för farligt gods. 
Planerat truckcenter inom programområdet utgör en 
riskkälla som behöver utredas närmare i relation till övrig 
planerad bebyggelse och till E18.
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Programmet för Kärrängen Klöv planeras ligga till grund 
för flera detaljplaner och kommunen har gjort bedömningen 
att dessa sammantaget kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Ställningstagandet grundar sig framför allt på 
att markanvändningen i ett större oexploaterat område med 
natur- och jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. 

Sammantaget omfattar verksamhetsområdet cirka 85 tomter 
och totalt 41 hektar kvartersmark. Programområdet som 
helhet omfattar cirka 120 hektar varav cirka 105 hektar 
föreslås planläggas. Det innebär att ungefär hälften av 
planlagd yta kommer att upptas av verksamheter. Runt om, 
och delvis inom verksamhetsområdet, föreslås naturmarken 
att behållas. 

I övergångszonen mot planerad hästsportanläggning i 
sydväst  behålls hag- och betesmarker som är värdefulla 
ur natur- och kulturmiljösynpunkt. I norr finns också 

två torpmiljöer som bevaras inom skogsmark i 
programförslaget. En promenadsslinga planeras för att 
tillgängliggöra naturmarken. 

En gång- och cykelväg planeras i gränsen mellan 
verksamheter och naturmark på västra sidan om höjden 
vid trafikplats Bro. Gång- och cykelvägen kan i ett senare 
skede ingå i det mellankommunala cykelstråk som planeras 
tillsammans med Trafikverket och sträcka sig vidare förbi 
Högbytorp och Tjusta till Sigtuna.

Huvudangöring med bil till området sker i söder från väg 
840. Från angöringspunkten sträcker sig ett trädkantat 
huvudstråk genom programområdet. Utmed stråket 
planeras öppna diken för dagvattenhantering. Dammar för 
dagvattenhantering planeras centralt i området samt längst 
i söder vid entrén. I anslutning till trafikplats Bro finns 
ytterligare en infart från väg 840 för att nå hotellet och 

verksamheterna närmast trafikplatsen. Eventuellt kan också 
en ny avfart från E18 bli aktuell vid planerat truckcenter 
i programområdets nordöstra del. Vägar dimensioneras för 
att möjliggöra för busstrafik till och från området. 

Materiella tillgångar och landskapsbild
I området finns bland annat högklassig jordbruksmark, natur 
och kulturvärden som behöver beaktas. Jordbruksmarken 
som tas i anspråk är av högsta regionala klass och visuellt 
kommer upplevelsen av området förändras. 

Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga 
riktningarna i landskapet och har anpassats efter topografin. 
Området är dock till stora delar öppet och synligt från 
väg 840, även delvis synligt från E18. Den huvudsakliga 
bebyggelsen följer det stora landskapsrummet mellan 
de skogsbeklädda höjderna i områdets östra och västra 
del. Exploateringen sker delvis på relativt plan åkermark 

Vy över Kärrängen mot nordöst. Fastigheten Klöv och även en skymt av E18 syns i bakgrunden.
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vilket innebär en visuell förändring mot dagens situation 
framförallt sett från väg 840. Delar av området ligger 
vid infarten till Bro från E18 och utgör därför en entré 
till tätorten vilket ställer stora krav på utformningen av 
bebyggelsen.  Platsens exponerade läge ställer stora krav på 
bebyggelsens utformning vilket bör studeras närmare i den 
fortsatta planeringen av området.

Direkt söder om området planeras en ny hästsportanläggning, 
och den planerade exploateringen i Kärrängen och 
Klöv kommer att ingå i en större sammanhängande 
bebyggelse längs väg 840. Bebyggelsen och de föreslagna 
förändringarna för väg 840 medför att samhället Upplands-
Bro förtätas och att orten blir påtaglig redan vid avfarten 
från E18, direkt efter Bro trafikplats.  Nya byggnader i 
planområdet mot väg 840 bör anpassas i skala och täthet 
mot befintliga byggnader i Skällsta industriområde. 

