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Programområde

Programområdets läge
Programområdet består av två delområden som ligger sö-
der om järnvägen och Ginnlögs väg i Bro, som är belägen i 
södra delen av Upplands Bro kommun. Områdena ligger på 
gång- och cykelavstånd till Bro station.

Östra utredningsområdet, kallat Härnevihage, avgränsas i 
norr av parkering utmed Ginnlögs väg, i söder av golfbana 
med damm, i väster av Brogårds allé/Brobäcken och i öster 
till skogsbevuxen naturmark och idrottshall vid Bro IP. 

Västra utredningsområdet, kallat Klockaren, avgränsas i 
söder av Assurs väg, i väster av skogsbevuxen naturmark 
inom detaljplaneområdet Tegelhagen, i öster av en skogs-
dunge med Klockstapeln. I norr fortsätter öppen mark med 
inslag av mindre åkerholmar fram till Ginnlögs väg. 

Bakgrund
Programområdena ligger inom riksintresse för Mälarens öar 
och stränder enligt Miljöbalken. Området ligger i kanten av 
en av Stockholms gröna kilar, Görvälnkilen. Programom-
rådena berör ingen grön värdekärna i Görvälnkilen. Dock 
har kilen ett grönt svagt samband, klass 2, intill program-
områdena.

I RUFS 2050 ingår båda områdena inom primärt bebyggel-
seläge som omger Bro station. I den fördjupade översikts-
planen för landsbygden i Upplands Bro ingår programom-
rådena i ett stort område som är markerat för ”Rekreation, 
natur- och kulturmiljö.

Förutsättningar 
Programområdena utgörs av tidigare åkermark som till stör-
re delen är planlagda för golfbana. Båda programområden 
ligger i anslutning till planerade utvecklingsområden för 
bostadsbyggelse i norr och väster.

Sydost om programområdet Klockaren ligger en klocksta-
pel som utgör kulturhistoriskt värde. Fornlämningar finns 
på höjder utanför båda programområdena. Inom område 
Klockaren finns ett stenröse/med generellt biotopskydd. 

Då programområde Härnevihage är under igenväxning har 
fågelliv med bland annat en rödlistad art noterats inom om-
rådet, dock finns närliggande livsmiljöer och bra möjlighe-
ter finns för kompensation för påverkan. 

Östra programområdet har närhet till Ginnlögs väg och Mä-
larbanan som kan orsaka trafikbuller.
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Övergripande vision och koncept
Den övergrpande visionen är att skapa en långsiktigt hållbar 
naturnära boendemiljö fylld av livskvalitet för framtidens 
vardagsliv. Områdena ligger naturskönt och får närhet till 
Mälaren och områden med höga natur- och kulturvärden, 
samtidigt som de har nära till pendeltågstation och centrum. 
Närheten till kollektivtrafik och möjlighet för odling skapar 
förutsättningar för en hållbar livstil.

De nya bebyggelseområdena är valda för att bli en naturlig 
utbyggnad från befintlig och planerad bebyggelse i Bro där 
gatunät och teknisk försörjning utnyttjas. Områdena lig-
ger på tidigare åkermark som inte har bedöms rationell att 
bruka. Avgränsning av områden sker med hänsyn till kul-
tur- och naturvärden samt att siktlinjerhålls hålls öppna i 
natur- och kulturlandskapet. 

Övergripande riktlinjer
Riktlinjer har tagits fram med hänsyn till natur- och kul-
turmiljövärden, utblickar, bulleranpassning, teknisk försörj-
ning och gator. 

Område Klockaren föreslås byggas med småskalig bebyg-
gelse med lantlig bykaraktär som skapar förutsättningar för 
odling. Området föreslås angöras via Assurs väg i söder. 
Öppna grönytor föreslås bevaras mot Assurs väg/Klocksta-
peln och en liten park planeras vid ett centralt odlingsröse/
häll inom området. Flera grönsläpp föreslås mot omgivande 
naturmark. Inom området föreslås friliggande småhus, par-
hus, korta radhus och kedjehuslängor samt små flerbostads-
hus med villakaraktär. Totalt bedöms ca 100 bostäder kunna 
rymmas inom område Klockaren.

Område Härnevihage föreslås bebyggas med varierande 
småhusbebyggelse av urban småstadskaraktär. Området 
angörs via Ginnlögs väg i norr. En central mindre park pla-
neras i området och gång- och cykelstråken utvecklas och 
knyts samman med befinliga stråk. Inom området föreslås 
radhus, kedjehus, parhus och ett mindre antal fristående vil-
lor i en småskalig kvartersstruktur. Mot Ginnlögs väg  före-

slås en tätare stadsradhusbebyggelse i upp till tre våningar 
och övriga hus planeras i huvudsak till två våningar. Totalt 
bedöms ca 200-250 bostäder kunna rymmas inom område 
Härnevihage.

Gestaltningsriktlinjer har tagits fram för utformning av om-
rådena, se nedan i avsnitt 4 Vision och koncept. 

0 100 500
N Programförslag
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Bakgrund
2
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Inledning
I Bro pågår en utbyggnad av bostadsbebyggelse söder om 
pendeltågstationen. I anslutning till redan planerade ut-
byggnadsområden finns två områden som föreslås prövas 
för småskalig bostadsbebyggelse. Områdena ligger natur-
skönt i en kulturbygd med närhet till golfbana och pendel-
tågstation med goda kommunikationer. Mälaren ligger ca 1 
km söder om programområdena. 

Kommunen har idag ca 30 000 invånare och har som mål
att fortsätta växa. I kommunens befolkningsprognos   
beräknas invånarantalet växa till 36 000 år 2029. 
 

Markägaren till programområdet har ansökt om att planera 
för bostadsbebyggelse i utkanten av det område som tidi-
gare tillhörde Brogård. Området närmast huvudbyggnaden 
har under tidigt 00-tal utvecklats till en golfbaneanlägg-
ning på tidigare jordbruksmark. Ansökan till kommunen 
omfattade fyra områden som benämndes område A, C, D 
och E, se karta intill. Kommunen har bedömt det möjligt 
att påbörja planläggning av område A, ”Klockaren”, och C, 
”Härnevihage” då de ligger nära de centrala delarna av Bro 
tätort och har goda möjligheter att kunna få en bra koppling 
till pendeltågsstationen i Bro. Förutsättningar för att inleda 
en planläggning för område D och E bedöms inte finnas i 
dagsläget, men kan bli aktuellt att utreda vidare i en framtid. 
Ett område mellan område A och C i anslutning till Ginn-
lögs väg har även diskuterats tidigare, men bedömdes då få 
för stor påverkan på dåvarande riksintresset för kulturmiljö.

I ansökan föreslås område A, ”Klockaren”, bebyggas med 
en ”småskalig, naturnära lantlig miljö med inslag av lokal 
odling och kretslopp”. Område C, Härnevihage” föreslås 
bebyggas med en ”småskalig, naturnära stadsmiljö med in-
slag av lokal odling och kretslopp”. 

Utbyggnadsområdena ingår inte i kommunens översikts-
plan, men gränsar till ett utpekat utbyggnadsområde. I på-
gående fördjupning av översiktsplanen för Bro ingår båda 

områdena. Områdena ligger inom riksintresseområden och 
en av Stockholms gröna kilar, Görvälnkilen. Områdena 
Klockaren (A) och Härnevihage (C) bedöms därför viktigt 
att studera tillsammans i ett program.

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019-05-29 att upp-
dra till SBU att påbörja planläggning av områdena Klocka-
ren (A) och Härnevihage (C). 

Syfte
Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunder-
lag ska breddas och att synpunkter från berörda ska komma 
fram i ett tidigt skede av planarbetet. 

Syftet med detta program är att studera möjlig utbyggnad 
av bostadsbebyggelse med trafikstruktur. Programmet ska 
ange riktlinjer för framtagande av nya detaljplaner.

Programområdets läge och avgränsning 
Programområdet består av två delområden som ligger sö-
der om järnvägen och Ginnlögs väg i Bro, som är beläget i 
södra delen av Uppands Bro kommun.

Östra utredningsområdet, kallat Härnevihage, avgränsas i 
norr av parkering utmed Ginnlögs väg, i söder av golfbana 
med damm, i väster av Brogårds allé och i öster till skogs-
bevuxen naturmark och idrottshall vid Bro IP. Programom-
rådet är ca 4,5 ha stort.

BRO GÅRD

Planansökan mars 2018
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Västra utredningsområdet, kallat Klockaren, avgränsas i 
söder av Assurs väg, i väster av skogsbevuxen naturmark 
inom detaljplaneområdet Tegelhagen, i öster av skogsdunge 
och Klockstapeln. I norr fortsätter jordbruksmarken med 
inslag av mindre åkerholmar fram till Ginnlögs väg. Pro-
gramområdet är ca 5,5 ha stort.

Markägoförhållanden
Marken inom programområdena ägs av Bro Hof Slott AB. 
Kommunen äger Assurs väg fram till Bro kyrka. 

