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BAKGRUND, SYFTE OCH PROCESS

BAKGRUND

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga 
exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga stra-
tegier för bland annat stationsområdena. Ytorna 
nära pendeltågsstationen är attraktiva för många 
olika funktioner och konkurrensen om marken är 
stor. Efterfrågan finns för stationsnära bostäder 
och pendlare vill ha en väl fungerande bytespunkt 
vid pendeltågsstationen. Resenärer vill kunna byta 
smidigt och tryggt mellan buss, cykel, bil eller taxi 
och pendeltåg. Infartsparkering för bil och cykel ska 
också finnas. Mark behöver reserveras för de funk-
tioner som behövs vid en väl fungerande bytespunkt 
och som därför inte kan förläggas på annan plats. 
Behovet är därför stort att studera helheten runt 
stationen. 

I Bro med omnejd bor idag cirka 10 600 personer, 
varav cirka 9 700 i själva tätorten. Bro station hade 
2017 totalt 4 400 på- och avstigande pendeltågsrese-
närer och totalt 2 400 bussresenärer per dygn. Kom-
munens översiktsplan medger en planberedskap för 
att Bro nästan fördubblar sin nuvarande befolkning. 
Flera plan- och genomförandeprojekt är på gång i an-
slutning till stationsområdet. Även antalet arbets-
tillfällen i Bro planeras öka. En väl fungerande kol-
lektivtrafik är mycket angelägen för såväl invånare 

som inpendlare. När Bro växer behöver busslinjerna 
ses över och bussterminalen anpassas till den ökade 
trafiken. Region Stockholms trafikförvaltning har 
därför initierat en analys av bussterminalens ka-
pacitet i ett 2030- respektive 2050-perspektiv. Nu-
varande bussterminal är för liten för den framtida 
trafiken. Fler bussar kräver mer plats vid stationen. 

Även själva pendeltågsstationen behöver förbättras. 
Den fungerar redan idag dåligt i rusningstid. Kom-
munen har länge drivit frågorna om en översyn av 
befintligt stationshus och om ytterligare en entré 
till perrongen, vilket skulle göra kollektivtrafiken 
mer lättillgänglig. I samband med detta finns också 
förslag på en ny vägförbindelse över/under järnvä-
gen. Den skulle minska järnvägens barriäreffekt och 
binda ihop samhället bättre.

SYFTE

Syftet med studien är att ta fram olika scenarier för 
utveckling och fortsatt fysisk planering och dispo-
sition av ytor för olika funktioner i Bro stationsom-
råde. Förstudien är tänkt att kunna användas som 
underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplaner, 
detaljplaner och övrig planering av åtgärder i områ-
det. 

PROCESS

Scenarierna har tagits fram i samarbete med kom-
munens projektgrupp där kontinuerliga avstäm-
ningar i form av skissmöten och workshops har 
hållits. Trafikförvaltningens uppskattade behov av 
hållplatser ligger till grund för scenariernas buss-
terminallösningar. Särskilda möten för att stämma 
av och för att skissa på bussterminalen har hafts 
med Trafikförvaltningen och Trafikverket.

Under skissprocessen har flera olika alternativa 
lägen och lösningar för bussterminal och pendel-
tågsentréer prövats. De idéer som prövats men som 
projektgruppen valt att ej gå vidare med finns sam-
manfattade i rapporten. 
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TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET - NULÄGE

Kartan beskriver en analys av gångnätet i form av en 
så kallad integrationsanalys. Integrationsanalysen 
fångar hur väl sammanhängande gatunätet är, och 
stråk med hög integration kan sägas vara stråk som 
är tydligt orienterande i området. Dessa stråk har 
också potential för höga flöden, om de kombineras 
med viktiga målpunkter. Stråk med låg integration 
innebär ofta att området upplevs som avskilt från 
andra delar av tätorten.

Analysen visar att centrum är centralt beläget i 
korsningen Köpmanvägen och de östvästliga gång-
stråken genom Råby och Finnsta. Köpmanvägen är 
också ett tydligt stråk mellan centrum och statio-
nen.
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TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET MED PÅGÅENDE PLANER

Kartan beskriver integrationen i gångnätet i Bro när 
Trädgårdsstaden är utbyggd och Enköpingsvägen är 
ombyggd till stadsgata i enlighet med intentionerna 
i FÖP:en (FÖP Bro 2040, samrådsförslag 200609). 
Omvandlingen till stadsgata antas här innebära 
ökat antal korsningar tvärs Enköpingsvägen samt 
gångbanor på båda sidorna av gatan.

Omvandlingen av Enköpingsvägen får stor effekt, 
och stråket har potential som ett viktigt orienteran-
de stråk i Bro. Trädgårdsstaden blir förhållandevis 
lite integrerat, framförallt på grund av få kopplingar 
över spåren till den välintegrerade delen i norr.
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BEFOLKNINGSTÄTHET NULÄGE

Kartan beskriver befolkningstäthet, mätt som antal 
boende inom 500 meter från varje ”pixel” i bilden. 
Dagbefolkning (arbetsplatser) ingår inte i analysen, 
men påverkar givetvis hur många människor som 
befinner sig i området vid en given tidpunkt. 