Inom verksamhetsområdet består naturmarken främst av 
naturliga höjder såsom åkerholmar och skogsbeklädda 
höjder. De befintliga höjderna på vardera sida 
dalsgångsstråket Kärrängen medför en naturlig visuell 
avskärmning av området mot öster och väster. De 
skogbeklädda slänterna på den östra och västra höjden 
i området bevaras och bildar en buffertzon mellan det 
omgivande landskapet och den nya bebyggelsen.  

Kulturmiljö 
Programområdet ingår som en del i Önsta, ett större område 
som är av lokalt intresse för kulturmiljövården. Området 
är rikt på fornlämningar. Den föreslagna exploateringen 
har anpassats för att bevara så mycket som möjligt av 
den kulturhistoriska miljön i området men kommer att 

innebära stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet. En 
fördjupad arkeologisk utredning har genomförts för att 
kunna konstatera om påträffade osäkra fornlämningarna 
och boplatslägena utgör fast fornlämning. Utredningen 
visar att ytterligare 17 fornlämningar förekommer inom 
utredningsområdet utöver de tidigare konstaterade. 

Resultaten av undersökningen har påverkat utformningen 
av programförslaget och områden med konstaterade 
fornlämningar undantas helt från exploatering. 
Ett oexploaterat område lämnas också kring Önstatorp för 
att få ett respektavstånd till den kulturhistoriskt värdefulla 
torpmiljön. En kulturhistorisk lämning (Bro 170:1) som 
består av en vägbank inom delen Klöv påverkas dock 
fortfarande av programförslaget. 

De traditionellt beteshävdade markerna i sydöst bevaras i 
stor utsträckning, liksom torpmiljöerna. En konsekvens 
av förslaget är dock att torpet Fäboda blir kringskuret och 
tappar kontakten med kringliggande agrara kulturlandskap. 

Den traditionellt brukade åkern i dalgången kommer 
bebyggas men förslaget bevarar merparten av åker-
holmarna och de skogbeklädda branterna som historiskt 
varit tydliga element i det kulturhistoriska landskapet. 

Naturmiljö
Planförslaget är anpassat för att bevara merparten av 
områdets utpekade regionala naturvärden, liksom att 
säkerställa bevarandet av så många biotoper som möjligt. 
Sammanhängande gröna samband har eftersträvats för att 
undvika isolerade öar i området. Området planeras också 
för att göra de befintliga naturvärden tillgängliga. 

I en damm inom programområdet har större 
vattensalamander påträffats och det finns även lämpliga 
övervintringsplatser identifierade inom programområdet. 
Programförslaget är anpassat för att lämna dessa områden 
oexploaterade och för att säkerställa spridningsvägen 
mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde. I 
det fortsatta planarbetet ska det också utredas vidare om 
dispens enligt artskyddsförordningen behöver sökas.

Merparten av Kärrängens åkerholmar med lokala 
naturvärden bevaras. I naturvärdesbedömningen finns 
två lövsumpskogar (objekt nr 12 och 24) som berörs 
av förslaget. Om de fortsatt planeras att tas bort, måste 
exploatören söka dispens från det markavvattningsförbud 
som råder i Stockholms län, vilket kan leda till en ekologisk 
kompensation av något slag.

Vattenmiljö
Programförslaget innebär att natur- och jordbruksmark 
ersätts av hårdgjorda ytor vilket kommer att öka ytorna som 
genererar dagvatten.  Recipient för dagvattnet från området 
är Broviken, Mälaren, som utgör Natura 2000-område och 
omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Kommunen 
håller just nu på och tar beslut om att ett samordnat 
recipientkontrollprogram för Brobäcken, Önstabäcken, 
Sätrabäcken och Brovikarna ska genomföras. Det kommer  
troligen att pågå mellan 2015 och 2016.