Upplands Bro 
kommun

0 100 500
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Tidigare ställningstaganden

Riksintressen
Programområdena ligger inom riksintresse för Mälarens öar 
och stränder enligt Miljöbalken. Mälarbanan, som ligger 
norr om programområdena, är av riksintresse enligt 3 ka-
pitlet Miljöbalken. Broviken, som ligger cirka 3 kilometer 
sydost om områdena, utgör Natura 2000 område. 

Riksantikvarieämbetet beslutde 2020-11-20 med stöd av 2 
§ förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och 
vattenområden m.m. att ta bort riksintresseområdet för kul-
turmiljövården för Bro (AB33), vilket omfattade planom-
rådena söder om Ginnlögs väg. Skälen till beslutet är att 
”fornlämningsområdets koppling till den senare säteribild-
ningen och omgivande odlingslandskap har försvagats ge-
nom landskapets omvandling till golfbana med olika till-
lägg, vilket har inneburit att riksintressets värdebärande 
egenskaper och uttryck har skadats på ett varaktigt och ir-
reversibelt sätt. Motsvarande kulturhistoriska värden repre-
senteras bättre i andra  riksintressen.”

mängd ekonomibyggnader, arbetarbostäder och torp samt 
ångbåtsbrygga och tegelbruk som varit i drift in i sen tid. 
Det storskaliga odlingslandskapet med stora arealer som 
skapats genom invallningar på 1940-talet. 

Bro kyrka 

Brogård som även kallas Bro Hof Slott, som genomgått stor restaurering. Assurs sten, står utmed Assurs väg. Den har 
tidigare varit inmurad i vapenhuset till Bro kyrka.

 

 

 

I det tidigare riksintresset för kultutmiljövården för Bro be-
skrivs uttrycket: Den idag övergivna Husbyby, som visar 
på områdets centrala funktion redan under järnåldern. As-
surstenens runristning och Assurs hög bland storhögarna 
på det stora gravfältet strax söder om kyrkan, vilka vittnar 
om en vikingatida stormannagård. Bro sockenkyrka med 
äldsta delar från 1100-talet. Brogårds säteri som bildades 
vid mitten av 1500-talet, med nuvarande huvudbyggnad 
från 1888, fyra 1700-talsflyglar, park och långa alléer, en 
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Riksintresse för järnväg
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Regionala planer
I RUFS 2050 är ett område inom 1,2 kilometer från Bro 
station angett som primärt bebyggelseläge. Båda program-
områdena Klockaren och Härevihage ligger inom detta om-
råde. Inom primärt bebyggelseläge anges bland annat att det 
är viktigt med tät bebyggelse, blandat bostadsbestånd och 
säkerställd grönstruktur och effektivisera parkeringsplatser.

Området ligger i kanten av en av Stockholms gröna kilar,  
Görvälnkilen, som sträcker sig utmed Mälarens strand ge-
nom Upplands-Bro och in mot de centrala delarna av Stock-
holm.

Görvälnkilen har stora samlade rekreations-, natur- och kul-
turmiljövärden söder om Bro kyrka. Väster om program-
område Klockaren finns höga värden av ”skogskänsla” och 
ett mindre område med ”trolska miljöer”. Kulturhistoriskt 
höga värden markeras söder om Ginnlögs väg. Öster om 
programområde Härnevihage finns en regional vandrings-
led utpekad. 

0 10 205
Km

Utdrag ur karta Regionala grönstrukturen, RUFS 2050. Pro-
gramområden markerade med röd ring.

0 10 205
Km

Utdrag ur Plankarta, RUFS 2050. Programområden marke-
rade med röd ring.

Rumslig struktur 99RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

• Klass 2-samband är av tre slag. Många är, liksom klass 1, viktiga för kilen som helhet och 
utsatta för ett förändringstryck. Det är dock inte lika högt som i klass 1-sambanden och 
lägena är inte lika strategiska som klass 1-sambanden. Vissa klass 2-samband har redan 

-
manhållande stråk mellan olika kilar och är ofta viktiga som spridningskorridorer mel-
lan kilarna.

• 

smala naturpassager med mera.

Källa: Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
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Görvälnkilen
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Hanvedenkilen

Tyrestakilen

Nacka-
Värmdökilen
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Figur 22. De gröna kilarna och deras många funktioner
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Kopplar ihop stad och land 

och bebyggelseområden

Rymmer kulturhistoriska värden

Främjar biologisk mångfald

Rymmer tysta områden

Bidrar till attraktiv stadsmiljö  

och upplevelsevärden

Genererar ekosystemtjänster

Främjar en god folkhäsa

Ger tillgång till tätortsnära natur

Programområdena berör ingen grön värdekärna i Görväln-
kilen. Dock har kilen ett grönt svagt samband, klass 2, in-
till programområdena. Inom svaga samband anges förhåll-
ningssätt:

• Stärk de gröna svaga sambanden genom förbättringsåtgär-
der som anpassas till platsens förutsättningar från ett hel-
hetsperspektiv. 

• Säkerställ och skydda de gröna svaga sambanden så att 
kilen behåller sina funktioner. 

• Undvik ny bebyggelse samt nya anläggningar och  verk-
samheter som kan försvaga funktionen i ett grönt svagt 
samband. Om det sker en negativ påverkan på ett grönt 
svagt samband kompenseras detta med lämpliga åtgärder 
för att upprätthålla sambandets funktion.
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Översiktsplan, ÖP 2010
Översiktsplanen, ÖP 2010, är aktualitetsprövad 2018-03-
21. Enligt översiktsplanen anges att utbyggnadsområden 
med rimliga gångavstånd till pendeltågsstationerna är sär-
skilt intressanta för förtätning. I ÖP 2010 är en zon runt Bro 
station utpekad för förtätning. I anslutning till programom-
rådena finns ett område söder om Ginnlögs väg och nord-
väst om Bro kyrka redovisat som utbyggnadsområde för 
bostäder (nr 10). Länsstyrelsen bedömning i gransknings-
yttrandet var att detta område innebar risk för påtagligt 
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Bebyggelseutveckling

skada på det riksintresset för kulturmiljö då området ligger 
i det centrala landskapsrummet vid kyrkan. Kommunen har 
i nuläget bedömt det mer lämpligt att bebygga programom-
rådena Klockaren och Härnevihage med hänsyn till kultur-
miljön samt landskapsbilden. I översiktsplanen redovisas 
även behov av gröna kopplingar söder om Ginnlögs väg, se 
kartutdrag från ÖP.

Båda programområdena ligger utanför tätortsavgränsning-
en. En fördjupad översiktsplan pågår för Bro och där ingår 
programområdena. Tätortsavgränsningen föreslås även utö-
kas för områdena i fördjupad översiktsplan för Bro.  

Utdrag ur markanvändningskarta för Landsbygdsplan, FÖP 2016. Programområ-
den markerade med svart ring.
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Utdrag ur markanvändningskarta för Bro i ÖP 2010. Program-
områden markerade med svart ring.

Landsbygdsplan, FÖP 2016
I den fördjupade översiktsplanen för landsbygden i Upp-
lands Bro ingår programområdena i ett stort område som 
är markerat för ”Rekreation, natur- och kulturmiljö”. Pro-
gramområdet gränsar till tätortsavgränsningen till Bro. Cy-
kelstråk föreslås utvecklas vidare från Bro kyrka mot Ådö. I 
planen anges att gröna kopplingarna är viktiga att stärka för 
gröna kilen mellan golfbaneområdet och väster/nordväst. 

Enligt planen ska sammanhängande öppna landskapsrum 
och viktiga siktlinjer bevaras genom att tex placera hus i 
kantzoner i landskapet. Bebyggelse på höjder och standar-
diserade hus ska undvikas. Utformning ska utgå ifrån äldre 
bebyggelsemönster och vägrummets karaktär. Materialval 
på fasad, tak och utformning ska anpassas så att det lik-
nar befintlig äldre bebyggelse och passar in i kultur- och 
naturmiljön på platsen. Uthus och garage ska underordna 
sig boningshuset. Vidare ska lokala dagvattenlösningar ef-
tersträvas och hårdgjorda ytor undvikas. 
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Gällande detaljplaner
För programområdena gäller detaljplan för Brogård (Kon-
ferens-, Destilleri-, och Golfanläggning) Brogård 1:88 och 
del av Brogård 1:84, Nr 0315. Genomförandetiden upp-
hörde 2019-09-17. Planen anger inom programområdena 
golfändamål och i vissa delar finns bestämmelsen skog och 
åkermark.

Programområdet Klockaren gränsar i väster till detaljplan 
Tegelhagen (Brogård 1:84 m fl), laga kraft 2018. Utbyggnad 
av planområdets norra del pågår. Det närmaste angränsande 
området i Tegelhagen har markanvändningen naturmark där 
pumpstation och transformatorstation får anläggas. Nord-
väst om programområdet finns en avsatt infiltrationsyta för 
rening av dagvatten. Byggnadshöjden i detaljplaneområdet 
varierar mellan två till fyra våningar och närmast program-
området är byggnadshöjden begränsad till två våningar.  