Analysen visar på högst täthet kring centrum. Sta-
tionen ligger i utkanten av området.
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BEFOLKNINGSTÄTHET - TRÄDGÅRDSSTADEN UTBYGGD

Kartan visar boendetäthet med utbyggda struktur-
planer. Det är främst Trädgårdsstaden som påverkar 
den förändrade tätheten. Trädgårdsstaden bidrar 
till ökad täthet lokalt och gör att stationen hamnar i 
ett något mer centralt läge. Tätheten är dock fortsatt 
högst kring centrum.
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BARNENS BRO - NULÄGE

CENTRUMUTVECKLING

UTVECKLING TR ÄDGÅRDSSTADEN

Kartan visar ett antal aspekter som påverkar barns 
rörelse och vistelse i Bro. Gator med höga hastig-
heter utgör barriärer, i synnerhet för barn. I det här 
fallet är framförallt Enköpingsvägen en sådan bar-
riär som skiljer de norra och södra delarna av Bro. 
Norr om Enköpingsvägen har nätet antingen låga 
hastigheter, eller är enbart för gående och cyklister 
vilket ger barn goda möjligheter att röra sig fritt. Här 
finns också viktiga målpunkter i form av skolor och 
idrottsanläggningar. Söder om Enköpingsvägen är 
gatorna i majoritet öppna för biltrafik. Stationsvä-
gen är skyltat med högre hastighet och kan utgöra en 
barriär för att nå stationen och bussterminalen.

Idrottsanläggningarna söder om spåren ligger läng-
re från befintlig bebyggelse, vilket kan göra att barn 
i mindre utsträckning kan ta sig dit själva. Vägen dit 
går via gångtunneln under spårområdet vilket kan 
bidra till att vägen upplevs som otrygg eftersom den 
är avskild från övrig bebyggelse.
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PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN MED PÅGÅENDE PLANERING

CENTRUMUTVECKLING

UTVECKLING TR ÄDGÅRDSSTADEN

Kartan beskriver parker och grönområden i befintlig 
situation samt enligt föreslagna förändringar i FÖP 
(FÖP Bro 2040, samrådsförslag 200609), förstudie 
Bro centrum och strukturplan Trädgårdsstaden. 

I de norra delarna av Bro finns stora anlagda parker, 
och även naturområden. Söder om Enköpingsvägen 
finns stora parker i den östra delen, men väster om 
Köpmanvägen saknas i dag parker. Utvecklingen av 
en park kring Sätrabäcken, tillsammans med park-
utvecklingen på befintlig idrottsplan vid Härnevi-
skolan är därför positiv. I Trädgårdsstaden planeras 
inga större parker. Med en bättre koppling över spå-
ren skulle den utvecklade parken vid Sätrabäcken i 
kombination med Svampparken norr om Enköpings-
vägen, kunna användas även av de boende i Träd-
gårdsstaden. Sannolikt behöver detta ändå kombi-
neras med parkutveckling i Trädgårdsstaden.
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MÅLPUNKTER MED PÅGÅENDE PLANERING

Kartan beskriver målpunkter i befintlig situation 
samt enligt föreslagna förändringar i FÖP (FÖP Bro 
2040, samrådsförslag 200609) och strukturplan 
Trädgårdsstaden. 

De föreslagna nya målpunkterna  i Trädgårdsstaden 
är främst av lokal karaktär. Samlade målpunkter 
som riktar sig till alla Brobor kommer fortfarande 
vara koncentrerat i centrum.

CENTRUMUTVECKLING

Blandade funktioner, t.ex. bu-
tiker, restauranger, bibliotek, 
sport, skola och park

UTVECKLING TR ÄDGÅRDSSTADEN
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PLATSEN VID STATIONEN - ÖVERBLICKBARHET

Köpmansvägen

Stationvägen

Pizzeria

Cykel-p

Pendel-p

Bro station

Bostadsentré

Verksamhetsentré

Station

Utåtriktad verksamhet

Stråk fotgängare

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

Illustrationen och fotot visar på hur överblickbarhe-
ten ser ut från nuvarande stationsentrén. 

Överblickbarheten begränsas av en trädplantering 
vilket försvårar orienterberheten till Köpmanvägen 
och Bro centrum. Platsen saknar aktiva fasader och 
riskerar att upplevas som otrygg under den mörka ti-
den på dygnet. 

Genaste vägen mot Köpmanvägen är en gräsyta
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UTVIDGAT SPÅROMRÅDE OCH SKYDDSAVSTÅND 

Mark behöver reserveras för att spårområdet ska 
kunna utvidgas för att möjliggöra för fler spår. Som 
en förutsättning gäller därmed att utvidga spårom-
rådet med 5 meter på var sida om befintligt spår-
område. Pendeltågsperrongen ska även kunna för-
längas till 255 meter, vilket är redovisat i de olika 
scenarierna.

Längs spårområden finns riktlinjer gällande skydds-
avstånd för uppförande av byggnader samt olika ty-
per av funktioner. Generellt bör ny bebyggelse inte 
tillåtas inom 30 meter från spårmitt på närmaste 
spår. Avståndet innefattar ett allmänt skyddsav-
stånd med hänsyn till risk på 25 meter som Länssty-
relsen och Trafikverket båda har som inriktning och 
som möjliggör räddningsinsatser och minskar risk 
för personskador vid urspårning, samt ett tillägg på 
5 meter som medger en viss utveckling av järnvägs-
anläggningen.

- Skyddsavstånd från spårmitt till byggnad är som 
minst 25 meter. Ytterligare avstånd kan tillkomma 
med hänsyn till risk och säkerhet mm.

- Skyddsavstånd från spårmitt till parkering är som 
minst 15 meter.

- Skyddsavstånd från spårmitt till köryta/väg/gc är 
som minst 10 meter.