Sammanlagt kommer knappt hälften av förslaget till 
planlagd area att tas i anspråk och resterande behålls 
som naturmark. Dagvattnet kommer även att få en annan 
sammansättning än vid nuvarande markanvändning. För 
att skydda recipienten ska planering och anpassning ske 
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så att dagvatten från området inte riskerar att förorena 
recipienter nedströms, både under bygg- och driftsfasen. 
Dagvattendamm etableras i byggfasens inledande skede 
för att minska risken för föroreningsspridning i samband 
med bergsprängning och schaktarbeten. Dagvattnet renas 
vid behov med mobil reningsutrustning eller genom luftade 
zoner.  Dagvatten från hårdgjorda ytor, i driftfasen, föreslås 
omhändertas i ett dikessystem, företrädesvis med så kallade 
svackdiken, och två nya dagvattendammar. I den fortsatta 
planprocessen bör en dagvattenutredning genomföras i 
vilken dagvattenanläggningarna dimensioneras i syfte att   
kommande utsläpp inte ska inverka på miljökvalitets-
normerna för vatten eller på Brovikens Natura 2000-område.

Rekreation, tillgänglighet och trygghet
Programområdet används idag i begränsad utsträckning för 
friluftsändamål och det finns inga tydliga stråk där människor 
rör sig i området. Genom området planeras två gång- och 
cykelvägar som ska ansluta till en tunnel under E18 vilket 
gör området mer tillgängligt än idag. Cykelvägarna föreslås 
att ingå i det mellankommunala  cykelnätet och kommer att 
öppna upp möjligheterna för gående och cyklister att ta sig 
under E18 vilket innebär att de norra och södra delarna av 
kommunen knyts samman. 

Detta är en positiv effekt av programförslaget då E18 
tidigare har fungerat som en barriär och det finns en uttalad 
vilja att knyta ihop kommunens olika delar. Det är viktigt 
att gång- och cykelstråk utformas så att de upplevs som 
trygga och trivsamma. Belysning och utformning av gång- 
och cykelvägar bör detaljstuderas i det fortsatta planarbetet 
så att cyklister och gångare vill använda dem.  Gångstigen 

runt området ökar tillgängligheten till natur- och hagmarken 
och underlättar för människor som kommer att vistas inom 
programområdet att även få tillgång till natur. Upplevelsen 
av naturen i området kan dock bli sämre på grund av 
verksamheter i omgivningen.

Risk och säkerhet
Programområdet gränsar till E18 som är primär transportled 
för farligt gods och väg 840 som är sekundär transportled 
för farligt gods. Rekommenderade skyddsavstånd till E18 
innehålls, med undantag för planerade övernattningsstugor 
för vilka risksituationen behöver studeras vidare. 
Detsamma kan bli aktuellt för de tomter som planeras i 
anslutning till trafikplats Bro och längs väg 840 beroende 
på vilken typ av verksamhet som blir aktuell och hur nära 
transportlederna som byggnader placeras. Ett område om 
25 meter bör alltid lämnas helt fritt från bebyggelse intill 
transportleder för farligt gods. Planerat truckcenter inom 
programområdet utgör också en riskkälla som behöver 
utredas närmare i relation till övrig planerad bebyggelse 
och E18. Skyddsavstånd innehålls till Högbytorps 
avfallsanläggning samt planerat kraftvärmeverk och 
biogasanläggning på norra sidan av E18. 

Programområdet gränsar till den planerade 
hästsportanläggningen. Ridån med skog, ängs- och  hag-
marker mellan programområdet och hästsportanläggningen 
bedöms utgöra ett tillräckligt skydd mot spridning av 
hästallergen men även minska riskerna för att eventuellt 
buller eller andra åtgärder i verksamhetsområdet ska påverka 
hästarna på hästsportanläggningen.

Trafik och buller
Ljudnivån längs E18 är allmänt förhöjd. Ljudnivåer 
från kommande kraftvärme- och biogasanläggning, eller 
befintlig avfallsanläggning, bedöms inte medföra ljudnivåer 
inom programområdet som kan höras genom det allmänna 
trafikbruset på E18. Planerad verksamhet i programområdet 
är av sådan karaktär att den i sig självt kan generera 
ljudemissioner. Dock finns inga bostadsområden eller 
andra särskilt störningskänsliga objekt på nära avstånd.  
Även ökad trafik till och från programområdet kommer att 
inverka på allmänna ljudnivån i områdets närhet. 