Norr om Ginnlögs väg finns en laga kraft vunnen detaljplan 
för Trädgårdsstaden, etapp 1, som pl. Bebyggelsen är pla-
nerad som en- och flerbostadshus i höjdskalan två till fem 
våningar. 

Se karta sammställning av detaljplaner för Golfbana, 
Tegelhagen och etapp 1 Trädgårdsstaden på sida 15.

Pågående planering i närheten
I anslutning till programområdena pågår flera detaljplane-
arbeten, se nedan.

1. Trädgårdsstaden i Bro, etapp 2                                          
Planen omfattar nya bostäder, förskolor och lokaler. Detalj-

den 25 februari 2020 11:01:03 - Window

1

2

3

4

Pågående detaljplaneområden samt programområden markerade 
med röd ring.
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Utdrag ur strukturkarta för Trädgårdsstaden, norr om 
programområde Härnevihage.

planens etapp 1 och 2 var ute på samråd 2015. Planen de-
lades efter samrådet i två delar och nu pågår revidering av 
etapp 2. Etapp 1 vann laga kraft i november 2017. I struk-
turskissen för Trädgårdsstaden föreslås byggnadshöjd i 2-3 
våningar närmast programområdet Härevihage.  

2. Etapp 3, Trädgårdsstaden                                                          
Detaljplanen möjliggör för bostäder med inslag av verk-
samheter och service. Efter planuppdraget 2011 har arbetet 
med etapp 3 varit vilande. Just nu arbetar kommunen med 
att ta fram förslag till ny detaljplan.

3.Infartsparkering vid Bro Station                                     
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om planuppdrag 
för fler parkeringsplatser vid järnvägsstationen. 

4. Nygård (Nygård 2:14 m.fl.) 
Intill Coops rikslager i Bro planeras för en ändring av gäl-
lande detaljplaner. I dagsläget tillåter detaljplanerna indu-
stribyggnader till en höjd av 9 meter. Användningen är även 
i fortsättningen tänkt att vara för lätt industri och lager, men 
höjderna anpassas för modernare behov för lager och logis-
tik. Inriktningen är att kommande bebyggelse blir 12 meter 
hög men att vissa delar tillåts sticka upp till 30 meter. Kom-
munstyrelsen beslutade i oktober 2017 om planuppdrag och  
nu tas förslag fram för en ny detaljplan.

5. Kockbacka gärde 
Komunen beslutade hösten 2020 att pröva möjligheten att 
detaljplanelägga området för ny skola. Närheten till IP på 
andra sidan tågbanan skapar ett behov av en trafiksäker 
koppling över järnvägen.

5
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detaljplan
Trädgårdsstaden- 
etapp 1

detaljplan
Tegelhagen
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Vidare gäller för Upplands-Bro kommun Miljöplan med 
lokala miljömål 2010-2030, antagen av kommunfullmäktige 
2010. Häri anges att kommunen ska ha en grön profil och 
föregå med gott exempel. Det anges att “omtanke om 
miljön och kretsloppstänkandet ska vara en naturlig del av 
planering, utförande och uppföljning av kommunens alla 
verksamheter”. Tre lokla miljömålsområden har antagits:

• Effektivare anvvändning av energi och transporter
• Giftfria och resurssnåla kretslopp
• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

Detaljplaneprogrammet för Klockaren och Härivihage tas 
fram med hänsyn till nämnda hållbarhetsprinciper och strä-
var efter att bidra till en hållbar utveckling som möjliggör 
för att uppnå kommunens lokala miljömålsområden.

Planprocess
Planprogrammet ska ligga till grund för fortsatt planarbete 
för områdena Klockaren och Härevihage.

Programmet sänds på samråd under hösten 2021. Godkän-
nande av programmet beräknas ske Q1 2022.

Hållbar utveckling
Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 100 av 
landets kommuner som ska främja utvecklingen för ett 
hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en 
tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.
Upplands-Bro klassas som en ekokommun vilket visar på 
ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner har 
fyra hållbarhetsprinciper som utgör ramen för det hållbara 
samhället och föreningens verksamhet:

“I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...
1... koncentrationsökning av ämnen från berggrunden
Till exempel fossilt kol, olja och metaller.
2... koncentrationsökning av ämnen från samhällets 
produktion
Till exempel kväveoxider, freoner och hormonliknande 
kemikalier.
3... undanträngning med fysiska metoder
Till exempel storskaliga kalhyggen och överfiskning.
Och i det samhället hindras inte människor systematiskt...
4... från att tillgodose sina behov
Till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt.”
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Förutsättningar
3
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Hushållningsbestämmelser
Jordbruk är av nationell betydelse. Enligt hushållningsbe-
stämmelserna i Miljöbalken 3 kap 4§ gäller att bruknings-
värd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.

Markanvändning

Bebyggelse
Inom programområde Klockaren och Härivihage finns idag 
ingen bebyggelse. Programområdet Klockaren gränsar 
i väster till några bostadshus vid Husbytorp. Mellan pro-
gramområdena ligger Bro Kyrka med begravningsplats och 
tillhörande byggnader. Öster om programområdet Härnevi 
hage ligger en idrottshall vid Bro IP. Gårdsbebyggelsen till-
hör Bro Hof Slott AB där det även finns konferensanlägg-
ning och restaurang i den gamla herrgårdsbyggnaden.

Väster om  programområdet Klockaren finns planerad bo-
stadsbebyggelse inom detaljplanen ”Tegelhagen”, som nu 
håller på att byggas ut. Norr om programområdet Härnevi-
hage, mellan Ginnlögs väg och Mälarbanan, finns en fram-
tagen detaljplan samt pågående detaljplaner för Bro träd-
gårdsstad. Se vidare på sida 16-17.

Golfbana och åkermark
Stora delar av den gamla åkermarken kring Brogård utgörs 
idag av Bro Hofs golfbana som är en 36-håls bana. I ut-
kanten av golfbanan finns rester av den gamla åkermarken 
som inte har brukats på senaste ca 20 åren. Programområ-
dena utgörs av tidigare åkermark som till större delen är 
planlagda för golfbana, se karta sida 19. Norra kanten av 
programområde Härnevihage är planlagd som åkermark. 

Tidigare åkermark inom område Klockaren, sett mot norr. 

Både område Klockaren och Härnevihage är småskaliga  
områden mellan naturmark och vägar och bedöms vara 
svårt att bruka effektivt. Då programområdena ligger inom 
”primärt bebyggelse läge” i RUFS 2050 samt inom redan 
detalplanelagd mark för golfbana bedöms områdena möj-
ligt att exploatera för bostadsbebyggelse. Olika alternativa 
bebyggelselägen söder om Ginnlögs väg har studerats, se 
under Inledning s 8. Områdena Klockaren och Härnevihage 
bedöms sammantaget medföra minst påverkan på natur- 
och kulturmiljö och få bäst koppling till Bro station. 
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       TECKENFÖ RKLARING

       TECKENFÖ RKLARING

Karta markanvändning
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Landskapet och markförhållanden

Landskapet
Naturgeografiskt ligger programområdena i en sprickdal-
sterräng med dalgångar och låga nordsydliga bergsforma-
tioner. Dalgångarna har en flack och mjukt böljande form 
med inslag av åkerholmar och odlingsrösen där vegetation 
etablerat sig som typiska landskapselement. Väster om As-
surs väg är landskapet småskaligt med mindre landskapsrum 
och kortare siktlinjer. Närmast Mälaren finns en samman-
hängande våtmark med strandängar. I det öppna landskapet, 
söder om programområdena, ligger en golfbana som delvis 
har påverkat det öppna landskapet med långa siktlinjer ge-
nom planteringar och markupphöjningar. Idrottshallen vid 
Bro IP, Klockstapeln, Bro kyrka och Brogårds allé är väl 
synliga i landskapet. I västra delen vid Husbytorp finns en 
mindre bebyggelsegrupp med småhus utmed gamla lands-
vägen, Assurs väg, som ligger vid den tidigare åkerkanten.

Det östra programområdet ligger i kanten av ett öppet land-
skap som sluttar svagt ner mot Mälaren i söder. Området 
gränsar i öster till en skogsbeklädd höjdrygg och i söder 
till golfbana med en stor dagvattendamm. Inom golfbanan 
söder om dammen pågår förändringar med trädplanteringar 
och vallar, vilket innebär att siktlinjen från Härnevihage sö-
derut i landskapet bryts i vissa delar. Väster om program-
området ringlar Brobäcken, som rinner ner till Mälaren i 
söder. Intill Brobäcken finns träd och vegetation som till-
sammans med Brogårda allé skärmar området mot öppna 
landskapet i väster.

Det västra programområdet ligger i en nord-sydlig dalgång 
på tidigare åkermark som kantas av skogsbeklädda höjder i 
väster och öster. Marken i den södra delen sluttar svagt mot 
söder och den norra delen sluttar svagt mot norr. Klock-
stapeln står på en skogsbevuxen höjd i sydöstra kanten av 
programområdet. Söder om Assurs väg har en vall lagts 
upp inom golfbanan, vilket bryter siktlinjer ner till Mälaren 
från programområdet Klockaren. 