Då Bro station ligger i ett befintligt och tätbebyggt 
sammanhang kan avsteg från de rekomenderade 
skyddsavstånden bli aktuella. Om avsteg görs måste 
andra skyddsåtgärder vidtas.

ev framtida spårmitt (5 m från befintlig spårmitt)

Skyddsavstånd köryta/väg/gc (10 m från ev framtida spårmitt)

Skyddsavstånd parkering (15 m från ev framtida spårmitt)

Skyddsavstånd byggnder (25 m från ev framtida spårmitt)
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SCENARION
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SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - STRUKTUR

Detta scenario bygger på att Bros befintliga stations-
läge och entré utvecklas och rustas upp. Busster-
minalens kapacitet utökas och tillgängligheten och 
angöringsmöjligheten för alla trafikslag förbättras. 

Köpmanvägen leder via ett antal mindre platsbild-
ningar, till Bro station. I korsningen med Stations-
vägen och vid bussterminalen får Köpmanvägen en 
mer direkt rumslig och visuell koppling till Bro sta-
tion och därmed även en tydligare koppling vidare 
till Trädgårdsstaden. 

En byggnad i korsningen Köpmanvägen / Stations-
vägen föreslås rivas. Här byggs istället ett nytt 
flerbostadshus i anpassad arkitektur och skala 
med verksamhetslokaler i markplan vilka ramar 
in stationsplatsen liksom ger liv och rörelse till de 
omgivande stadsrummen. Den nya bebyggelsen 
tillsammans med de nya byggnaderna längs med 
Köpmanvägen stärker gatan som ett viktigt och tyd-
ligt stråk mellan Bro station och Bro centrum.

Härnevi skolväg föreslås öppnas upp för genom-
fartstrafik men får norr om  korsningen med Allévä-
gen en utformning i form av en gångfartsgata. 

Köpmanvägen

Härnevi skolväg
Stationsvägen

Allévägen

Trädgårdsstaden

Bro station

Härneviskolan

Gamla stationshuset

Järnvägsparken

Bro
 ce

ntr
um

0 100 200 300m
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SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - TRAFIK OCH ANGÖRING

Den befintliga infartsparkeringen utökas något och 
det tillkommer ytterligare infartsparkering i Träd-
gårdsstaden liksom ytterligare en parkering väster 
om stationen.

Bussterminalen är lokaliserad kring ett kvarter. 
Bussarna använder den östra delen av Härnevi skol-
väg, delar av Allévägen liksom den västra förläng-
ningen av Stationsvägen. 

Härnevi skolväg föreslås öppnas upp för skolbuss-
trafik liksom begränsad genomfartstrafik med en 
utformning som gör att hastigheten anpassas till 
fotgängare och cyklister.

Köpmanvägen

Härnevi skolväg
Stationsvägen

Allévägen

Trädgårdsstaden

Bro station

Härneviskolan

Bro
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A

BC

Gamla stationshuset

Järnvägsparken

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

Behov Bil (25m2/p) 70ST (1750m2) 116ST (2900m2) 233ST (5825m2)

Behov Cykel (2,5m2/p) 64ST (160m2) 120ST (300m2) 227ST (570m2)

Alt befintligt läge Bro station

Behov Bil (25m2/p) 1740m2 2900m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 180m2 400m2 1000m2

Alt västlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1750m2 3000m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 200m2 310m2 1000m2

Alt ostlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1900m2 1800m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) se läge B 800m2 1000m2

240 ST (6000m2)

99 ST (250m2)

250m2

145 ST (360m2)

Parkeringsbehov 

Parkering i scenario Befintlig entré

6000m2
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SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - BUSSLINJER

Bilden redovisar de fyra framtida busslinjerna samt 
erättningstrafiken.

Dagens linje 555 har delats upp i två linjer 555V (Bro 
station - Kungsängen station) och 5CCV (Låssa kyr-
ka - Bro station) Linje 556 (Ådö-Bro station) kvarstår 
och en ny linje 5UU (Tegelhagen-Bro station) går pa-
rallellt med linje 556 genom Trädgårdsstaden).

Trafikflödena är tagna från kommunens prognos för 
år 2040  Scenario 4. Prognosen redovisar eftermid-
dagens maxtimme som är omräknad till dygnstrafik 
med omräkningsfaktorn 10

Källa: Trafiknätsanalys Bro, ÅF-Infrastructure AB 
2019-06-13
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A

A

Principsektion AA

Kopplingen från Köpmanvägen till pendeltågsen-
trén får en tydligare och mer direkt koppling. På 
platsen vid korsningen med Stationsvägen ges en 
god överblick över pendeltågsentrén liksom avgå-
ende och inkommande bussar. 

Ny bebyggelse med verksamheter i markplan skapar 
fasader till välkomnande platser och ger attraktiva 
och trygga stadsrum. 

En något vidgad gång- och cykeltunnel under spå-
ren, samt generösare trappor och ramp bidrar till att 
minska känslan av otrygghet.

Bussterminalen är lokaliserad kring ett kvarter där 
Härnevi skolväg, Allévägen delvis görs om för buss-
trafik samt en ny gata längs med spåren väster ut. 

Korsningarna och busstorget föreslås ha en utform-
ning som indikerar att hastighet sker på fotgängares 
och cyklisters villkor. 

Köpmanvägen

Stationsvägen

Allévägen

SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS
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SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - STRUKTUR

Detta scenario bygger på att befintligt stationsläge 
och entré utvecklas och rustas upp samt att en ny 
pendeltågsentré etableras i ett västligt läge. 

Bussterminalen får en utökad kapacitet och loka-
liseras längs med spårområdet mellan de båda sta-
tionsentréerna. 