För att upplevelsevärdet av de gröna buffertzonerna, 
gångstigen med mera ska vara positivt behöver det i 
eventuell planläggning säkerställas att ljudnivåerna 
från verksamheterna inom programområdet hålls på en 
acceptabel nivå.

Klimatpåverkan 
I programområdet planeras för cirka 100 nya tomter för 
verksamheter. Ett nytt område medför påverkan på klimatet 
genom ökade transporter och utsläpp, ökad energianvändning 
genom till exempel uppvärmning av byggnader, ökad 
användning av varor och byggnadsmaterial, ökade andelar 
hårdgjorda ytor med mera. Det är viktigt att planering av 
området sker på ett sätt som begränsar påverkan på klimatet 
och förbereder för kommande klimatförändringar. 

Planerad markanvändning för logistik, handel och 
industri är av sådan karaktär att den alstrar trafik. Dock 
är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar 
transportsträckan och därmed utsläpp av växthusgaser.  
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Programförslaget innebär också att fler människor behöver 
ta sig till och från området. Om området förses med 
kollektivtrafik och om gång- och cykelförbindelser utförs 
på ett sätt som främjar användande finns goda möjligheter 
att ta sig till och från området för yrkesverksamma och 
besökande på andra sätt än med bil.

Lokalisering och alternativ utformning
Med hänsyn till att Storstockholm fortsatta tillväxt kommer 
behov av mer externa noder för logistik och varuförsörjning 
i regionen att öka. De i dag halvcentrala lägena kommer att bli 
mer attraktiva för annan markanvändning. Översiktsplanen 
pekar ut att de verksamheter som kräver tillgång till tunga 
transporter och  kan vara störande för omgivningen bör 
lokaliseras i anslutning till Högbytorp. Kärrängen och Klöv 
bedöms därför vara ett lämpligt framtida läge för en extern 
nod i nordväst/E18 stråket.
En möjlig alternativ lokalisering av ett verksamhetsområde 

har föreslagits i arbetet med att ta fram översiktsplanen. 
I samrådshandlingen av ÖP 2010 föreslogs ett 
verksamhetsområde nordost om trafikplats Bro, benämnt 
Romberga verksamhetsområde i planförslaget. Vid 
samrådet framfördes synpunkter gällande lokaliseringen 
av verksamhetsområdet då det skulle innebära att 
jordbruksmark och skog som nyttjas för närrekreation 
skulle tas i anspråk. Vidare skulle verksamhetsområdet 
komma att vara synligt från E18. Efter samrådet utgick 
därför Romberga verksamhetsområde ur översiktsplanen 
(dock kom programområdet för Högbytorp att omfatta ett 
område norr om Romberga).    

För Kärrängen uppstår delvis liknande konsekvenser som 
för Romberga genom att jordbruksmark tas i anspråk, dock 
är skogen inte i så stor utsträckning nyttjad för närrekreation 
och det finns befintliga skogsridåer och höjdskillnader att 
nyttja för att minska exponeringen av verksamhetsområdet 

mot omgivningen. Vidare har området logistiskt gynnsamt 
läge nära E18 och relativt nära Bro samhälle och 
kollektivtrafik varför det, trots att det i dagsläget delvis 
utgörs av jordbruksmark, förslagits som utredningsområde 
för verksamheter i översiktsplanen. Programförslaget följer 
därmed intentionerna i översiktsplanen.   

Med hänsyn till att lokaliseringen utretts på övergripande 
nivå i översiktsplanen och att Klöv har pekats ut som 
verksamhetsområde finns inte någon ytterligare beskrivning 
av lokaliseringsalternativ i MKB:n.     

Programförslaget har justerats efter genomfört samråd, 
både till följd av synpunkter som framkommit under 
samrådet samt till följd av resultat av kompletterande 
utredningar. Samrådsversionen av programförslaget hade 
en större andel kvartersmark. Med hänsyn till framför allt 
kultur- och naturmiljövärden har kvartersmarken minskats 
med cirka nio hektar.