Landskapets ingående element som dalgångar, skogsklädda 
bergsformationer, vegetationsridåer, vattendrag och åker-
holmar ligger alla i samma nordsydliga riktning. Det gäller 
även element skapade av människan som bebyggelse, alléer, 
diken och vägar. Alla medvetet anpassade till landskapets 
riktning och struktur. Den tydliga riktningen i landskapet är 
en viktig lokaliseringsfaktor vid all typ av ny exploatering.

Lokalklimatet 
Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig. Risk för 
”kalluftssjö” där kalluft samlas kan uppstå i plana lågpunk-
ter. Båda programområdena ligger i svagt sluttande mark 
och inte lågpunktsområde. Söder om område Klockaren 
har vallar placerats vilket kan minska genomströmning av 
luften. 

Åkerholmar finns norr om programområde Klockaren.
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Förutsättningar

Bro kyrkaBrogårds alléBrobäckenGinnlögs väg Bro IP

Klockaren

Härevihage

Flygbild från nordväst.

Klockstapeln

planerad utbyggnad 
av Trädgårdsstaden

ny bostäder i 
Tegelhagen 
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1

4

Vy från område Härnevihage mot väster, bakom Brogårds allé skymtar Bro kyrka. Vy från Bro kyrka. Sporthallens tak syns över trädridån, vilket dominerar vyn i öppna landskapet. 

Brogårds allé utgör ett tydligt landskapselement. Vy från Assurs väg mot öster.

Bro sporthall

tak på Bro sporthall

Bro kyrka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy mot öster från korsningen Jurstagårdsvägen/Ginnlögs väg.

Bro kyrka

Vy mot väster från Ginnlögs väg.

2 3
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Naturmiljö

Programområde Härnevihage                                                                       
Området består av tidigare åkermark som växt igen. Marken 
används i löpande drift av golfbanan och förändras kontinu-
erligt. Ris, sten och jordmassor förvaras inom området från 
ombyggnad av golfbana samt nedläggning av Eons ledning. 
Eftersom diken och dräneringssystem inte underhålls längre 
har den tidigare åkermarken delvis fått en annan karaktär 
med inslag av ruderatmark och vissa partier är fuktiga. Vass 
samt salix har etablerat sig inom mindre partier. Området 
är delvis svårframkomligt och inbjuder inte direkt till att 
ströva i genom. Enligt kommunens kommunövergripande 
naturinventering bedöms området som en artrik miljö för 
fåglar och klassas som högt naturvärde (klass 2). Inom om-
rådet häckar rödlistade arten sävsparv, men populationen 
har ökat under de senaste åren enligt artdatabanken (2020). 
Sånglärka och ängspiplärka häckar även inom programom-
rådet idag, men har nyligen plockats bort från rödlistade 
arter (2020). 

Intill programområdet finns naturvärden som Brobäcken, 
Brogårds allé som är biotopskyddad och Härnevihage i ös-
ter som hyser stor biologisk mångfald.

Programområde Klockaren
Området utgörs av obrukad åkermark. Vegetationen på 
åkermarken består huvudsakligen av ogräsarter. Tall, gran 
och björk har fått ordentligt fotfäste på senare år och ex-
panderar nu in på åkermarken. Väster om programområdet 
finns ett värdefullt bryn och omväxlande vegation som gör 

Markförhållanden

En översiktlig geoteknisk utredning är framtagen av Struc-
tor 2017-07-07. Det västra programområdet består huvud-
sakligen av glacial lera omgivet av fastmarksområde med 
morän och ytnära berg. Enligt SGU:s jorddjupskarta är 
lermäktigheten relativt begränsad här. Östra programom-
rådet ligger inom postglacial finlera som övergår i morän 
och ytnära berg vid skogskanten i öster. Enligt SGU:s jord-
djupskarta är lermäktigheten som störst nära Brobäcken 
och strax öster om denna.
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Inga kända grundvattenmätningar finns för området.  Norr 
om Ginnlögs väg finns grundvattenmätningar som visar att 
grundvattnets trycknivå ligger ca 0,5-1 meter under mark-
ytan där. Torrskorpeleran där indikerar också att tryckni-
vån normalt ligger omkring 1 meter under markytan.  

Brobäcken rinner strax sydväst om området Härnevihage  
och vidare ut i Mälaren. Bäcken utgörs av ett meandrande 
vattendrag vars slänter är relativt instabila och erosions-
känsliga och binds samman av växtrötter. Bäckens flöde 
varierar mycket under året.
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Utdrag ur kommunens kommunövergripande naturinventering för 
programområde Klockaren och Härnevihage.

Programområde Klockaren, foto mot sydost.

Programområde Härnevihage, foto mot nordost.

att området är rikt på småfåglar. Ett stenröse/häll finns inom 
programområdet och bedöms ha påtagligt naturvärde (klass 
3) i kommunens naturinventering. Odlingsrösen är skydda-
de i det generella biotpskyddet. Norr om området finns flera 
åkerholmar och odlingsrösen som även ingår i det generella 
biotopskyddet. Söder om Assurs väg finns flera naturvärden 
inom de skogsbeväxta delarna. 

Längre söderut ligger Broviken som är en mycket värdefull 
naturmiljö. I denna finns naturreservat, Natura 2000-områ-
de och ESKO (Ekologiskt särskilt känsliga områden). 

.                                

Gräns i kommunens naturinventering behöver justeras.
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Kulturmiljö

Historisk utveckling
Brobygden har sedan 400-talet haft en bofast befolkning 
och de många fornlämningarna inom bygden vittnar om 
detta. 

Bro kyrka uppfördes under 1100-talet och vid den tiden var 
Upplands-Bro en strategisk centralbygd mellan Birka, Sig-
tuna och Uppsala.

Husby var sannolikt kungsgård under sen järnålder och tidig 
medeltid. Gårdar med Husbynamn finns ganska jämnt för-
delade i Mälardalen och anses ha varit någon typ av kungli-
ga förvaltningsgårdar under denna tid. Husby i Bro utveck-
lades under medeltiden till en mycket stor by, bestående av 
8 kronogårdar med 8 tillhörande torp. Det äldsta skriftliga 
belägget för Husby är från år 1280. Under tidigt 1700-tal 
bestod byn av ett 15-tal bostadshus, som idag återfinns i 
form av husgrunder i området sydväst om kyrkan. Under 
1700-talet bröt sig Brogård ut ur Husby by och då uppför-
des en ny herrgårdsanläggning, vars flyglar finns bevarade. 
Befintlig huvudbyggnad är från 1880-talet då den ursprung-
liga byggnaden revs och ersattes av en ny byggnad. Husby 
by avfolkades successivt under 1700- och 1800-talen.

Värdefull kulturmiljö
Ett flertal fornlämningar finns i anslutning till programom-
rådena, se karta nedan. Dessa ligger i de skogsdungar som 
finns intill områdena. Fornlämningar är skyddade enligt 
Kulturminneslagen (KML). 

Bro sockenkyrka är en av kommunens äldsta stenkyrkor. 
Gråstensmurarna i kyrkans mellersta del tillhör den ur-
sprungliga kyrkan som uppfördes under andra hälften av 
1100-talet. Trots senare utbyggnader och renoveringar har 
kyrkan bibehållit sin medeltida karaktär. På bergs- och mo-
ränhöjderna söder om kyrkan ligger fyra gravfält som troli-
gen är från yngre järnålder. 

 

En arkeologisk utredning, del I, är framtagen 2004 i sam-
band med planering av golfbana, se karta till höger. Utred-
ningsområdet täcker båda programområdena. Enligt utred-
ning föreslogs några områden undantas från exploatering, 
däribland området mellan Klockstapeln och Bro kyrka, om-
rådet kring Assurs sten och området öster om skogshöjden 
intill idrottshallen. 

I en antikvarisk utredning, framtagen av Arendus 2018, be-
döms det positivt om ny bebyggelse placeras indragen från 
Assurs väg, se vybild.

Karta från Arkeologisk utredning, Brogård, 2004. Programområdenas läge är imarkerade med gröna ringar.
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94

Karta från Arkeologisk utredning, Brogård, 2004. Programområdenas läge är markerade med gröna ringar 

Klockstapeln, foto mot nordväst.

Brogårds allé

Bro kyrka

Vy från Assurs väg mot Klockstapeln i öster.Siktlinjen mot 
Klockstapeln är värdefull att bevara.

1
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Målpunkter och trafik

Avstånd till viktiga målpunkter
Bro station är en viktig målpunkt. Programområdena Här-
nevihage och Klockaren ligger 500 - 800 meter respektive 
ca 1 - 1,5 km från stationen.  

Förskolor och skolor finns idag norr om järnvägen. I de-
taljplan Tegelhagen, väster om programområde Klockaren, 
planeras tre tomter för förskola/skola. I planområdet för Bro 
Trädgårdsstad planeras fyra tomter för skola/förskola. 