Det västliga stationsläget innebär möjligheter för 
Bro att utvecklas västerut. I samband med stations-
entrén etableras en gång- och cykeltunnel vilket för-
bättrar kopplingen mellan Trädgårdsstaden och Bro. 
I direkt anslutning till den västliga stationsentrén 
skulle dessutom en bro kunna förbättra kopplingen 
över till Trädgårdsstaden även för biltrafik. 

Scenario västlig entré fungerar som en möjlig 
etapputbyggnad av scenario Befintlig entré. Den 
befintliga entrén och busstorget ligger då kvar och 
kompletteras med en entré i väster. Härnevi skolväg 
liksom Allévägen får då inte längre någon busstrafik. 

DEL 1

DEL 2

Köpmanvägen

H
ärnevi skolväg

Trädgårdsstaden

Bro station

Härneviskolan

Bro
 ce

ntr
um

Stationsvägen

Enköpingsvägen

0
100 200 300m

Gamla stationshuset

Järnvägsparken
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SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - TRAFIK OCH ANGÖRING

Bussterminalen är lokaliserad längs med en väst-
lig förlängning av Stationsvägen. Busstrafiken har 
en infart via rondellen på Enköpingsvägen till Bros 
västliga stationsentré vidare parallellt med spårom-
rådet till Bros befintliga stationsentré. 

Den befintliga infartsparkeringen kompletteras med 
en parkering i Trädgårdsstaden liksom ytterligare 
en parkering vid den västliga entren. 

Den nya västliga entrén möjliggör en gång- och cy-
kelkoppling mellan Bro och Trädgårdsstaden. Strax 
väster om den nya entrén finns det ytterligare en 
möjlighet till en koppling i form av en gång-, cykel- 
och bilbro. 

A

B

C

C

Köpmanvägen

H
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Trädgårdsstaden

Bro station
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Stationsvägen

Enköpingsvägen

Övrig koppling/brokoppling

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

Behov Bil (25m2/p) 70ST (1750m2) 116ST (2900m2) 233ST (5825m2)

Behov Cykel (2,5m2/p) 64ST (160m2) 120ST (300m2) 227ST (570m2)

Alt befintligt läge Bro station

Behov Bil (25m2/p) 1740m2 2900m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 180m2 400m2 1000m2

Alt västlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1750m2 3000m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 200m2 310m2 1000m2

Alt ostlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1900m2 1800m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) se läge B 800m2 1000m2

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

Behov Bil (25m2/p) 70ST (1750m2) 116ST (2900m2) 233ST (5825m2)

Behov Cykel (2,5m2/p) 64ST (160m2) 120ST (300m2) 227ST (570m2)

Alt befintligt läge Bro station

Behov Bil (25m2/p) 1740m2 2900m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 180m2 400m2 1000m2

Alt västlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1750m2 3000m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 200m2 310m2 1000m2

Alt ostlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1900m2 1800m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) se läge B 800m2 1000m2

Parkeringsbehov 

Parkering i scenario Västlig entré

240 ST (6000m2)

6000m2

240 ST (6000m2)

99 ST (250m2)

250m2

145 ST (360m2)

360m2
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SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - BUSSLINJER

Bilden redovisar de fyra framtida busslinjerna samt 
erättningstrafiken.

Dagens linje 555 har delats upp i två linjer 555V (Bro 
station - Kungsängen station) och 5CCV (Låssa kyr-
ka - Bro station) Linje 556 (Ådö-Bro station) kvarstår 
och en ny linje 5UU (Tegelhagen-Bro station) går pa-
rallellt med linje 556 genom Trädgårdsstaden).

Trafikflödena är tagna från kommunens prognos för 
år 2040  Scenario 4,  Prognosen redovisar eftermid-
dagens maxtimme som är omräknad till dygnstrafik 
med omräkningsfaktorn 10. En mindre omfödelning 
av trafiken har gjorts med hänsyn till att den norra 
anslutningen mot  Enköpingsvägen inte finns med i 
kommunens prognos.  

Källa: Trafiknätsanalys Bro, ÅF-Infrastructure AB 
2019-06-13
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SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS DEL1

Principsektion BB

Den nya västliga pendeltågsentrén ligger i direkt an-
slutning till parken. Här föreslås ett mindre torg som 
leder riktningen mot stationsentrén. 

En utveckling av området ger möjlighet att skapa 
en välkomnande plats med bebyggelse som tillsam-
mans med torget och parken ger attraktivitet och 
trygghet till stadsrummet. 

Den nya gång- och cykeltunneln och pendeltågsen-
trén under spåren får generösa trappor i två rikt-
ningar samt en vid ramp för  att minska känslan av 
otrygghet. 

Bussterminalen är lokaliserad i förlängningen av 
Stationsvägen längs med spårområdet, där bussarna 
för avstigning ligger i det västliga läget och bussar 
för påstigande ligger vid det befintliga pendeltågslä-
get. 

H
ärnevi skolväg

Stationsvägen

B

B
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SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS DEL2

Principsektion CC

Kopplingen från Köpmanvägen till pendeltågsen-
trén får en tydligare och mer direkt koppling. På 
platsen vid korsningen med Stationsvägen ges en 
god överblick över pendeltågsentrén liksom avgå-
ende och inkommande bussar. 

Ny bebyggelse med verksamheter i markplan skapar 
fasader till välkomnande platser och ger attraktiva 
och trygga stadsrum. 

En något vidgad gång- och cykeltunnel under spå-
ren, samt generösare trappor och ramp bidrar till att 
minska känslan av otrygghet.

Bussarna är lokaliserade längs med södra sidan av 
busstorget. Korsningarna och busstorget föreslås ha 
en utformning som indikerar att hastighet sker på 
fotgängares och cyklisters villkor. 