Vägtunnel i programområdets norra del.
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Fortsatt planering
Kommande detaljplaneetapper
När programmet har godkänts av kommunen kan 
detaljplanering påbörjas för de områden som anges i 
programmet. Tre olika etapper av detaljplanering föreslås. 
Etapp 1, som är i privat ägo, och etapp 2, som ägs av 
kommunen, kan påbörjas så snart planprogrammet 
godkänts. En utbyggnad av etapp 3, som också är i privat 
ägo, föreslås påbörjas först när behov föreligger av mer 
mark för verksamheter.

En övergripande och fördjupad dagvattenutredning för 
hela området, där även omgivande nyexploateringar 
tas i beaktande, behöver göras i fortsatt planprocess. 
Till exempel påverkan på yt- och grundvatten samt 
miljökvalitetsnormer för vatten behöver diskuteras och 
likaså dagvattenhanteringen under utbyggnadstiden.

Förutom alla de generella aspekter som programhandlingen 
beskriver så är det en rad specifika mål och utgångspunkter 
för respektive etappområde som är extra viktiga att ta fasta 
på vid fortsatt planläggning och exploatering.

Mål och utgångspunkter för Etapp 1:
• Ett gestaltningsprogram för områdets övergripande 

utformning ska tas fram. Syftet är att säkerställa 
anpassning till landskapet i fråga om färg, material, 
volymer och höjder. Se även syntes ur landskapsanalys 
på sidan 20.

• Bevaka vilka höjder på byggnader som föreslås och 
planera så att det stora tydliga landskapsrummet 
bibehåller sin utbredning och relation till höjderna 
omkring och även att befintliga siktlinjer beaktas.

• Utnyttja övergripande strukturelement till att behålla 
delar av befintliga siktlinjer i det storskaliga landskapet. 
Som till exempel med riktning och utformning av 
huvudgatans allé med gång- och cykelvägar samt 
dagvattendammar och svackdiken.

• Differentiera detaljplaneringen i området i fråga om 
skala på både tomtstorlekar och möjliga byggrätter. 

• Håll nere skalan vid väg 840 och tillåt högre höjder och 
byggnadsyta mot E18.

• Anpassa planbestämmelserna så att verksamheterna styrs 
mot icke störande verksamheter. 

• Naturmarken mot Hästsportanläggningen i sydväst är 
avsedd att bli en grön buffertzon och ett naturområde 
med strövstigar och hagmark som görs mer tillgängliga 
än vad de är idag. Studera vidare vilka mått på ytor för 
naturområden som behövs för att uppnå detta mål.

• Ta fram ett sköstselprogram för naturområdena 
och samordna detta med hästsportanläggningens 
skötselplaner. 

• Verka för att bete kommer att tillämpas så att inte ängs- 
och hagmarkerna växer igen.

• Anpassa utförande efter de eventuell krav på skydd för 
fornlämningar som finns i området. Låt fornlämningar 
vara en tillgång för området som skapar identitet åt 
platsen.

• Bevara och utveckla befintlig damm med omgivande 
natur- och kulturmiljö. 

• Skydda de kulturhistoriska byggnaderna med 
planbestämmelser vid kommande detaljplaneläggning.

• Anlägg dagvattendammar med målet att dessa miljöer 
ska gestaltas som en förskönande del av landskapet och 
vara en naturtillgång i området.

• Bevara befintliga åkerholmar och låt dem bli en del av 
den allmänna platsmarken.

• Skapa tillgång till området med kollektivtrafik så att 
arbetsplatspendling kan ske med andra färdmedel än bil.

• Bevaka att utformningen på gång- och cykelstråk längs 
etappområde 2 blir både tryggt och trevligt.

• Gör en fördjupad riskanalys gällande risker från väg 840 
och E18.

• Fördjupa utredningen av möjlig tillfart från E18 samt in- 
och utfart från väg 840 i samverkan med trafikverket.

• Anpassa utformningen av väg 840 till att bli en 
stadsmässig infartsgata med förbättrade villkor för gång- 
och cykeltrafik.

Mål och utgångspunkter för Etapp 2:
• Ett gestaltningsprogram för områdets övergripande 

utformning ska tas fram.