Bro kyrka ligger vid Assurs väg. Strax öster om program-
området Härnevihage ligger Bro IP där det finns fotbolls-
planer och fotbollshall. Badplats finns vid Björknäs som 
ligger ca 5 - 6 km sydväst från planområdet. Naturreservatet 
Broängarna ligger söder om golfbanan, ca 1,4 km från pro-
gramområdet Härnevihage. 

I Bro centrum, ca 800 m - 1,5 km från programområdena, 
finns övrig kommersiell service och badhus.  

Kollektivtrafik
Bro station trafikeras av pendeltåg mellan Bålsta och Ny-
näshamn/Södertälje. Stockholms Central nås på ca 30 mi-
nuter. Buss 554 går i rusningstid direkt till Kista. På natten 
går nattbussar mellan Stockholm-Kungsängen-Bro. I Bålsta 
(med pendeltåg ca 7 minuter) finns närmaste fjärrtågstation 
där tåg mellan Västerås och Stockholm stannar.

Busslinje 556, mellan Bro station och Ådö, går idag till 
Bro kyrka där det finns busshållplats. Dessutom går buss-

linje 555 utmed Rösaringsvägen, väster om programområde 
Klockaren, mot Bro station. En utökad turtäthet bedöms 
rimlig då området Tegelhagen byggs ut.  

Gator och parkering
Ginnlögs väg ligger norr om programområdet Härnevihage. 
Vid Bro IP finns en infart till en stor parkeringsyta som lig-
ger norr om programområdet. Inga gator finns idag inom 
programområdet Härivihage.  

Programområdet Klockaren nås från Ginnlögs väg via  As-
surs väg som går förbi Bro kyrka. Söder om programom-
rådet Klockaren har Assurs väg en smal vägsektion, ca 5 
meter,  samt en avsmalning i körbanan mot utbyggnadsom-
rådet Tegelhagen.

Vid Bro station finns infartsparkering. Intill Bro idrottsplats  
finns en stor parkering som även används som parkering för 
besökande till naturreservatet och Upplands-Broleden.

Gång- och cykeltrafik
Pendeltågsstationen nås via gång- och cykelförbindelse un-
der järnvägen samt utmed gång- och cykelbana utmed As-
surs väg fram till Bro kyrka. Vid pendeltågsstationen finns 
cykelparkering. Utmed Ginnlögs väg, mellan korsningarna 
Assurs väg och Rösaringvägen, finns en markering utmed 
södra kanten av vägen för gång- och cykeltrafik. I nordöstra 
kanten av utbyggnadsområdet Tegelhagen har en anslutade 
gång- och cykelväg nyligen byggts till Ginnlögs väg. Väster 
om programområde Härevihage går Brogårdsallén i nord 
sydlig riktning mellan Bro Hof och Bro IP. 

Friluftsliv
Naturmark för friluftsliv finns nära båda programområ-
dena. Broängarnas naturreservat ligger söder om golfba-
nan vid Mälaren. Utmed östra kanten av programområde 
Härnevihage finns en naturstig som börjar vid reservats-
parkeringen och slutar vid Hästholmen vid Broängarnas 
naturreservatet, se karta. Den 29 kilometer långa Upp-
lands-Broleden går genom reservatet.

En kulturstig planeras inom planområdet Tegelhagen från 
Fiskartorp i söder upp till Assurs väg, förbi Assurs sten och 
över till norra delen av Brogårds allé.

Upplands Broleden öster om programområdet Härnevihage. 

I samband med utbyggnaden av Trädgårdsstaden norr om 
Ginnlögs väg planeras gång- och cykelbanor byggas utmed  
huvudgatunätet, vilket skapar en ny förbindelse mellan Här-
nevihage och Bro station.
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Karta målpunkter och trafik

Föreslagen kulturstig inom detaljplan Tegelhagen.

TECKENFÖ RKLARING

TECKENFÖ RKLARING

Bro station

Bro kyrka
Bro IP

Bro centrum

Upplands Broleden
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Störningar och risker

Buller
Programområdena ligger söder om Ginnlögs väg och söder 
om Mälarbanan som kan orsaka trafikbuller. Området Här-
nevihage ligger ca 50 meter från Ginnlögs väg och ca 200 
meter från Mälarbanan. Enligt tidigare trafikutredning av 
Structor (2014-10-08) beräknas Ginnlögs vägs trafikmäng-
der 2035 vara ca 14 000 fordon/dygn vid område Härne-
vihage och ca 5700 fordon/dygn vid område Klockaren år 
2035.

Enligt en bullerutredning för intilliggande utbyggnadsom-
råde Trädgårdsstaden  framtagen 2016 bedöms riktvärden 
för buller kunna klaras för båda programområdena. Utred-
ningen visar att vid Ginnlögs väg uppnås 70 dB(A) maxi-
mal ljudnivå ca 30 meter från vägen och 55 dB(A) ekviva-
lent ljudnivå ca 30 - 50 meter från vägen. 
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Trafikuppgifter för år 2035.

Enligt trafikbullerförordningen (2017:359) bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om 
en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Samma 
värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadrat-
meter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad 
överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maxi-
mal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst 
ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade 
sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 
ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid 
uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00

Öster om programområdet Härnevihage ligger Nygårds in-
dustriområde. För Nygårds industriområde pågår ett planar-
bete där möjlighet finns att ställa krav på att verksamheten 
inte ska vara störande för omgivningen. 

Markföroreningar
Ingen risk bedöms finnas för föroreningar inom pro-
gramområdena. Marken har tidigare bara använts som 
jordbruksmark. Enligt uppgift från markägare kommer 
jordmassorna inom område Härnevihage från grävningsar-
beten inom området.

Närhet till golfbana
Risk för människors hälsa och säkerhet i samband med 
lågt flygande golfbollar kan behöva utredas i senare skede 
liksom behovet av eventuella utökningar av 
skyddsanlägg-ningar där den planerade bebyggelsen 
ligger nära golfbanans hål. 

Bro Idrottsplats ligger i anslutning till området med ett 
avstånd på ungefär 150 meter. Då Idrottsplatsen har 
anläggningar i form av utomhusplaner som nyttjas även 
kvällstid kan eventuellt ljus från strålkastare vara en källa 
för störning. Vid nyttjande av idrottsplatsen kan eventuellt 
höga ljudnivåer också skapa en störningskälla. I ett 
framtida detaljplanearbete är det därför viktigt att utreda 
dessa potentiella riskkällor för att bostäderna ska kunna 
utformas så att eventuella störningar inte skapar olägenhet 
för bostäderna samt att användandet av Idrottsplatsen inte 
begränsas till följd av tillskapandet av bostäderna.
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Lutning mot Gröna dalen från Örtugsvägen, sedd från Hjortronvägen

Teknisk försörjning

Vatten och spillvatten
Programområdena ingår i verksamhetsområde för kom-
munalt vatten och avlopp. Vatten- och spillvattenledningar 
finns i anslutning vid utbyggnadsområdet Tegelhagen samt 
utmed Ginnlögs väg. Ledningarna utmed Ginnlögs väg 
har stora dimensioner och vidare utredning behövs inför 
anslutning. 

Dagvatten 
Inriktning i ÖP 2010 är att eftersträva så kallad ekologisk 
dagvattenhantering (EOD). Det ska ske med stor andel lo-
kalt omhändertagande (LOD), som syftar till att bromsa upp 
det avrinnande dagvattnet tidigt i avrinningsprocessen och 
låta de naturliga processerna få en möjlighet att behandla 
dagvattnet. (Kommunens krav är att dagvatten tas om hand 
inom kvarteret så att högst ett flöde motsvarande ett 5-års-
regn innan exploatering släpps ut på det befintliga dagvat-
tennätet.)

Områdenas recipient är Broviken. Denna ingår i vattenfö-
rekomsten Mälaren–Görväln, som omfattas av miljökvali-
tetsnormer för vattenkvalitet med kvalitetsfaktorer som inte 
får försämras. Vid exploatering i området måste de renings- 
och fördröjningsåtgärder som vidtas vara tillräckliga för att 
inga enskilda kvalitetsfaktorer ska försämras och för att vat-
tenförekomstens miljökvalitetsnormer inte ska äventyras. 
Mälaren-Görväln har klassning måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status (2019). Områdena ingår i Östra 
Mälarens vattenskyddsområde.

Bäckarna Önstabäcken/Övre Brobäcken och Sätrabäcken 
som rinner ihop i Brobäcken är inte klassade som vatten-
förekomster och omfattas inte av miljökvalitetsnormer men 

Upplands-Bro kommun har gett dem en motsvarande klass-
ning för ekologisk status i sin vattenplan. Där har Önsta-
bäcken och Brobäcken klassats som god status med risk att 
de inte uppfyller god status i framtiden och Sätra bäcken 
har klassats som måttlig status med risk att den inte uppnår 
god status i framtiden. I kommunens översiktsplan pekas 
Brobäcken med tillrinningsområde ut som ekologiskt käns-
ligt område.