 C

C
Köpmanvägen

Stationsvägen

Allévägen
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SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - KOPPLING ENKÖPINGSV OCH BRO

När Enköpingsvägen utvecklas från väg till en 
stadsgata och om det nuvarande verksamhetsområ-
det också utvecklas möjliggörs nya korsningar med 
Enköpingsvägen. En strategisk koppling är Skällsta-
vägen som har möjlighet att koppla över spårområ-
det och vidare till Trädgårdsstaden. Denna korsning 
skulle även kunna ersätta kopplingen via rondellen 
och därmed skapa en närmare och tydligare relation 
mellan grön- och parkytorna längs båda sidorna om 
Enköpingsvägen. 

Genom att dra kopplingen från rondellen på Enkö-
pingsvägen och längs med fastighetsgränserna på 
den östra sidan av verksamhetsområdet möjliggörs 
en utvidgning och utveckling av parken vid Sätra-
bäcken. 

Det exakta läget och höjdsättningen för den even-
tuella brokopplingen över spåren behöver studeras 
vidare. Viktigt är att bebyggelsen på båda sidor om 
spåret planeras och anpassas för att ta upp gatornas 
lutning från bron. 

H
ärnevi skolväg

Enköpingsvägen

Skällstavägen

Sätrabäcken

 

Lutningsriktning

Bro
 

Stationsvägen
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SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - STRUKTUR

DEL 1

DEL 2

Detta scenario bygger på att det byggs en ny perrong 
öster om dagens perrongläge. Läget för perrongens 
västra entré är samma som dagens befintliga sta-
tionsentré. I perrongens östra ände utvecklas en ny 
stationsentré som ligger i direkt anslutning till Järn-
vägsparken. 

Bussterminalen får en utökad kapacitet och lokali-
seras längs båda sidorna av Stationsvägen. Regle-
ring och pausbussar förläggs öster om det gamla sta-
tionshuset och vänder i östra delen av Stationsvägen.  

Den befintliga infartsparkeringen flyttas till ett läge 
väster om den befintliga pendeltågsentrén och kom-
pletteras med en infartsparkering i Trädgårdssta-
den.  

Stationsvägen

Köpmanvägen

0 100 200 300m
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SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - TRAFIK OCH ANGÖRING

B

A

B

C

Detta alternativ bygger på att befintligt stationsläge 
och entré utvecklas och rustas upp samt att en ny 
pendeltågsentré etableras i ett östligt läge. 

Bussterminalen får en utökad kapacitet och lokali-
seras längs båda sidorna av Stationsvägen. Regle-
ring och pausbussar förläggs öster om det gamla sta-
tionshuset och vänder i östra delen av Stationsgatan.  

Den befintliga infartsparkeringen flyttas till ett läge 
väster om den befintliga pendeltågsentrén och kom-
pletteras med en infartsparkering i Trädgårdssta-
den.  

Ett mer östligt läge för parkering har också utretts 
men avskrivits då det anses ligga för långt från sta-
tionsentéerna.

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

Behov Bil (25m2/p) 70ST (1750m2) 116ST (2900m2) 233ST (5825m2)

Behov Cykel (2,5m2/p) 64ST (160m2) 120ST (300m2) 227ST (570m2)

Alt befintligt läge Bro station

Behov Bil (25m2/p) 1740m2 2900m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 180m2 400m2 1000m2

Alt västlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1750m2 3000m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 200m2 310m2 1000m2

Alt ostlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1900m2 1800m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) se läge B 800m2 1000m2

PARKERING SKISS 201015

LÄGE A LÄGE B LÄGE C

Behov Bil (25m2/p) 70ST (1750m2) 116ST (2900m2) 233ST (5825m2)

Behov Cykel (2,5m2/p) 64ST (160m2) 120ST (300m2) 227ST (570m2)

Alt befintligt läge Bro station

Behov Bil (25m2/p) 1740m2 2900m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 180m2 400m2 1000m2

Alt västlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1750m2 3000m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) 200m2 310m2 1000m2

Alt ostlig uppgång 

Behov Bil (25m2/p) 1900m2 1800m2 5800m2

Behov Cykel (2,5m2/p) se läge B 800m2 1000m2

Parkeringsbehov 

Parkering i scenario Östlig entré

1800m2

240 ST (6000m2)

6000m2

99 ST (250m2) 145 ST (360m2)
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SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - BUSSLINJER

Bilden redovisar de fyra framtida busslinjerna samt 
erättningstrafiken.

Dagens linje 555 har delats upp i två linjer 555V (Bro 
station - Kungsängen station) och 5CCV (Låssa kyr-
ka - Bro station). Linje 556 (Ådö-Bro station) kvar-
står och en ny linje 5UU (Tegelhagen-Bro station) 
går parallellt med linje 556 genom Trädgårdsstaden) 
.

Trafikflödena är tagna från kommunens prognos för 
år 2040  Scenario 4. Prognosen redovisar eftermid-
dagens maxtimme som är omräknad till dygnstrafik 
med omräkningsfaktorn 10.

Källa: Trafiknätsanalys Bro, ÅF-Infrastructure AB 
2019-06-13
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SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS DEL 1

Principsektion  DD

Kopplingen från Köpmanvägen till pendeltågsen-
trén får en tydligare och mer direkt koppling. På 
platsen vid korsningen med Stationsvägen ges en 
god överblick över den västliga pendeltågsentrén lik-
som över avgående och inkommande bussar. 

Ny bebyggelse med verksamheter i markplan skapar 
fasader till välkomnande platser och ger attraktiva 
och trygga stadsrum. 