• Låt gestaltningen av området artikulera och försköna 
entrén till Bro. För att uppnå det syftet krävs att 
exploateringen eftersträvar hög kvalité på arkitektur och 
medveten lanskapsgestaltning.

• Viss osäkerhet finns om utrymmet för Trafikplats Bro 
kommer att behöva utökas. Fortsatt samråd ska ske med 
Trafikverket i kommande detaljplanearbete.

• Fördjupa utredningen av befintlig in- och utfart till väg 
840 i samverkan med trafikverket.
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Etappindelning

• Undersök om det är lämpligt med ett högt hus, till 
exempel en hotellbyggnad, som en pendang till komm-
ande kraftvärmeverk i Högbytorp på andra sidan E18.

• Låt den ursprungliga topografin kvarstå med sina 
höjdpunkter och värdefulla brynzoner. Spräng så lite 
som möjligt.

• Låt befintlig skogsmark verka som en grön buffertzon 
mot omgivande bebyggelse och landskapsrum.

• Dela upp området i mindre tomter som går att anpassa 
till befintliga höjder.

• Verka för att rundmatning av fordon ska kunna ske 
genom etappområde 1 och 2.

Mål och utgångspunkter för Etapp 3:
• Låt befintlig skogsmark verka som gröna buffertzoner 

mot omgivande bebyggelse och landskapsrum. 

• Bevaka att Önstatorp har tillräckligt med skogsbryn 
omkring sig för att bevara sina kulturhistoriska 
kvaliteter.

• Skydda de kulturhistoriska byggnaderna med 
planbestämmelser vid kommande detaljplaneläggning.

• Studera närmare vilka mått som är relevanta för att 
skogsridåerna ska fungera så som önskas.

• Tillåt mer storskalig bebyggelse inne i området men tänk 
igenom tillåtna höjder och sprängningsarbeten noga.

• Arbeta medvetet med sektionen genom området och låt 
höjden mitt i området förbli höjdpunkt.

• För att planerad gångstig ska nyttjas och ha ett 
upplevelsevärde för dem som utnyttjar den behöver det 
säkerställas att ljudnivåerna från verksamheterna inom 
programområdet hålls på en acceptabel nivå.
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Fördjupad miljökonsekvensbeskrivning
För att få ett helhetsperspektiv och för att tidigt i 
planprocessen få en samlad bedömning av de konsekvenser 
som kan uppkomma har miljökonsekvenserna hittills 
beskrivits på ett övergripande sätt. Planprocessen befinner 
sig i ett tidigt skede och någon detaljutformning av området 
ännu inte är fastlagd.  

Tanken med den övergripande MKB:n för programmet är att 
den ska fungera som underlag för fortsatt detaljplanering. 
Under arbetet med MKB:n har det framkommit att vissa 
frågor kräver mer detaljerade studier och utredningar 
för att kunna beskriva miljökonsekvenserna mer exakt. I 
det efterföljande detaljplanearbetet, när planeringen för 
området kommit längre, är det därför nödvändigt att studera 
vissa miljöaspekter mer ingående.

De frågor som identifieras för fortsatta studier/utredningar 
kan i detaljplaneskedet sammanställas i separata 
”fördjupningar av MKB:n” som biläggs varje enskild 
detaljplan där det bedömts att planen kan medföra betydande 
miljöpåverkan. Om detaljplanen inte bedöms medföra 
betydande miljöpåverkan kan frågorna redovisas direkt 
i planbeskrivningen. Detta innebär att en mer detaljerad 
behovsbedömning utförs inför upprättande av varje enskild 
detaljplan.

En preliminär avgränsning har också genomförts avseende 
vilka miljöaspekter som behöver utredas närmare inom 
respektive detaljplaneetapp. Detta illustreras översiktligt i 
tabellen nedan.

Preliminär avgränsning av miljöaspekter och behov av fördjupning i den fortsatta planprocessen inom ramen för respektive detaljplaneetapp. 

Färgmarkeringarna i tabellen anger om miljöaspekten är relevant 
och om fördjupning krävs:

Ingen markering betyder att miljöaspekten inte är relevant för kom-
mande detaljplan.