Söder om programområdet Härnevihage finns en dagvatten-
damm som ingår i ett slutet system av dammar inom golf-
banan som inte når Mälaren. På norra sidan av dammen 
finns en pumpstation till dammen. Golfbanedammarnas 
vattenkvalitet är mycket hårt reglerad och bedöms därför 

inte lämplig som mottagare. Marken inom programområdet 
Härnevihage sluttar svagt mot sydväst och golfbanans dag-
vattendamm.

Inom programområde Klockaren finns en höjdrygg i öst-
västlig riktning i mitten av området. Dagvatten från norra 
delen rinner norrut mot Ginnlögs väg och Önstabäcken/
Brobäcken. Dagvatten från södra delen rinner söderut mot 
Assurs väg.

Fjärrvärme 
I norra och östra kanten av område Härnevihage är led-
ningar för fjärrvärme (E.ON) framdragna. Fjärrvärmeled-
ningar ligger även utmed södra sidan av Ginnlögs väg.

 Avrinningsriktning för dagvatten idag inom programområden. 

Brobäcken

damm
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4
Vision och koncept
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Allé öster om Ekhammars gård

Övergripande vision och koncept

Vision
Visionen för programområdena är att skapa en långsik-
tigt hållbar naturnära boendemiljö fylld av livskvalitet för 
framtidens vardagsliv. Den ska bidra till att förflytta Upp-
lands-Bro kommun till det samhälle som möter krav och 
förväntningar från morgondagens invånare i enlighet med 
kommunens vision 2035. Planförslaget ska vara förankrat 
i en tydlig identitet omedelbart kopplat till Upplands-Bro 
kommun och de utmaningar, möjligheter och visioner som 
finns för kommunen, samtidigt som förslaget ska erbjuda 
lösningar som möter vårt framtida samhälles behov och ut-
veckling.

De nya bebyggelseområdena är valda för att bli en naturlig 
utbyggnad från befintlig och planerad bebyggelse i Bro där 
gatunät och teknisk försörjning utnyttjas. Områdena lig-
ger på tidigare åkermark som inte har bedöms rationell att 
bruka. Avgränsning av områden sker med hänsyn till kultur- 
och naturvärden samt att siktlinjer hålls öppna i natur- och 
kulturlandskapet. 

Områdena ligger naturskönt och får närhet till Mälaren och 
områden med höga natur- och kulturvärden, samtidigt som 
de har nära till pendeltågstation och centrum. Närheten till 
kollektivtrafik och möjlighet för odling skapar förutsätt-
ningar för en hållbar livsstil. 

Den nya bebyggelsen ska ta till vara värden i landskapet 
och anpassas till natur- och kulturmiljövärden samt befintlig 
bebyggelsestruktur. 

Utbyggnadsområdena ska planeras med fokus på natur-
resurs- och hållbarhetsfrågor och ska bidra till större till-
gänglighet till angränsande naturområden och friluftsstråk 
för både nya och befintliga invånare.

Hållbar utveckling
För att bidra till en hållbar utveckling av Bro ska områdena 
utformas med en blandning av boendeformer och möjlighe-
ten finnas för människor i alla åldrar och livsfaser att leva 
ett aktivt, spännande och hälsosamt liv i området. Plats ska 
finnas för lokal odling och möjligheter i delningsekonomin 
tas in som planeringsförutsättning. 

Ny teknik främjas till stöd för hälsa, livskvalitet, klimat-
vänliga beteenden och lösningar. Bland annat ska nya trans-
portlösningar finnas med som del i planeringen, som  t.ex. 
självkörande fordon.

Byggnationen ska generera ett minimalt CO2 avtryck i både 
bygg- och driftsfasen och förnyelsebar energi prioriteras 
som energikälla. 

Övergripande riktlinjer

Anpassning till natur- och kulturmiljövärden
Ny bostadsbebyggelse i området ska placeras med stor 
hänsyn till de naturvärden som finns. Det är även viktigt 
att tillkommande bebyggelse inte bildar barriär för djur- 
och friluftsliv då områdena ligger i ett sammanhängande 
grönstråk. Gröna kopplingar i öst-västlig riktning förstärks 
inom båda programområdena. Dessutom behöver kultur-
miljvärden värnas. 

Bebyggelseområdet Klockaren fjärmas från Assurs väg 
så att inte vyn mot Klockstapeln påverkas. Bebyggelsen 
behöver även anpassas till bebyggelsegränser för området 
Tegelhagen för att ansluta till planerade grönkilar inom 
detta utbyggnadsområde. 

Biotopskyddat odlingsröse inom område Klockaren kan 
bevaras inom parkområde inom planen. Mindre hus 
föreslås i område Klockaren för att inte bilda barriärer i 
landskapet. Gröna passager till omgivande naturmark är 
viktigt att säkerställa inom området. 

Utblickar och markhöjder
De utblickar som finns i landskapet ska tas tillvara. Mark-
höjder inom programområdena ska studeras vid planering 
av dagvattenlösningar. 

Exempel på bebyggelsestruktur

 

     

5. Håbo Tibble     

    

7.      Understenshöjden                                                 8. (pinterest) 

    

9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
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Lokal dagvattenhantering
Dagvatten från områdena bör lösas med lokala dagvatten-
lösningar. Asfaltering av infarter och parkeringsytor bör 
undvikas där det är möjligt för att minska dagvattenmängd, 
vilket även ofta stämmer med den lantliga bebyggelsetra-
ditionen.  

Dagvatten från norra delen av utbyggnadsområdet Klocka-
ren föreslås ledas till en ny dagvattendamm, som kan  av-
vattnas mot vägdiket utmed Ginnlögs väg. Området ger 
även en distans till en eventuell framtida utveckling av 
golfbanan i norr. Dagvatten från södra delen av området 
föreslås ledas till en ny dagvattendamm mellan Assurs väg 
och bebyggelseområdet och därefter ledas söderut i befint-
ligt dikessystem.

Det är viktigt att programområdet Härnevihage planeras så 
att dagvatten leds till en renande dagvattendamm och inte 
direkt till Brobäcken. För att inte påverka Brovikens Natura 
2000-område är det också viktigt att vattnet som släpps ut är 
rent då områdets avrinning går dit. Bebyggelse bör läggas 
på tillbörligt avstånd från bäcken och dagvattenlösningar 
utformas så att inget smutsigt vatten når bäcken som har 
geologiskt känsliga slänter och troligtvis höga naturvärden. 
Kommunen har som mål att ”hjälpa” Brobäcken genom 
att plantera mer buskar och träd runt bäcken, vilket skulle 
kunna ingå i planen som skyddsåtgärd.

Bebyggelse
Område Klockaren föreslås byggas med småskalig bebyg-
gelse med lantlig bykaraktär som skapar förutsättningar för 
odling. Programområdet är ca 4,5 ha. Med en täthet om ca 
25 bostäder/ha bedöms området rymma ca 100 bostäder. 

Område Härnevihage föreslås bebyggas med  varierande 
hustyper av småstadskaraktär i en skala som knyter an till 
befintlig bebyggelse i centrala Bro. Området är ca 5,5 ha 
stort och med en täthet om ca 35-50 bostäder/ha bedöms 
området rymma ca 200-250 bostäder. Som jämförelse är tät-
heten i Bro trädgårdsstad 70 lgh/ ha. 

Se vidare gestaltningsriktlinjer på sida 40-43.

Buller
Närmast område Ginnlögs väg i område Härnevihage behö-
ver bebyggelse utformas med ”tyst” sida så att bullervärden 
minskar och riktvärden för trafikbuller klaras.

Vatten och avlopp
Klockaren: Vatten- och avloppsledningar bör kunna anslu-
tas till VA-ledningar tillhörande planerat område väster om 
område ”Tegelhagen”. Om så erfordras på grund av höjd-
skillnader anläggs pumpstation där inte självfallslösning 
fungerar.

Härnevihage: Vatten- och avloppsledningar ansluts mot 
befintliga ledningar vid Ginnlögs väg. Om så erfordras på 
grund av höjdskillnader anläggs pumpstation där inte själv-
fallslösning fungerar. 

Gator, gång- och cykelstråk
Område Klockaren förslås få en väganslutning söderifrån 
och ansluta till Assurs väg. Vid förändringar av Assurs väg 
bör stor hänsyn ske till kulturmiljön och vägen bör få behål-
la sin vägsektion så långt möjligt. En ny gång- och cykel-
väg förbindelse kopplas samman med utbyggd gång- och 
cykelväg i område Tegelhagen mot Ginnlögs väg som har 
förbindelse till Bro station.

Området Härnevihage bör anslutas med gata till befintlig 
vägkorsning vid Ginnlögs väg på samma ställe där idrotts-
platsen idag har sin anslutning. Utbyggnadsområdet Träd-
gårdsstaden får även en väganslutning där så att det blir en 
4-vägskorsning. Ytor för snöupplag behöver finnas i anslut-
ning till gatorna inom utbyggandsområdena.  