I och med att torget har relativt lite trafik kring sig 
skapas en trygg och säker passage över till pendel-
tågsstationen. 

Busstorget, torget och korsningarna bör ha en ut-
formning som uppmuntrar till låga hastigheter och 
rörelser på fotgängares och cyklisters villkor. 

 

D

D

1
G/C

7
B

3
B
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B
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3
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Köpmanvägen

Stationsvägen

Härnevi skolväg
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SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - STATIONSPLATS DEL2

I den nya perrongens östra del finns ytterligare en 
stationsentré. Denna entré ligger i den nuvarande 
Järnvägsparken och får en koppling över till Träd-
gårdsstaden i form av en gångtunnel. Då det redan 
finns cykelkopplingar i det befintliga stationslä-
get samt öster om Gamla stationshuset samt att en 
ramp i detta läge skulle utgöra ett stort ingrepp i den 
befintliga parkmiljön (om man väljer att behålla par-
ken) utformas kopplingen endast för gående. För att 
tillgodose en god tillgänglighet bör även lägen för 
hiss på båda sidor om spåret utredas. 

Öster om det gamla stationshuset finns plats för reg-
lerings- och pausbussarna. Väster om Stationsvägen 
finns en vändplats för bussarna. 

 

Vändplats för bussar i östra delen av 
Stationsvägen

Stationsvägen

Gamla stationshuset

Järnvägsparken
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ÖVRIGT SCENARIO FÖR BUSSTERMINAL

Under arbetsprocessen har flera olika scenarion, lägen och utform-
ningar för bussterminaler testats och utvärderats. Ett av de scenarion 
som utredningen ej valde att gå vidare med är en variant av Scenario 
Befintlig entré. I förslaget är bussterminalen lokaliserad kring ett sam-
lat busstorg i direkt anslutning till den befintliga pendeltågsentrén. 

En bussterminal med denna utforming är effektiv, kompakt och ger en 
god överblickbarhet för resenärerna. Dock uppfyller den ej i tillräcklig 
utsträckning kapacitetskraven för bussterminalen. 
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KONSEKVENSANALYSER
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TILLGÅNG TILL GATUNÄTET

NUL ÄGE

ALTERNATIV UTVECKLING BEFINTLIG UPPGÅNG

FÖP 2040 INKL. TR ÄDGÅRDSSTADEN

ALTERNATIV UTVECKLING VÄSTLIG UPPGÅNG ALTERNATIV UTVECKLING ÖSTLIG UPPGÅNG

Om området väster om den nya stationsentrén i sce-
nario Västlig entré får ett utvecklat vägnät för gående 
innebär det en bättre integration. Analysen förutsät-
ter att Enköpingsvägen i alternativet omvandlas till 
stadsgata väster om Råbyrondellen. Stationsvägen 
förlängs och bildar ett viktig stråk parallellt med spå-
ren. Förlängningen sker även i de andra scenarierna 
men får här liten påverkan på helheten eftersom ga-
tunätet i övrigt inte utvecklas.
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TÄTHET - VÄSTLIG ENTRÉ

BOENDE INOM 500 M MED PÅGENDE PL ANER

BOENDE INOM 500 M MED PÅGENDE PL ANER OCH VÄSTLIG EXPLOATERING

Enbart scenario Västlig entré har analyserats utifrån 
täthet eftersom det är enbart det alternativet som re-
dovisar en möjlighet till någon större ny exploatering. 
I analysen har antagits att den nytillkomna bebyggel-
sen får en täthet motsvarande de stationsnära kvar-
teren som föreslås i Trädgårdsstaden. Analysen visar 
då en tydlig ökning av tätheten i de västliga delarna 
av Bro. I analysen framstår det som att Bros centrala 
kärna förflyttas från centrum. I analysen ingår dock 
inte dagbefolkning, som ju både idag och framåt är 
koncentrerad i centrum. 
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GRÖNSTRUKTUR

PARKER OCH GRÖNOMR ÅDEN I ALTERNATIV UTVECKLING BEFINTLIG ENTRÉ OCH UTVECK-
LING ÖSTLIG ENTRÉ

PARKER OCH GRÖNOMR ÅDEN I VÄSTLIG ENTRÉ

Scenario utveckling västlig entré innebär möjligheter till ökad parkutveckling 
längs Sätrabäcken. Det är positivt både för områdena norr om järnvägen,  men 
även för Trädgårdsstaden. För att Sätrabäcksparken ska komma de boende i 
Trädgårdsstaden till del krävs dock bättre kopplingar över spåren än idag. 
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Inget scenario i förstudien innebär nya målpunkter 
för barn på övergripande nivå, även om själva sta-
tionsmiljön är en viktig plats även för barn.  Härne-
vi skolväg som idag är skyltad 30 km/h men som på 
grund av sin utformning sannolikt har lägre faktisk 
hastighet blir i förslaget en gångfartsgata som trafi-
keras av skolbussar samt angöring till befintliga fast-
igheter. 

Nya målpunkter som planeras för barn är bland an-
nat Härnevi bollplan som kan omvandlas till en ak-
tivitetspark. Även området kring Sätrabäcken har 
potential att utvecklas till en attraktiv plats för barn 
och unga. 

FÖRSLAG BARNENS BRO
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SCENARIO BEFINTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK

A

A

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över 
bussterminalen liksom till omgivande stråk bra, vil-
ket skapar goda förutsättningar att kunna orientera 
sig till och från platsen och olika målpunkter. Över-
blickbarheten bidrar även till upplevelsen av trygg-
het. 
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SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 1

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

Genom att skapa en plats som riktar sig mot pendel-
tågsentrén får man en direkt kontakt mellan den nya 
gatan (kopplingen från Enköpingsvägen) och sta-
tionsentrén. 