Grön markering betyder att miljöaspekten är relevant och är belyst 
på tillräcklig nivå i den övergripande MKB:n för programmet.

Gul markering betyder att miljöaspekten är relevant och miljökon-
sekvenserna behöver utredas närmare i detaljplaneskedet.
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Planeringsunderlag och källor
• Översiktsplan 2010, antagen av Kommunfullmäktige den 

15 december 2011, § 162. 

• Program för översiktsplanering av Landsbygden i 
Upplands-Bro, samrådshandling 2013-06-28. 

• Dokumentation av samrådsmöten och medborgardialog 
Program för översiktsplanering av landsbygden, 
Upplands-Bro, september 2013. 

• Länsstyrelsens GIS underlag för planering 
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/
Planeringsunderlag/ 

• Länsstyrelsens GIS underlag för vatteninformation 
http://www.viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx 

• Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
(RUFS 2010), Regionplanekontoret 2010.

• Kärrängen och Klöv verksamhetsområde - 
Landskapsanalys, 2014-03-20.  
Karavan Landskapsarkitekter. 

• Kärrängen och Klöv verksamhetsområde - Förslag 
exploatering, , 2014-03-20.  
Karavan Landskapsarkitekter. 

• Resultat av särskild arkeologisk utredning etapp 1, inför 
planprogram “Kärrängen-Klöv”,  2013-11-27.  
Länsstyrelsen Stockholm, enheten för kulturmiljö och 
bostadsstöd, 1:e antikvarie Agneta Åkermark Kraft. 

• Underrättelse angående särskild arkeologisk utredning 
etapp 2, 2013-12-19.  
Länsstyrelsen Stockholm, enheten för kulturmiljö och 
bostadsstöd, 1:e antikvarie Agneta Åkermark Kraft. 

• Resultat av arkeologisk utredning etapp 2 och 
kompletterande utredning etapp 1, 2014-09-25. 
Länsstyrelsen Stockholm, enheten för kulturmiljö och 
bostadsstöd, 1:e antikvarie Agneta Åkermark Kraft.

• Länsstyrelsens yttrande Behovsbedömning för detaljplan 
(planprogramskede) Kärrängen och Klöv, Bro, 
Upplands-Bro kommun, 2014-02-18.  
Helena Purmonen ,Planhandläggare Länsstyrelsen 
Stockholm. 

• PM – angående dagvatten och dikningsföretag inom 
Kärrängen i Upplands-Bro kommun, 2014-03-21. 
Reviderat 2014-10-31. Structor miljöbyrån AB. 

• Inventering av större vattensalamander i Kärrängen 
Klöv, Bro, 2014-05-06. Ekologigruppen. 
 

Del av Kärrängen.
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• Åtgärdsförslag för större vattensalamander i Kärrängen 
Klöv, Bro, 2014-10-31. Ekologigruppen.

 
PM Fastighetshetsrättslig utredning avseende del av 
Bro-Önsta 2:10 och del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5 i 
Upplands-Bro kommun, 2013-11-15.  
Structor FM Projektutveckling. 

• Naturvärdesbedömning Bro - Kärrängen Klöv, 2013-12-19. 
Ekologigruppen.  

• Kärrängen och Klöv, geoteknisk undersökning, 2013-11-29. 
Structor mark Stockholm. 

• Förstudie nya VA-ledningar Upplands-Bro - Sigtuna, 
2013-03-01.  
Sweco på uppdrag av Norrvatten och Upplands-Bro 
kommun. 

• PM Trafikutredning tillhörande planprogram för 
Kärrängen-Klöv, version 2, 2014-03-31. Ramböll.

• Översiktlig naturinventering av Upplands-Bro, 
Upplands-Bro kommun 1989.

• Önsta odlingslandskap, En natur- och kulturutredning 
2001. Helena Östborn, Heleko miljökonsult.

• “Upplands-Bro Kulturhistoriska miljöer” 1991, och 
“Fördjupat Kulturmiljöprogram för Upplands-Bro 
kommun” 1999-2000. Gabriele Prenzlau-Enander 
Stockholm läns museum.



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

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