Den gångstig, som ingår i Upplands Broleden, som ligger 
i naturområdet öster om programområdet Härnevihage be-
hålls och tas tillvara. Kopplingar till Upplands-Broleden 
och natureservatet i söder förbättras genom nya tillgängliga 
gång- och cykelvägar som ansluter till rekreationsstråket 
genom Härnevihage. 

Parkering
Parkering inom områdena ska utformas med omsorg och 
stora parkeringsytor ska undvikas, se även under rubriken 
Lokal dagvattenhantering. Garage bör även undvikas för att 
minska dagvattenmängder. Trädplantering vid parkeringsy-
tor bidrar till rening av trafikdagvattnet. Genom att t.ex an-
vända bil- och elcykelpooler kan antalet parkeringsplatser 
begränsas.
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Schematisk och övergripande struktur för de två programområdena.
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Gröna dalen består till stor del av öppen grönyta
Programförslag

Vy från gång- och cykelväg nordväst om Klockaren. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade. 

Vy från Ginnlögs väg mot Härnevihage. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade. 
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Område Klockaren Gestaltningsriktlinjer
Området Klockaren föreslås kunna bebyggas med friliggan-
de småhus, parhus, korta radhus och kedjehuslängor samt 
små flerbostadshus med villakaraktär. Området ges en tyd-
lig karaktär av bykänsla, landsbygd och odling. Barriärer 
som påverkar öst-västliga förbindelser bör undvikas.

Området angörs via en ny vägförbindelse till Assurs väg i 
söder. Bebyggelseområdet utformas med gröna kopplingar 
till omgivande naturmark och ett parkområde sparas där det 
finns värdefullt stenröse. Norr om bebyggelseområdet för-
stärks en grön koppling i öst-västlig riktning med en plan-
tering i form av exempelvis brynvegetation mellan intillig-
gande skogsområden. En dagvattendamm föreslås även norr 
om bebyggelseområdet. Vägnätet anpassas till topografin så 
att pumpstationer för dag- och spillvatten undviks så långt 
möjligt. En möjlig gång- och cykelvägskoppling föreslås 
till utbyggd gång- och cykelväg inom utbyggnadsområdet 
Tegelhagen i väster.

Området mellan Assurs väg och nya bebyggelseområdet 
behålls som ett öppet grönområde. Här planeras dagvatten-
damm och grönytor för t.ex bollspel, lek och andra aktivi-
teter.

Byggnaderna inom planområdet föreslås utformas med trä-
fasader i traditionella färger för att ansluta bra till naturka-
raktären och Klockstapeln. Träbebyggelse bidrar även till 
att minska klimatpåverkan. Se exempel på referensbilder 
intill.
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0 100 500
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Klockstapeln, ny bebyggelse ska gestaltas med 
hänsyn till Klockstapeln på höjden i sydöst.

 

     

5. Håbo Tibble     

    

7.      Understenshöjden                                                 8. (pinterest) 

    

9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
 
                                                              
 

 

 

 

Håbo-Tibble kyrkby, exempel på friliggande småhus i trä som lig-
ger i kulturhistorisk miljö.

Understenshöjden i Björhagen- ekoby, radhus i trä.

 

     

5. Håbo Tibble     

    

7.      Understenshöjden                                                 8. (pinterest) 

    

9.  (pinterest)                                                          15.   Olseröd i Kungälv 
 
                                                              
 

 

 

 

Lillsjönäsvägen i Ulvsunda.Friliggande småhus i trä. Småskaligt bebyggelsemönster med lantlig bykaraktär.
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Område Härnevihage Gestaltningsriktlinjer
Området planeras för en variation av tätare radhusbebyg-
gelse blandat med kedjehus, parhus och fristående småhus i 
en småskalig, varierad och småstadsmässig kvartersstruktur 
med två- och trevåningshus. Närmast Ginnlögs väg prövas 
en något högre stadsradhusbebyggelse, i tre våningar, som 
föreslås som u-formade kvarter för att skydda mot trafik-
buller. Siktlinjer in och ut ur området ska beaktas i utform-
ningen av kvarteren. Radhus i två våningar föreslås mot 
öppna landskapet i väster. Ett mindre område med frilig-
gande enbostadshus föreslås i områdets sydvästra del mot 
golfbanan. Bostadsgårdar kan förses med odlingsytor och 
växthus för att skapa möjlighet för odling. Byggnaderna 
inom planområdet föreslås utformas med traditionella fär-
ger och material. 

Området angörs via en ny cirkulationsplats vid nuvarande 
korsning till Ginnlögs väg, vilket blir en fortsättning på det 
planerade huvudstråket genom Trädgårdsstaden i Bro. Ga-
tan fortsätter genom området som en huvudgata som förses 
med en gång- och cykelbana samt trädplanteras. En mindre 
park placeras centralt längs huvudgatan och parken föreslås 
som en del i ett öst-västligt grönstråk. Möjlighet finns att ut-
nyttja del av fjärrvärmestråket för t.ex. mindre parkeringar 
utmed en angöringsgata i norr. En trädplantering i anslut-
ning till parkering kan förstärka grönkilen i öst-västlig rikt-
ning. Gatustrukturen inom området ska tillvarata utblickar 
och siktaxlar genom området. En ny promenadväg planeras 
söder om programområdet för att ansluta till befintliga pro-
menadvägar i väster och Upplands-Broleden i öster. Natur-
stigen direkt öster om programområdet bevaras. 
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Exempel på stadsradhus mot Ginnlögs väg. Exempel på stadsradhus mot Ginnlögs väg. Älta i Nacka, exempel på fristående enbostadshus med trädgård.

Kärrtorp, exempel på radhus.

Exempel på friliggande småhus. Lobelian i Södertälje, stadsmässig småskalig bebygelsestruktur. Vilhelmsro i Falköping.

Lobelian i Södertälje. Vilhelmsro, exempel på passager i bebyggelse som knyter ihop 
gårdar.
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Fortsatt planering
I detaljplaneskedet bedöms följande utredningar nedan be-
höva tas fram.

Geoteknik
I Utrednings-PM Geoteknik-Markförhållanden, framtagen 
av Structor 2017, rekommenderas fördjupad utredning av 
geoteknik och geohydrologi. Ett antal grundvattenrör re-
kommenderas installeras, eventuellt tillsammans med en 
översiktlig geoteknisk fältundersökning. Grundvattnets 
trycknivå påverkar både schakter, uppfyllnader, sättnings-
känslighet, lokalt omhändertagande av dagvatten, höjdsätt-
ning och möjlighet till källare i området. I nästa skede re-
kommenderas att utreda lerdjup, lerans sättningsegenskaper 
och skjuvhållfasthet samt avgränsa fastmarksområden inom 
området för mer detaljerad planering av området.  

Trafikbuller
Bullerutredning behöver tas fram vid byggnation närmast 
Ginnlögs väg inom område Härnevihage. 

Dagvatten, vatten och avlopp
Dagvattenlösning och dammstorlekar behöver utredas mer 
nogrannt i nästa skede. Markhöjder som möjliggör självfall 
ska eftersträvas så långt möjligt för att undvika pumpning 
av dagvatten. En dagvattenutredning behöver tas fram där 
hänsyn även tas till resultat av tidigare genomförda dag-
vattenutredningar för andra pågående planer för att få en 
samlad bild av påverkan på recipienten Broviken. 

Vatten- och avloppsförsörjning behöver studeras och mat-
ning bör ske från flera håll för att öka säkerheten. Placering 
av pumpstationer för spillvatten behöver utredas vidare ti-
digt i detaljplaneskedet för att undvika framtida olägenheter 
för lukt.

Gatusektioner 
Gatusektioner för olika gatukaraktärer behöver tas fram i 
detaljplaneskedet. Utrymme och platser för snöupplag be-
höver även studeras.

Kulturmiljö
Kulturmiljöutredningen kommer tillsammans med natur-
värdesinventeringen att vara styrande för hur struktur och 
gestaltning i området ska placeras och hur områdena ska 
utformas.

Naturmiljö
Naturvärdesinventering 2020-05-19 ligger till grund för 
fortsatt planering. Kompensation för naturvärden som för-
svinner ska utredas vidare i planarbetet.

Trafik

För att skapa ytterligare tillfartsvägar och koppla samman 
Tegelhagen, Klockaren och Bro med flera förbindelser bör 
möjligheten att öppna upp Assurs väg för allmän fordons-
trafik utredas. Genom att öppna denna väg skulle belast-
ningen Ginnlögs väg kunna lättas. Dock måste detta stude-
ras närmare i detaljplaneskedet.

Skola och förskola
Planberedskapen för skolor och förskolor i Bro bedöms 
vara god och lokaliseringen av Klockaren och Härnevihage 
bedöms ge goda förutsättningar för att  behovet av förskole- 
och skolplatser ska kunna mötas utanför planområdena.