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över 
delar av bussterminalen liksom till omgivande stråk 
bra, vilket skapar goda förutsättningar att kunna 
orientera sig till och från platsen och olika målpunk-
ter. Överblickbarheten bidrar även till upplevelsen 
av trygghet. 

 

A

A

H
ärnevi skolväg

Stationsvägen
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SCENARIO VÄSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 2

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över  
delar av bussterminalen liksom till omgivande stråk 
bra.

 

B

B
Köpmanvägen

Stationsvägen

Allévägen
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SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 1

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över 
bussterminalen liksom till omgivande stråk bra, vil-
ket skapar goda förutsättningar att kunna orientera 
sig till och från platsen och olika målpunkter. 

Överblickbarheten bidrar även till upplevelsen av 
trygghet. 

 

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta
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SCENARIO ÖSTLIG ENTRÉ - ÖVERBLICK DEL 2

Från pendeltågsentrén är överblickbarheten över 
bussterminalen liksom till omgivande stråk bra, vil-
ket skapar goda förutsättningar att kunna orientera 
sig till och från platsen och olika målpunkter. 

Överblickbarheten bidrar även till upplevelsen av 
trygghet. 

 

Utåtriktad verksamhet

Punkt för överblickbarhetsanalys

Överblickbar yta
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UTVÄRDERING OCH FORTSATT ARBETE
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UTVÄRDERING TRE SCENARION

+ Kopplingen (Köpmanvägen) mellan Bro centrum 
och Bro station  stärks med ny bebyggelse och små 
mötesplatser. 

+ Kopplingen till Trädgårdsstaden stärks med en 
tydligare och generösare gångtunnel. 

- Möjligheten till vidare utveckling i form av förtät-
ning är begränsad

+ Utvecklingen av den befintliga entrén kan ses som 
en etapp i en vidare utbyggnad av ”Västlig entré”

+ Kopplingen (Köpmanvägen) mellan Bro centrum 
och Bro station  stärks med ny bebyggelse och små 
mötesplatser. 

+ Kopplingen till Trädgårdsstaden stärks ytterli-
gare med flera kopplingar i form av två gångtunnlar 
och eventuellt en brokoppling

+ Det finns möjlighet till vidare utveckling av mar-
ken kring den västliga entrén

+ Parken vid Sätrabäcken blir en del av stationsmil-
jön och därmed en naturlig del av Bro

+ Kopplingen (Köpmanvägen) mellan Bro centrum 
och Bro station  stärks med ny bebyggelse och små 
mötesplatser. 

+ Kopplingen till Trädgårdsstaden stärks med yt-
terligare en gångtunnel 

+ Järnvägsparken och det gamla stationshuset blir 
en del av den östliga entréns stationsmiljö 

 

1. Hur påverkar scenariet Bro som helhet, inklusive Bro centrum och Trädgårdsstaden?
Scenario Västlig entré

 

Scenario Västlig entré

Scenario Befintlig entré

 

Scenario Befintlig entré

Scenario Östlig entré

 

Scenario Östlig entré
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+ Stråket Köpmanvägen stärks

+ Gångtunneln mellan Bro station och Trädgårdssta-
den stärks

+ Härnevi skolväg öppnas upp som lågfartsgata för 
målpunktstrafik till skolan samt skolbuss

- Härnevi skolväg öppnas upp vilket medför en viss  
förändring av gatan samt ökad trafik

+ Förbättrade förutsättningar för fotgängare och cy-
klister 

+ Kortast körsträckor för busslinjerna

+ En kompakt och överblickbar bussterminal

+ Väl exponerad stationsentré

+ Bebyggelse som ger aktiva fasader till busstorget

- Fotgängare och cyklister behöver korsa gator med 
fordonstrafik i flera riktningar 

+ Stråket Köpmanvägen stärks

+ Kopplingen mellan Bro och Trädgårdsstaden stärks 
med flera kopplingar

+ Härnevi skolväg öppnas upp som lågfartsgata för 
målpunktstrafik till skolan samt skolbuss

- Härnevi skolväg öppnas upp vilket medför en viss  
förändring av gatan samt ökad trafik

+ Förbättrade förutsättningar för fotgängare och cy-
klister 

+/- Busslinjernas långa enkelriktade slinga förbi sta-
tionen minskar busstrafiken på Köpmanvägen, men 
förlänger körsträckorna. 

+ En långsträckt bussterminal med avstigning i väs-
ter och påstigning i öster

+ Väl exponerade stationsentréer

+ Bebyggelse som ger aktiva fasader till busstorget i 
det östra läget samt potential till ny bebyggelse i när-
heten av det västra stationsläget

- Fotgängare och cyklister behöver korsa gator med 
fordonstrafik i flera riktningar

 

+ Stråket Köpmanvägen stärks

+ Kopplingen mellan Bro och Trädgårdsstaden stärks 
med flera kopplingar

+ Härnevi skolväg öppnas upp som lågfartsgata för mål-
punktstrafik till skolan samt skolbuss

- Härnevi skolväg öppnas upp vilket medför en viss  för-
ändring av gatan samt ökad trafik

- Smal trottoar längs med den norra sidan av Stationsvä-
gen

- Bussarnas vändplats långt österut på Stationsvä-
gen förlänger körsträckorna.

- Kombinerad bussterminal och bilgata längs Stations-
vägen kan skapa en otydlig och otrygg situation för rese-
närer

+ /- Väl exponerad stationsentré i det befintliga läget. 
Mindre väl exponerad stationsentré i Järnvägsparken.