Vy från Ginnlögs väg mot Härnevihage. Byggnaderna är visionära och schematiskt visade.
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Konsekvenser
5
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Behovsbedömning

Ekologiska konsekvenser
Ur ett hållbarhetsperspektiv är det positivt med tillkom-
mande bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen med samman-
hängande gång- och cykelvägnät till centrum. Områdena 
har dessutom förutsättningar för utbyggnad av anslutande 
ledningsnät för fjärrvärme.  

Vid utbyggnad av bebyggelseföreslaget inom programom-
rådet Klockaren bedöms inte gröna sambanden påverkas 
negativt då inga naturvärden påverkas, bebyggelsen är små-
skalig och bebyggelsegränser anpassas till gröna stråk inom 
intilligande utbyggnadsområdet Tegelhagen. Odlingsröse 
inom programområdet sparas inom parkmark och gröna 
förbindelser till ansgränsande naturområden säkerställs. 
Biologiska mångfalden inom gröna kilen kan öka genom att 
området kompletteras med trädgårdar för odling. 

Vid en nybebyggelse på tidigare åkermark inom program-
område Härnevihage påverkas inte den gröna kopplingen 
eftersom värden främst är knutna till naturområdet Härne-
vihage, Brobäcken och Brogårds allé.

Sammantaget bedöms inte förslaget bilda barriärer för djur 
och friluftsliv inom Görvälnkilen eftersom områdena tar 
huvudsakligen tidigare åkermark i anspråk och påverkar 
inga värdefulla landskapselement såsom åkerholmar och 
odlingsrösen. Planteringar inom bebyggelseområdena kan 
på sikt stärka Görvälnkilen.

Vid en byggnation inom programområde Härnevihage ris-
kerar fågellivet att störas. Men fågellivet sammansättning 
riskerar också att ändras om området lämnas för fri utveck-
ling då ett trädskikt successivt kommer att ta överhand al-
ternativt fortsatt användning för drift av golbanan. Större 
delen av programområdet är även planlagt för golfbana 
idag. Så länge området har en öppen karaktär som innehål-
ler vass och salix kommer arten sävsparv, som är rödlistad, 
att kunna häcka. Sävsparven förekommer på flera lokaler i 
närområdet och är allmän inom Broängarnas naturreservat. 
Sånglärka och ängspiplärka finns även i området, dock inte 
längre rödlistade arter. Både sånglärka och ängspiplärka 
finns i närområdet. Sånglärkan förekommer på åkermark 
runt Bro kyrka och ängspiplärkan uppträder frekvent utmed 
Mälaren, bland annat inom Broängarnas naturreservat.

Kompensation- fågelliv                              

Kompensationsåtgärder för fågellivet ska utredas vidare 
under planarbetet. Exempel på kompensationsåtgärder för 
fågellivet inom programområde Härnevihage har tagits 
fram av Biomedia Omberg, 2020-05-31. Dessutom planeras 
minst en dagvattendamm planeras för planområdet vilket 
bedöms ha positiv betydelse för fågellivet.

Friluftsliv
Tillgängligheten till naturområdet Härevihage och Upp-
lands-Broleden förbättras även för funktionshindrade ge-
nom utbyggnad av gator och tillgängliga gångvägar. Skogs-
områdena intill bebyggelseområdena och promenadvägarna 
blir en tillgång för de boende.

Öppen yta i södra delen av område Klockaren
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Vy från Bro kyrka med markerat läge för ny bebyggelse som begränsas visuellt bakom Brogårds alle och trädvegetation utmed Brobäcken.

skada på kulturmiljövärden, om den anpassas till intillig-
gande och i en del fall bakomliggande bebyggelse och an-
läggningar vad avser höjd, form och placering. Se sektioner 
på sida 37.

Norra delen av Brogårds allé föreslås restaureras med bort-
tagande av sly och nyplantering av träd för att förstärka 
upplevelsen av allén som del av kulturmiljön. Sett från 
marknivån är området visuellt väl avgränsat från övriga de-
lar av kulturhistoriska värden inom tidigare riksintresseom-
rådet. Om vegetation längs Brobäcken finnas kvar samt en 
förbättring av trädmiljön sker längs allén kommer vegeta-
tionen än tydligare avgränsa området. Av detta är det rimligt 
att bedöma att påverkan på kulturmiljövärden är att betrakta 
som ringa. Området ligger långt från kärnvärdena som kyr-
kan och Assurs sten, ca 1 km. Om bebyggelsen anpassas i 

Kulturmiljö och landskapsbild
Bedömning av påverkan på Kulturmiljövärden har tagits 
fram i rapport, ”Antikvariska synpunkter på förslag till 
bebyggelseområden inom riksintresset Bro, Upplands-Bro 
kommun, Arendus 2018:27. Efter rapporten tagits fram har 
riksintresset för kulturmiljö tagits bort av Länsstyrelsen. 
Området Klockaren påverkar inte direkt några av kärnvär-
dena inom kulturmiljövärden inom tidigare riksintresset, 
även om det är beläget tämligen nära Klockstapeln, den 
gamla bytomten och torpet Klockargården. Nivåskillna-
derna mot det öppna området vid Assurs sten, liksom till 
kyrkan, är förhållandevis stora vilket gör att en fråga om 
bebyggelse inom område Klockaren i hög grad handlar om 
form och storlek som grund för visuell påverkan eller inte 
på kulturmiljövärden. Nyttjas området för radhusbebyg-
gelse, villor eller hus om högst ett par våningar bedöms 
påverkan på kulturmiljövärden vara ringa. Planeras det 
högre hus, över två våningar, blir den visuella påverkan 
större. Av betydelse är också att befintliga skogsområden 
i anslutning till området behålls i sitt nuvarande skick. Då 
bebyggelsen dragits in från Assurs väg och Klockstapeln 
och ansluter till planerad bebyggelse inom detaljplanen för 
Tegelhagen, bedöms påverkan på omgivande kulturläm-
ningar som begränsad. Om bebyggelsen anpassas till dessa 
förhållanden och i harmoni med den bebyggelse som avses 
tillkomma inom detaljplanerat område väster om område 
Klockaren, bedöms påverkan på kulturmiljövärden vara 
ringa.

Programområde Härnevihage ligger i den nordöstra delen 
av tidigare riksintresset för kulturmiljön. Enligt analysen 
bedöms en bebyggelseetablering inte innebära påtaglig 

Tak på Bro sporthall

Vattenmiljö
Tillkommande bebyggelse får inte äventyra vattenförekom-
stens ekologiska eller kemiska status. Avledning sker till nya 
dagvattendammar som bidrar till fördröjning och ytterligare 
rening av dagvatten. Dagvattenlösning ska utformas enligt 
gällande lagstiftning och så att naturvärden i Brobäcken och 
Natura 2000-området Broviken i söder inte påverkas.

Buller
Nya bostäder kan utformas och lokaliseras så att riktvär-
den för buller uppnås. Förslaget medför ökning av antalet 
fordon, men bedöms inte medföra att bullerriktvärden för 
bostäder överskrids.

storlek och form till vad som kommer inom Trädgårdssta-
den och vad som finns i omgivningen, bedöms påverkan på 
kulturmiljövärden vara ringa.
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boende i närheten av Bro station skapar förutsättningar för 
tätare turer med pendeltåget. 

Ekomnomiska konsekvenser
Befintlig infrastruktur med vägar och ledningar samt när-
het till god kollektivtrafikförsörjning utnyttjas vid utbyg-
gandena av bostadsområdena. En tillkommande bebyggelse 
behöver planeras på ett sådant sätt att det blir så effektivt 
som möjligt att sköta driften av allmänna anläggningar så-
som gator och parker. 

Fler inflyttare till Bro ger ökat underlag för kommersiell 
service.

Social konsekvenser
Planen bedöms ge goda förutsättningar för att skapa en god 
bebyggd miljö. En blandning av olika bostadstyper och 
upplåtelseformer eftersträvas i förslaget, vilket underlättar 
en allsidigt sammansatt social struktur.

De områden som föreslås för planläggning ligger båda i 
anslutning till andra områden som är under utbyggnad, Te-
gelhagen och Trädgårdsstaden i Bro. Majoriteten av bostä-
derna i dessa områden utgörs av lägenheter i flerbostads-
hus. Då tätheten i de föreslagna områdena är förhållandevis 
låg finns goda förutsättningar att planera för markbostäder 
vilket skulle kunna bidra till en ökad blandning av boende 
former på södra sidan av Bro. Blandade områden har bättre 
förutsättningar att vara socialt hållbara än ensartade. Fler 

Barnkonsekvenser
En bostadsbebyggelse i denna del kan bli en bra miljö för 
barn och unga att växa upp i där de kan få en relativt nära 
koppling till kommunal service i form av skolor och idrotts-
anläggningar, men också en närhet till naturområden som 
kan stimulera till fri lek och rörelse. 

Programområdena har närhet till flera planerade förskolor 
i utbyggnadsområdet Tegelhagen respektive Trädgårdssta-
den och Kockbacka gärde.
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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.