+ Bebyggelse som ger aktiva fasader till busstorget i det 
befintliga läget. Gamla stationshuset kan bidra till ak-
tiva fasader nära det nya stationsläget.

- Fotgängare och cyklister behöver korsa gator med for-
donstrafik i flera riktningar

2. Hur påverkar scenariet kommunikationer och stråk?

3. Uppfyller scenariots stationsutformning kvalitén som attraktiv, effektiv och trygg resenärsmiljö?

Scenario Västlig entré

 

Scenario Västlig entré

 

Scenario Befintlig entré

Scenario Befintlig entré

 

Scenario Östlig entré

 

Scenario Östlig entré
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- Entréplatsen är en trafikdominerad plats som ej 
uppfyller säkra stråk och passager för barn 

+ Rakare och enklare stråk och passager liksom en 
god överblickbarhet stärker orienterbarheten på 
och kring busstorget och entréplatsen

+ En tydligare entréplats för både passage och vis-
telse liksom småskalig bebyggelse med aktiva fasa-
der bidrar till att stärka en välkomnande entré till 
Bro

- Entréplatsen är en trafikdominerad plats som ej 
uppfyller säkra stråk och passager för barn

+ Rakare och enklare stråk och passager liksom en 
god överblickbarhet stärker orienterbarheten på 
och kring busstorget och entréplatsen

+ En tydligare entréplats för både passage och vis-
telse liksom småskalig bebyggelse med aktiva fasa-
der bidrar till att stärka en välkomnande entré till 
Bro

 

- Entréplatsen är en trafikdominerad plats som ej upp-
fyller säkra stråk och passager för barn

-Smala trottoarer uppfyller ej krav för en god miljö för 
fotgängare

+ Rakare och enklare stråk och passager liksom en god 
överblickbarhet stärker orienterbarheten på och kring 
busstorget och entréplatsen

+ Den västra entrén får en tydligare entréplats för både 
passage och vistelse liksom småskalig bebyggelse med 
aktiva fasader som bidrar till att stärka en välkomnan-
de entré till Bro

- Den östra stationsentrén ligger mer anonymt och dolt 
i Järnvägssparken och riskerar att upplevas som otrygg 

4. Uppfyller scenariots bussterminallösning behovet av goda bytesmöjligheter mellan olika trafikslag?

5. Hur är den rumsliga upplevelsen kring entréplatsen avseende barnperspektivet, orienterbarhet och att skapa en välkomnande småstadskänsla? 

 

+ En kompakt bussterminal i direkt närhet till be-
fintlig stationsentré ger effektiva bytesmöjligheter

+ Parkering för både cykel och bil i direkt anslut-
ning till stationsentré och bussterminal

+ En långsträckt bussterminal med bra logistik 
med avstigning intill den västra entrén och påstig-
ning i den östra entrén

+ Parkering för både cykel och bil i direkt anslut-
ning till stationsentréer och bussterminal

 

+/- En relativt kompakt bussterminal i närheten av  
de båda stationsentréerna. Dock ej i direkt anslut-
ning till dem. 

+ Parkering för cykel i direkt anslutning till sta-
tionsentréer och bussterminal

+/- Parkering för bil i direkt anslutning till den be-
fintliga stationsentrén. Ej bilparkering i anslutning  
till den östra stationsentrén

Scenario Västlig entré

 

Scenario Västlig entré

Scenario Befintlig entré

 

Scenario Befintlig entré

Scenario Östlig entré

 

Scenario Östlig entré
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Övergripande utredningar:

- Tillgång till parker och grönytor: vilken roll kan 
parken vid Sätrabäcken spela, och finns det risk för 
parkbrist i Trädgårdsstaden?

- Åtgärdsbehov för att minska hastigheter på befint-
liga gator i Bro

- Vad tycker Bro-borna? Dialog om stationsmiljön 
idag och eventuellt om alternativa utvecklingar. 

Trafikala utredningar:

- Utreda möjligheten att bredda befintlig undergång 
vid pendeltågsentrén och möjligheterna till nya un-
dergångar i västligt och östligt läge.

Scenario Befintlig entré

- Förprojektering av Scenario Befintlig entré för att 
säkerställa alla mått och bussuppställningsplatser i 
anslutning till dagens järnvägsuppgång.

- Studera effekterna av att öppna Härnevi skolväg. 
Hur ska gata utformas för att den ska vara trafiksä-
ker och att det inte blir någon genomfartstrafik.

- Utreda vidare behovet av parkeringsplatser för for-
don och cyklister. Säkerställa detta och fysisk place-
ring av dessa.  

Scenario Västlig entré

- Utreda anslutningen till Enköpingsvägen tillsam-
mans med en vägkoppling över/under järnvägen och 
placering av infartsparkering på nord-västra sidan.

- Utreda GC-förbindelse under/över järnvägen vid 
den västra stationsuppgången.

- Förprojektering av bussgatan längs järnvägen för 
att säkerställa måtten.  

Scenario Östlig entré

- Utreda/studera olika möjliga lösningar till anslut-
ningsspår till  Nygård och Pendeltågsdepån vid en 
utbyggnad av plattformen i ett östligt läge. 

- Fördjupade utformningsstudier av bussgatan och 
tomtutfarterna.

- Fördjupade studier över parkeringsplatser och cy-
kelparkeringarnas placering på Stationsvägen. 

- Utredning om hur ”torget” vid dagens stationsupp-
gång skall disponeras och hur kommunens fastighe-
ter skall disponeras i Scenario Östlig entré. Ska det 
ligga en parkeringsanläggning här ?

FORTSATTA UTREDNINGAR
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